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1 ESIPUHE

Kaupunkistrategiassa ”Kaikem paree Tampere” asetettiin ta-
voitteeksi laatia keskustan liikenneverkkosuunnitelma. Työs-
kentelymenettelyksi valittiin osayleiskaavan laatiminen kes-
kustan liikenteestä, jossa maankäyttöratkaisuissa noudate-
taan vuoden 1995 keskustan osayleiskaavaa. Osayleiskaa-
van laatimisprosessilla pyritään laajaan suunnittelun aikai-
seen vuorovaikutukseen ja selkeään päätöksentekotilantee-
seen. Työhön on liittynyt mm. asukkaille, päättäjille ja keskus-
tan yrittäjille suunnatut keskustan kehittämiskyselyt. Kaava-
prosessin aikana on järjestetty useita yleisötilaisuuksia, netti-
kyselyitä ja materiaali on ollut kaksi kertaa nähtävillä ennen 
kaavaluonnoksen laatimista. 
 
Liikenneosayleiskaavatyölle asetettu yleistavoitteet ovat oh-
janneet luonnoksen laadintaa, vaikka tavoitteet ovat osittain 
ristiriitaisia toisiinsa nähden. Tampereen keskustan elinvoi-
maisuus on tärkeää koko Tampereen seudun kannalta ja 
keskustan liikenteen kehittämiseen on jokaiselle seudun 
asukkaalla oma näkemys. Osayleiskaavaprosessin aikana 
keskusteluun on noussut voimakkaasti liiketoiminnan edelly-
tysten kehittäminen, Hämeenkadun muutokset, Koskenniskan 
silta ja pyöräliikenteen paikka keskustassa.  
 
Keskustan liikenneosayleiskaavan kahdessa luonnoksessa 
on useita keskeisiä avoimia kysymyksiä: Paasikiven-Kekko-
sentien ratkaisu, pikaraitiotieliikenne, Koskenniskan silta, Ra-
tinan alueen liikenneverkko ja Ratapihankadun pohjoispään 
vaihtoehdot. Luonnoksista toivotaan laajaa keskustelua, jonka 
pohjalta voidaan laatia hyväksyttävissä oleva kaavaehdotus. 
Keskustelussa toivotaan kannanottoja erityisesti siihen millai-

sia liikenneinvestointeja me haluamme tulevaisuudessa teh-
dä. 
 
Keskustan liikenneosayleiskaavan työryhmä 
Kesäkuu 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: osayleiskaava-alueen rajaus 
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2 PROSESSIN ETENEMINEN

Vuonna 2001 järjestettiin syksyn aikana kuntatekniikka- ja lii-
kennesuunnitteluyksikön ja kaavoitusyksikön välillä neuvotte-
luita, joissa pohdittiin, mitä liikenneverkkosuunnitelman uusi-
minen käytännössä tarkoittaisi. Neuvotteluissa nähtiin tarpeel-
liseksi tehdä suunnitelmien tarkistaminen yleiskaavalla, koska 
vuoden 1995 keskustan osayleiskaavassa keskustan liiken-
neverkko oli esitetty osayleiskaavakartoilla. Kaavan nähtiin 
myös olevan parempi suunnitelmien tarkistamistapa siksi, että 
kaava kävisi läpi viralliset käsittelyprosessit nähtävilläoloineen 
ja sillä olisi siten enemmän painoarvoa kuin pelkällä liikenne-
verkkosuunnitelmalla. 
 

Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan keskus-
tan liikenneosayleiskaavaa 2.1.2002. Aloituspäätös kaavan 
laatimisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 14.1.2002. Lii-
kenneverkkosuunnitelmien tarkistaminen kaavan avulla aihe-
utti sen, ettei suunnitelmien tarkistamisessa päästy kaupunki-
strategian tavoiteaikatauluun. Tavoitteeksi asetettiin, että lii-
kenneosayleiskaava valmistuisi vuoden 2003 loppuun men-
nessä. 
 

Kaavatyöhön liittyen järjestettiin viranomaisneuvottelu 
28.1.2002. Neuvottelussa keskusteltiin mm. kaavatyön tavoit-
teista. Tämän jälkeen viranomaisten kanssa on järjestetty 
työneuvottelu 18.12.2002. 
 

Liikenneosayleiskaavan tavoitteita käsiteltiin kaupunginhalli-
tuksen suunnittelukokouksessa 18.2.2002. Kaavan työoh-
jelma oli tämän jälkeen nähtävillä 21.2.-6.3.2002. Työohjelma 
sisälsi mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Työohjel-
man aikataulusuunnitelmaa on tämän jälkeen tarkistettu kaksi 
kertaa: 20.11.2002 ja 24.1.2003. 
 

Kaavatyöhön liittyen toteutettiin helmikuussa 2002 asukas- ja 
päättäjäkysely, jolla pyrittiin kartoittamaan asukkaiden ja 
päättäjien mielipiteitä keskustan liikenteestä ja kehittämistar-
peista. Yhteenveto kyselyn tuloksista on 12.4.2002 julkaistus-
sa raportissa ”Tampereen liikenne, Asukas- ja päättäjä-
kysely”. 
 

Asukas- ja päättäjäkyselyä täydennettiin tammikuussa 2003 
toteutetulla yrityskyselyllä. Yhteenveto kyselyn tuloksista on 
raportissa ”Keskustan kehittämistutkimus, Yritykset, 2003”. 
 

Kaavatyön tueksi on perustettu osallisten yhteistyöryhmä, 
jonka tehtävänä on tuoda esille edustamiensa tahojen näke-
myksiä, mielipiteitä ja kommentteja kaavatyöstä. Osallisryhmä 
on 12-henkinen, ja sen kanssa on kokoonnuttu 21.3.2002 al-
kaen yhdeksän kertaa. 
 

Ensimmäinen suunnitelmaraportti 

Liikenneosayleiskaavaan liittyvä ensimmäinen suunnitelma-
raportti ”Tarkastelu läpikulkuväylistä ja keskustan kehästä” oli 
kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.6.2002, minkä jälkeen 
se oli nähtävillä 2.7.-30.8.2002. 
 

Nähtävilläolon aikana kaupunkilaisilla oli mahdollisuus antaa 
palautetta raportista. Kirjallisesti mielipiteensä ilmaisi 40 hen-
kilöä tai yhteisöä. Sähköpostia raportin sisältämistä suunni-
telmista lähetti 52 henkilöä. Nähtävilläoloon liittyen järjestettiin 
myös internet-kysely, johon saatiin 414 vastausta. Eri viran-
omaistahoilta pyydettyihin lausuntoihin saatiin kolme vastaus-
ta. 
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Saatua palautetta käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnitte-
lukokouksessa 17.9.2002. Samalla karsittiin osa nähtävilläol-
leessa raportissa esitetyistä vaihtoehdoista. 
 

Toinen suunnitelmaraportti 

Liikenneosayleiskaavaan liittyvä toinen suunnitelmaraportti 
”Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä” oli kau-
punginhallituksen käsittelyssä 3.2.2003, minkä jälkeen se oli 
nähtävillä 6.2.-10.3.2003. 
 

Nähtävilläolon aikana kaupunkilaisilla oli jälleen mahdollisuus 
antaa palautetta raportista. Kirjallisia mielipiteitä jätettiin 35 
kappaletta. Sähköpostilla mielipiteensä ilmaisi 69 henkilöä. 
Internet-kyselyyn vastanneita oli 375. Myös eri viranomaista-
hoille annettiin mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Vas-
tauksia näihin kommenttipyyntöihin saatiin neljä kappaletta. 
Palautteesta on tehty 17.4.2003 päivätty yhteenvetoraportti 
”Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä: tiivistelmä 
raportista annetusta palautteesta”. 
 

Liikenneosayleiskaavaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa jäl-
leen 29.4.2003, jolloin karsittiin osa toisessa suunnitelmara-
portissa esitetyistä vaihtoehdoista. Vaihtoehtojen karsinta oli 
perusteltu työryhmän laatimassa raportissa ”Vaikutusarvioin-
nin täydentäminen ja vaihtoehtojen valinta, 17.4.2003”. 
 

Jatkotyö 

Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville kesän 
ajaksi. Osayleiskaavaehdotuksen on määrä valmistua vuoden 
2003 aikana. 
 
 
 

  
Kuva: Tiivistelmä työvaiheista tähän mennessä ja jatkotyön päävaiheet 
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Valmistelutyötä syksy 2001

Työryhmän nimeäminen 2.1.2002

Aloituspäätös 14.1.2002

Viranomaisneuvottelu 28.1.2002

Tavoitteet, työohjelma, OAS 18.2.2002

Asukas- ja päättäjäkysely kevät 2002

Osallisryhmän kokoaminen  03/2002

1. suunnitelmaraportti 24.6.2002

Raportti nähtävillä 2.7.-30.8.2002

Vaihtoehtojen karsinta, tiivistelmä palautteesta 17.9.2002

Yrityskysely  01/2003

2. suunnitelmaraportti 3.2.2003

Raportti nähtävillä 6.2.-10.3.2003

Vaihtoehtojen karsinta, tiivistelmä palautteesta 29.4.2003

Luonnos (3. suunnitelmaraportti)

Luonnos nähtävillä  kesä 2003

Vaihtoehtojen karsinta, tiivistelmä palautteesta  syksy 2003

Ehdotus (4. suunnitelmaraportti)

Ehdotus nähtävillä

Tiivistelmä palautteesta

Viranomaisneuvottelu

Lopullinen kaava: KH, KV
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Muut selvitykset 

Tampereen ilmanlaatua seurataan jatkuvasti mittauksilla. Ty-
penoksidien osalta on valmistunut ilmatieteen laitoksen selvi-
tys: Tampereen seudun typenoksidipäästöjen leviämislaskel-
mat vuosille 2000 ja 2020. 
 
Rataliikenteen aiheuttamaa melua, tärinää, hajua ja pilaantu-
neita maa-alueita tutkitaan rataympäristöselvityksessä, jonka 
ensimmäinen osa on valmistunut. 
 
Liikenneosayleiskaavan pääverkkovaihtoehtojen laskennalli-
nen melutaso esitetään erillisessä selvityksessä. 
 
Työhön osallistuneet tahot 

Kaupunginjohtajan 2.1.2002 nimeämä työryhmä: kaupun-
gininsinööri Risto Laaksonen, liikenneinsinööri Reijo Välihar-
ju, toimitusjohtaja Matti Rainio, kaavoituspäällikkö Veikko 
Vänskä, yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, apulaisyleis-
kaava-arkkitehti Ritva Kangasniemi, projektiarkkitehti Kristiina 
Jääskeläinen ja arkkitehti Dani Kulonpää. Keväästä 2002 läh-
tien mukana on ollut myös suunnitteluinsinööri Jukka Kyrölä 
ja keväästä 2003 lähtien apulaisliikenneinsinööri Jouni Sive-
nius ja suunnitteluinsinööri Mika Kulmala. 
 
Osallisryhmässä ovat mukana seuraavat henkilöt: Erkki Ala-
nen (Tampereen Poliisilaitos; vuoden 2002 loppuun asti Polii-
sin edustajana Matti Sippola), Jari Alanen (Tampere tunne-
tuksi ry), Toivo Enqvist (Tampereen Seudun Invalidit ry), Antti 
Eskelinen (Tampereen kauppakamari), Pekka Koiso (Tam-
merkosken Yrittäjät ry), Hellä Kytö (Pirkanmaan luonnonsuo-
jelupiirin ja Eläkeläisten Etu ry:n hallitusten jäsen), Rauno 
Mäenpää (Tampereen Seudun Kuljetusyrittäjät), Esa Nurmi 

(isännöitsijä), Martti Ojajärvi (Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys 
ry), Terttu Ritala (opettaja / Tampereen Yliopisto), Ulla Rytsy 
(Kanta-Tampella) ja Juhani Valanto (Pirkanmaan ympäristön-
suojeluyhdistys ry). 
 
Asukas- ja päättäjäkyselyn keväällä 2002 toteutti Esisuunnit-
telijat Oy Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja liikenne-
suunnitteluyksikön tilauksesta. 
 
Tammikuussa 2003 tehdyn yrityskyselyn toteutti Innolink Re-
search Oy Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja liikenne-
suunnitteluyksikön, Tampereen kauppakamarin, Tammerkos-
ken Yrittäjien ja Tampereen kauppayhdistyksen säätiön toi-
meksiannosta. 
 
Valmistelutyössä on ollut mukana SCC Viatek Oy:n Tampe-
reen yksikkö, jossa työhön ovat osallistuneet ins. Jouni Leh-
tomaa, dipl.ins. Markku Toiviainen, dipl.ins. Mika Periviita, 
dipl.ins. Ville-Mikael Tuominen, ins. Satu Julkunen ja ar-
tenomiop. Jouko Lehtomäki. Liikenne-ennusteita on laadittu 
TTKK / TTY:ssä, jossa työstä ovat vastanneet erikoistutkija 
Hanna Kalenoja ja tutkija Riikka Salli. Raportin ”Tarkastelu 
keskustan liikennöinnin kehittämisestä” laatimisessa olivat 
tämän lisäksi mukana maisema-arkkitehti Gunnar Suikki I&D 
Gunnar Suikki Tmi ja liikepaikkakonsultti Martti Ronkainen 
Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:stä. 
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3 KARSITUT VAIHTOEHDOT

Ensimmäisen suunnitelmaraportin nähtävilläolon jälkeen 

Ensimmäisen suunnitelmaraportin nähtävilläolon jälkeen läpi-
kulkuliikenteen väylistä karsittiin jatkotarkasteluista Keskusta-
tunneli. Hämeenkadun vaihtoehdoista karsittiin pois kadun 
toteuttaminen kävelykatuna. Vaihtoehtojen karsimista käsitel-
tiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 17.9.2002.  
 

Keskustatunneli-vaihtoehdosta luovuttiin, koska tunneli olisi 
kallis toteuttaa, se ohjaisi seudun läpikulkevaa liikennettä kul-
kemaan keskustan läpi eikä se tarjoaisi uusia maankäyttö-
mahdollisuuksia samaan tapaan kuin Tampellan tunnelit. 
Hämeenkadun toteuttaminen kävelykatuna todettiin toteutta-
miskelvottomaksi jo nähtävilläolleessa raportissa, koska se 
heikentäisi merkittävästi joukkoliikenteen palvelutasoa ja 
ruuhkauttaisi kosken ylittävän moottoriajoneuvoliikenteen. 

 
Kuva: keskustatunneli 

Toisen suunnitelmaraportin nähtävilläolon jälkeen 

Toisen suunnitelmaraportin nähtävilläolon 6.2.-10.3.2003 jäl-
keen karsittiin vaihtoehtoja kaupunginhallituksen kokoukses-
sa 29.4.2003. Jatkotyöstä karsitut vaihtoehdot yliviivattuna: 
 
Päätie- ja pääkatuverkko: 
Kekkosentie maanpinnalla 
Kekkosentiellä Tampellan tunneli 
Kekkosentiellä Tampellan pitkä tunneli 
Pyynikin tunneli 
 
Ydinkeskustan vaihtoehdot: 
Nykyisen liikennöinnin kehittäminen 
Kävelypainotteisten katujen lisääminen 
Kävelykatujen lisääminen 
 
Hämeenkatu: 
Joukkoliikennepainotteinen katu 
Joukkoliikennekatu 
 
Tampellan tunneli –vaihtoehdosta luovuttiin, koska Paasiki-
ventien - Kekkosentien tunnelivaihtoehdoista pitkän tunnelin 
vaihtoehto on parempi. Lyhyen tunnelin liikenteellisenä etuna 
olisi pääverkolta saatava suora eritasoliittymäyhteys Näsijär-
venkadun liittymään. Pitkän tunnelin vaihtoehdossa ko. yhte-
ys kulkee alemman tasoisten katujen kautta. Muissa suhteis-
sa (liikenteellisesti, rakentamisaikaiset järjestelyt, kustannuk-
set) lyhyt tunneli todettiin huonommaksi vaihtoehdoksi. 
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Pyynikin tunneli –vaihtoehdosta luovuttiin, koska tunneli oh-
jaisi seudun läpikulkevaa liikennettä kulkemaan keskustan 
läpi. Tunnelilla saavutettava liikenteen väheneminen olisi pai-
kallista ja kustannuksiin nähden tehotonta. Pyynikin tunnelin 
rakentamis- ja ylläpitokustannukset kohdistuisivat pelkästään 
Tampereen kaupungille. Tunnelin rakentaminen ei toisi mu-
kanaan uusia maankäytön mahdollisuuksia samalla tavalla 
kuin Tampellan tunnelit. 
 
Ydinkeskustan osalta tarkastelua päätettiin jatkaa kävelypai-
notteisia katuja lisäävän vaihtoehdon pohjalta. Nykyisen lii-
kenteen kehittäminen –vaihtoehdosta luovuttiin, koska ratkai-
su vastaisi heikosti asetettuihin tavoitteisiin kevyen liikenteen 
olosuhteiden ja turvallisuuden parantamisesta sekä keskus-
tan vetovoiman ja viihtyisyyden turvaamisesta. Kävelykatujen 
lisääminen –vaihtoehdosta luovuttiin, koska vaihtoehto olisi 
muutoksena suuri ja riskialtis ja siten vaikea toteuttaa. 
 

 

Hämeenkatu joukkoliikennekatuna –vaihtoehdosta luovuttiin, 
koska ajoneuvoliikenteen siirtyminen muille väylille aiheuttaisi 
ongelmia niiden välityskyvyssä (Satakunnansilta, Kekkosen-
tien kapasiteettia pitäisi nostaa). Hämeenkatu on myös tärkeä 
yhdistävä väylä keskustan sisäiselle maankäytölle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Pyynikin tunneli –vaihtoehto vasemmalla ja Tampellan 
tunneli –vaihtoehto oikealla 
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4 VAIHTOEHDOT JA VAIKUTUKSET

4.1 Katuverkko 

Nykytila 
 
Henkilöautoliikenne on tärkeä kulkumuoto keskustaan 
saapumisessa. Se on myös tärkeä osa elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten turvaamisessa ja kehittämisessä. 
 
Moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa onnettomuuksia, es-
tevaikutuksen ja ympäristöhaittoja, joiden johdosta tilan-
ne etenkin melun ja ilman laadun suhteen on kuormit-
tuneimpien katuyhteyksien varrella huono.  
 
Ydinkeskustan katuverkkoa on tarve jäsentää siten, että 
ohi- ja läpikulkuliikenne ohjautuu keskustan ohittaville 
kehäyhteyksille. Jalankulkijan asemaa ja katutilan viih-
tyisyyttä on tarve parantaa keskustan kaduilla.  

 
Tampereen keskustan liikenneverkko tukeutuu voimak-
kaasti Paasikiven-Kekkosentiehen, jonka nykytilanteen 
ongelmia ovat merkittävä estevaikutus Näsijärven ranto-
jen hyödyntämismahdollisuuksien osalta sekä runsas lii-
kenne, joka aiheuttaa ympäristöhaittoja ja liittymien toi-
mivuusongelmia ruuhka-aikoina. 

 
Tavoite 

Katuverkkoa jäsentämällä parannetaan keskustapalvelujen saa-
vutettavuutta ja edistetään ohittavan liikenteen suuntautumista 
keskustaa sivuaville pääväylille. Ydinkeskustan kehäväylä tukee 
sen sisäpuolista kaupallista aluetta. Liikenteen ympäristöhaitto-
ja vähennetään sovittamalla ajoneuvoliikenteen nopeus ympä-
ristön mukaan.  

 
Suunnitelmakartat 1 - 4 

 
Keskustan kehäyhteys 
 
Toimiva ja looginen keskustan kehäyhteys on edellytys 
keskustan kehittämiselle ja elinvoimaisuuden turvaami-
selle. 
 
Ydinkeskustan kehäväylä välittää keskustaan hakeutu-
vaa liikennettä eri osa-alueiden välillä ja palvelee sen si-
säpuolelle jäävää aluetta. Kehäväylällä nopeusrajoitus 
on 40 km/h. Kehältä on hyvät yhteydet keskustan si-
sääntuloteille sekä opastetut yhteydet pysäköintilaitok-
siin.  
 
Liikenneosayleiskaavassa keskustan kehä muodostuu 
Hämeenpuiston, Satakunnankadun, Ratapihankadun ja 
Tampereen valtatien muodostamasta yhteydestä. Ke-
hän kaakkoiskulmassa Ratapihankatu ja Tampereen 
valtatie yhdistyvät Viinikan liittymässä. Kehän koilliskul-
massa on vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Satakunnansil-
lan ja Ratapihankadun välinen yhteys voidaan toteuttaa 
Paasikiven-Kekkosentien ratkaisusta riippuen joko La-
pintien tai ratapihan alittavan tunnelin kautta. Lapintien 
etuna on katutilan leveys, ongelmana asutus välittömästi 
kadun varrella. Satakunnankadulla katutila on kapea. Li-
säksi Satakunnankadulla kehäyhteys kulkisi koulujen ja 
asutuksen välistä. 
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Hämeenkatu 
 
Hämeenkadun kehittämistä jatketaan nykyisen joukkolii-
kennepainotteisen vaihtoehdon pohjalta. Hämeenkadun 
roolia keskustan sisäisen liikenteen palvelijana on tarve 
korostaa. Tämä on mahdollista sallimalla Hämeenkadul-
ta vasemmalle kääntymisiä nykyistä enemmän. 
 
Kävelypainotteiset kadut 
 
Uutena katutyyppinä liikenneosayleiskaavassa on käve-
lypainotteiset kadut, jotka sijoittuvat kävelykatujen jat-
keiksi ja tärkeimpien keskustan liikealueiden yhdistävien 
jalankulkuyhteyksien reiteille.  
 
Kävelypainotteisella kadulla jalankulkijan asema on 
korostunut autoon nähden. Katu voidaan toteuttaa erilli-
sillä auto- ja jalankulkualueilla tai koko tila on tarkoitettu 
samanaikaisesti molempien kulkumuotojen käyttöön. 
Kadun varrella pysäköinti on mahdollista osoitetuilla pai-
koilla.  
 
Kävelypainotteisia katuosuuksia on esitetty seuraaville 
kaduille: Hallituskatu, Kauppakatu, Aleksis Kiven katu, 
Finlaysoninkatu, Koskikatu, Kyttälänkatu, Tuomiokirkon-
katu, Verkatehtaankatu, Otavalankatu, Ojakatu ja Pella-
vatehtaankatu. 
 
Paasikiven-Kekkosentie 
 
Liikenneosayleiskaavassa on esitetty Paasikiven-
Kekkosentielle kaksi vaihtoehtoa: pintaratkaisu tai Tam-
pellan pitkä tunneli.  

 

Liikenneosayleiskaavassa esitetyssä pintaratkaisussa 
(kartat 1 ja 3) ei lisätä merkittävästi kapasiteettiä Paasi-
kiven-Kekkosentiellä. Katuliittymät ovat liikennevalo-
ohjattuja tasoliittymiä lukuun ottamatta Naistenlahden 
eritasoliittymää, jossa Ratapihankatu liittyy Kekkosen-
tiehen. Pintaratkaisun kapasiteettia on mahdollista pa-
rantaa toteuttamalla Onkiniemen tunneli sekä eritasoliit-
tymiä tärkeimpiin katuliittymiin. 

 
Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehdossa (kartat 2 ja 4) 
tunnelin päihin on esitetty Santalahden ja Naistenlahden 
kohdille eritasoliittymät. Lännestä keskustaan tultaessa 
Paasikiventie on 3+3 –kaistainen Santalahden eritasoliit-
tymään asti, tunneliosuus on 2+2 –kaistainen. Keskus-
tan länsipuolella liityntä keskustaan tapahtuu Santalah-
den eritasoliittymän ja kokoojakaduksi jäävän Paasiki-
ventien kautta Sepänkadulle ja Hämeenpuistoon. Nais-
tenlahden eritasoliittymästä on yhteys Ratapihankadulle 
ja Tampellan alueelle. 
 
Koskenniskan silta 
 
Paasikiven-Kekkosentien pintavaihtoehdossa (kartat 1 
ja 3) on esitetty Koskenniskalle ajoneuvosilta. Tampel-
lan pitkä tunneli -vaihtoehdossa nykyiset Näsinsillat jää-
vät paikallisen liikenteen käyttöön, joten Koskenniskan 
sillan toteuttamiselle ajoneuvoliikenteen yhteytenä ei ole 
vaihtoehdossa liikenteellisiä perusteluja. Koskenniskan 
sillan maankäytöllinen tarve liittää Tampellan alue kiin-
teästi keskustaan säilyy myös Tampellan pitkä tunneli -
vaihtoehdossa. 
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Ratapihankatu 
 
Ratapihankadun pohjoispään ratkaisut ovat riippuvaisia 
Paasikiven-Kekkosentien toteuttamisratkaisusta.  
 
Kekkosentien maanpinnalla -vaihtoehdossa Ratapihan-
kadulle on esitetty tasoliittymä Lapintien ja Naistenlah-
denkadun kanssa. Lapintie on osa keskustan kehä-
väylää. Pohjois-Tammelan läpiajoliikenteen vähentämi-
seksi ja läpiajon suuntaamiseksi Kekkosentielle, on vaih-
toehdossa katkaistu suora yhteys Pohjolankadulta La-
pintielle. Ratapihankadulta on mahdollista toteuttaa 
PMK:n rakennuksen pohjoispuolelta yhteydet Pohjolan-
kadulle ja Kullervonkadulle. Peltokatu on esitetty katkais-
tavan sekä Kullervonkadun että Vellamonkadun päistä. 
Peltokadulle on yhteys Väinölänkadulta ja tarvittaessa 
Ratapihankadulta.  
 
Tampellan pitkä tunneli – vaihtoehdossa katujen korke-
usasemat estävät Ratapihankadun kytkemisen tasossa 
Lapintiehen. Näin ollen Tampellan pitkä tunneli -
vaihtoehdossa Ratapihankatu on kytkettävä Satakun-
nankatuun ratapihan alittavalla tunnelilla.  Tampellan 
pitkä tunneli -vaihtoehdossa Ratapihankadulta on mah-
dollista toteuttaa ajoyhteys Naistenlahdenkadulle, jolta 
on edelleen yhteys Pohjolankadulle, Lapintielle ja La-
pinniemen suuntaan. Ratapihankadun on esitetty alitta-
van Lapintien. 
 
Ratinan alue 
 
Ydinkeskustan kartoissa (3-4) on esitetty Ratinan katu-
verkosta vaihtoehtoiset ratkaisut. Kartassa 3 on esitetty 
vaihtoehto jossa Suvantokatu ja Ratinankuja ovat nykyi-

sen kaltaisia katuyhteyksiä. Kartassa 4 on esitetty Kos-
kikeskuksen ja Ratinan kauppakeskukset yhdistävä 
vaihtoehto, jossa Suvantokatu ja Ratinankuja on kat-
kaistu ajoneuvoliikenteeltä. Liikenne Ratinan rantaan 
Tampereen valtatieltä kulkee Ratinan stadionin länsi-
päähän toteutettua katuyhteyttä pitkin. Jalankulku- ja 
pyöräily-yhteys Hatanpään valtatieltä Ratinaan tulee säi-
lyttää myös kauppakeskukset yhdistävässä mallissa. 
 
Tampereen valtatien luonne Ratinassa muuttuu bule-
vardinomaiseksi puuistutuksineen. Kadulla on tiheässä 
liikennevalo-ohjattuja liittymiä ja nopeusrajoitus on 40 
km/h. Lisäksi Vuolteenkatu on esitetty kulkemaan lä-
hempää linja-autoasemarakennusta. 
 
Muita katuverkon muutoksia 
 
Muita liikenneosayleiskaavassa esitettyjä katuverkon 
muutoksia nykytilaan verrattuna ovat: 

• Uusi yhteys Viinikan liittymästä Ratapihankadulle 
• Tampellan alueen uudet kokoojakadut radan poh-

joispuolella  
• Armonkalliolla Soukanlahdenkadulta on katkaistu 

suora yhteys Lapintielle. 
 

Vaikutukset ja toteutuminen 
 
Tampellan alueen rakentuminen sekä Paasikiven-
Kekkosentien ja Ratapihankadun ratkaisut lisäävät lii-
kennettä keskustan koillisilla alueilla. 
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Hämeenkatu 
 
Hämeenkadun vasemmalle kääntymisten vaikutukset 
suoraan ajavalle joukkoliikenteelle ovat kielteiset. Va-
semmalle kääntymisten salliminen on paremmin toteu-
tettavissa, jos pikaraitiotie on toteutettu. Tällöin koko 
Hämeenkadun läpikulkevaa linja-autoliikennettä on ny-
kyistä vähemmän. 
 
Kävelypainotteiset kadut 
 
Esitettyjen uusien kävelypainotteisten katuosuuksien to-
teuttamisella on kyseisten katuosuuksien pienien liiken-
nemäärien vuoksi vähäisiä vaikutuksia koko keskustan 
liikenneverkkoon. Liikenne näillä kaduilla säilyy pääosin 
nykyisillä yhteyksillä, liikenteen rytmi on vain sovitettu 
enemmän jalankulkuliikenteen ehdoilla. 
 
Paasikiven-Kekkosentie 
 
Keskustan katuverkon kannalta merkittävin tekijä on 
Paasikiven-Kekkosentien ratkaisuvaihtoehto: pinnalla vai 
tunnelissa. Paasikiven-Kekkosentien ratkaisu vaikuttaa 
mm. keskustan saavutettavuuteen, keskustan ohikulke-
van liikenteen suuntautumiseen, Tampellan alueen 
maankäyttöön ja Koskenniskan sillan tarpeeseen.  
 
Liikennemallitarkastelujen perusteella Paasikiven-
Kekkosentien vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää 
eroa vaikutuksissa Satakunnan-, Hämeen- ja Ratinansil-
tojen liikennemääriin. 
 
Paasikiven-Kekkosentie on yleinen tie, jonka tienpitovas-
tuu on valtiolla. Täten ko. yhteyttä koskevat ratkaisut ei-

vät ole pelkästään Tampereen kaupungin päätettävissä 
(ja kustannettavissa). Ratkaisuista ja niiden ajankohdas-
ta ei ole päätöksiä. 
 

Kekkosentie maanpinnalla -vaihtoehto 
 
Investointisäästöt ja ruuhkautumisen salliminen Paasiki-
ven-Kekkosentiellä tukevat pikaraitiojärjestelmän toteut-
tamisedellytyksiä. Pintaratkaisu edellyttää Koskenniskan 
sillan toteuttamista ajoneuvoliikenteen yhteytenä.  
 
Onkiniemen tunnelin ja tärkeimpien liittyminen muutta-
minen eritasoliittymiksi parantaa liikenteen toimivuutta ja 
turvallisuutta sekä läpikulkevan liikenteen että liittyvän 
liikenteen osalta. Tällöin myös poikittainen kevyt liikenne 
johdetaan Paasikiven-Kekkosentien poikki eritasossa, 
jolloin sen turvallisuus paranee. Eritasoliittymät soveltu-
vat huonosti kaupunkikeskustan ympäristöön heikentä-
en kaupunkimaisemaa ja lisäten meluhaittoja. Eritasoliit-
tymillä on korkeat rakentamiskustannukset. 
 
Paasikiven-Kekkosentie maanpinnalla -vaihtoehto taso-
liittymin kuormittaa selvästi enemmän Sepänkatua, Pir-
kankatua ja Satakunnankadun länsipäätä kuin Tampel-
lan pitkä tunneli -vaihtoehto. Pintaratkaisu tasoliittymin -
vaihtoehdossa on myös nähtävissä Tampereen läntinen 
kehätien ruuhkautuminen Rajasalmen silloilla nykyisten 
suunnitelmien mukaisena ratkaisuna. 
 

Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehto 
 
Tampellan pitkän tunnelin toteuttaminen tuo lisäkapasi-
teettia Paasikiven-Kekkosentielle. Tunneliratkaisu paran-
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taa keskustan saavutettavuutta ajoneuvoliikenteellä se-
kä vapauttaa Näsijärven ranta-alueita maankäytölle.  

 
Tunnelivaihtoehdon toteuttamiskustannukset ja ajoneu-
voliikenteen sujuvuuden paraneminen heikentävät pika-
raitiotiejärjestelmän toteuttamismahdollisuuksia. 

 
Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa tunnelissa on 
arviolta 10 000 ajon./vrk enemmän kuin Kekkosentie 
maanpinnalla -vaihtoehdossa Kekkosentiellä Näsinsilto-
jen kohdalla. 
 
Koskenniskan silta 
 
Kekkosentien pintavaihtoehdossa Koskenniskan ajo-
neuvosillan toteuttaminen vähentää liikennettä Satakun-
nansillalla n.1000 ajon/vrk (5%), Näsinsillalla 2500 
ajon/vrk (7%) ja lisää liikennettä Hämeenpuiston poh-
joispäässä 700 ajon/vrk (5%). 
 
Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehdossa Koskenniskan 
ajoneuvosillan toteuttaminen vähentää liikennettä Sata-
kunnansillalla n.600 ajon/vrk (4%), Näsinsillalla 1500 
ajon/vrk (26%) ja Hämeenpuiston pohjoispäässä 500 
ajon/vrk (4%). 
 
Paasikiven-Kekkosentien, Hämeensillan ja Ratinan alu-
een liikenteeseen Koskenniskan sillalla ei ole merkittä-
vää vaikutusta. 
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4.2 Pysäköinti 

Nykytila 
 

Keskustassa on yleisiä pysäköintipaikkoja kadunvarsilla 
3 000 kpl. Nykyisten kadunvarsipaikkojen sujuvan pysä-
köinnin raja (täyttöaste 75 %) ylittyy vuoden 1997 pysä-
köintitutkimuksen mukaan vain Hämeenkadun ja Kaup-
pakadun alueella. Lauantaisin kyseinen raja ylittyy lähes 
kaikilla pysäköintialueilla Hämeenpuiston ja ratapihan 
välisellä alueella. Pysäköintitutkimuksen päivitys on par-
haillaan käynnissä.  
 
Keskusta-alueella on nykyisin 11 pysäköintilaitosta, jois-
sa on yhteensä n. 4 400 pysäköintipaikkaa. Pysäköinti-
paikoista n. 75 % eli noin 3 100 on yleisiä pysäköinti-
paikkoja ja loput ovat sopimus- ja kiinteistökohtaisia 
paikkoja. Nykyisten pysäköintilaitosten kokonaiskapasi-
teetti riittää hyvin lukuun ottamatta vuoden muutamaa 
vilkkainta kauppapäivää. Tavallisten viikkohuippujen 
osalta kapasiteetti täyttyy lähinnä Stockmannin, Koski-
keskuksen ja Anttilan pysäköintilaitoksissa. 
 
Pysäköintilaitosten kokonaiskapasiteetin hyödyntämi-
seksi on toteutettu reaaliaikainen opastus ja pysäköin-
ninohjausjärjestelmä, jonka avulla autoilija ohjataan kes-
kustan kehältä lähimpään pysäköintilaitokseen, jossa on 
tilaa. 
 
Yleisten pysäköintipaikkojen lisäksi keskusta-alueen pi-
hoilla ja talojen kellareissa on asukkaiden ja työpaikko-
jen käytössä arviolta 7 000 autopaikkaa. 

 

Yleistä pysäköintitarjontaa on lisättävä keskustassa, jot-
ta keskustan vetovoimaisuus ja kaupan kilpailukyky säi-
lyvät. 

 

Tavoite 
Ydinkeskustan pysäköintipaikkamäärää lisätään. Pysäköintiä 
keskitetään laitoksiin ja maan alle. Ydinkeskustan kehäväylältä 
on hyvät ja opastetut yhteydet kaikkiin keskusta-alueen yleisiin 
pysäköintilaitoksiin. 

 

 

Suunnitelmakartat 1 - 4 
 
Uudet pysäköintilaitokset lisäävät keskusta-alueen ylei-
sen pysäköinnin tarjontaa arviolta 2 700 – 3 300 auto-
paikalla. Uudet pysäköintilaitokset sijoittuvat keskusta-
kehän läheisyyteen: 
§ ”Pellavanparkki” Tampellan alueelle 370 autopaik-

kaa, otetaan käyttöön v. 2003 
§ Rautatieaseman yhteyteen ”Matkaparkki” n. 630 ap  
§ Hämeenkadun itäosan alle ”Hämpinparkki” n. 200 ap 
§ Ratinan alueelle 1 000 – 1600 ap 
§ Hämeenkadun länsiosan alle ”Kunkunparkki” n. 500 

autopaikkaa 
 
Pysäköintilaitosten toteutukseen liittyy kävelykatujen ja 
kävelypainotteisten katujen lisäys pysäköintilaitosten 
vaikutusalueella.  

 
Kadunvarsipysäköintiä vähennetään vain silloin kun tar-
vitaan lisätilaa jalankululle ja pyöräilylle. Nykyisen kes-
kustakadun muuttaminen kävelypainotteiseksi kaduksi 
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vähentää kyseisen kadun kadunvarsipaikkojen määrän 
noin puoleen. 
 

Vaikutukset ja toteutuminen 
 
Kävelykadut, kävelypainotteiset kadut ja uudet levenne-
tyt pyörätieyhteydet vähentävät osaltaan nykyisiä ka-
dunvarsipaikkoja. Kävelypainotteisten katujen kadunvar-
sipaikkojen vähenemä on arviolta 60 autopaikkaa. Alek-
sis Kiven kadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykatujen ra-
kentaminen vähentäisi noin 40 pysäköintipaikkaa. 
P-rautatieaseman pysäköintikapasiteetti todennäköisesti 
pienenee n. 200 autopaikkaan matkakeskuksen toteut-
tamisen yhteydessä. Kun uudet pysäköintilaitokset li-
säävät keskustan pysäköintikapasiteettia arviolta 3 000 
autopaikalla, niin kokonaisuudessa keskustan pysäköin-
tikapasiteetti kasvaa nykyisestä merkittävästi.  
 
Keskustan pysäköintilaitosten toteuttamista varten tulisi 
kerätä erillistä pääomaa. Keskustan alueella toteutetta-
vien kaavahankkeiden yhteydessä muodostettavasta ra-
kennusoikeudesta tulisi suorittaa maksu, jolla pääomaa 
kartutettaisiin. Näin syntyneellä varallisuudella toteutet-
taisiin keskustaan pysäköintilaitoksia. 
 
Uusien pysäköintilaitosten toteuttamisessa keskeinen 
haaste on laitosten sisäänajojärjestelyt, joilla on vaiku-
tusta ympäristön viihtyisyyteen ja ajoneuvoliikenteen 
verkon toimivuuteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: uudet pysäköintilaitokset punaisilla ympyröillä. Pysä-
köintipaikkojen määrät osittain arvioita. 
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4.3 Joukkoliikenne 

Nykytila 
 
Kunnallinen Tampereen kaupungin liikennelaitos hoitaa 
kaupungin sisäisen liikenteen, ja yksityiset bussiyritykset 
vastaavat Tampereelle suuntautuvasta seutuliikentees-
tä, joka muodostaa pääasiassa myös ympäristökuntien 
sisäisen tarjonnan.  
 
Tampereella linja-autoliikennettä on kehitetty voimak-
kaasti viime vuosina. Matalalattiabussit, uudet maksu- ja 
lippujärjestelmät, uudet aikataulusovellukset, katuliitty-
mien parantaminen joukkoliikennettä suosivaksi, pysäk-
kijärjestelmän kehittäminen ja Keskustorin uudistukset 
ovat osaltaan tukeneet linja-autoliikenteen toimintaedel-
lytyksiä. Seudullisella joukkoliikenneyhteistyöllä on saa-
vutettu hyviä tuloksia mm. yhteistariffiliikenteen muodos-
sa. Yhteistariffiliikenne tarkoittaa sitä, että kaupungin 
alueella liikennelaitoksen ja yksityisten liikennöitsijöiden 
autoissa on tasataksa.  
 
Rautatieliikenne on säilyttänyt asemansa kaupunkikes-
kustojen välisessä liikenteessä kalustohankintojen ja ra-
taosien parantamisen avulla.   
 
Matkakeskuksen toteutus ei ole Tampereella edennyt 
suunnitellussa aikataulussa. 

 
Tavoite 

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset turvataan säilyttämällä 
nykyiset joukkoliikennekaistat sekä kehittämällä liittymä- ja py-
säkkiratkaisuja sekä matkakeskusta. Linja-autoliikenteen tärkei-
tä terminaaleja keskustassa ovat matkakeskus, Keskustori ja 
Pyynikintori. Ydinkeskustan ratkaisuissa varaudutaan pikarai-
tiotien toteuttamiseen. 

 
 
Suunnitelmakartat 1 - 4 
 

Liikenneosayleiskaavassa Pirkankatu – Hämeenkatu – 
Itsenäisyydenkatu / Hatanpään valtatie säilyvät nykyti-
lanteen mukaisina joukkoliikennepainotteisina katuina, 
joilla on joukkoliikennekaistat. Tarvittaessa joukkoliiken-
nekaistoja jatketaan. 
 
Matkakeskus ja muut linja-autoliikenteen terminaalit  
 
Matkakeskus toteutetaan rautatieaseman yhteyteen. 
Keskeiset linja-autoliikenteen terminaalit keskusta-
alueella ovat Keskustori, Matkakeskus ja Pyynikintori.  
 
Rautatienkatu välillä Hämeenkatu - Vuolteenkatu on 
joukkoliikennepainotteinen katu, jolla on joukkoliikenne-
kaistat. Mahdollisesti jokin osuus Rautatienkadusta on 
varattu pelkästään joukkoliikenteelle. Rautatienkadun 
luonne tarkentuu matkakeskuksen suunnittelun yhtey-
dessä. 
 
Linja-autoaseman lähtölaiturikenttä Vuolteenkadun ja 
asemarakennuksen välistä siirtyy uuden maankäytön ja 
Vuolteenkadun uuden linjauksen tieltä. 
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Pikaraitiotie 
 
Pikaraitiotiejärjestelmästä on laadittavana erillinen selvi-
tys. Pikaraitiotie käyttää sille varattua kaksoisraidetta. 
Pikaraitiotie on keskusta-alueella tunnelissa Ratapihan-
kadun ja Metson välisellä osuudella ja katuverkolla Met-
son ja Särkänniemen välisellä osuudella. Keskusta-
alueen ulkopuolella pikaraitiotie sijoittuu mahdollisuuksi-
en mukaan olemassa olevalle rataverkolle. 
 
Pikaraitiotiejärjestelmällä on toteutuessaan keskusta-
alueella kuusi asemapaikkaa: Särkänniemi, Metso, Kes-
kustori, Lapintie, Matkakeskus ja Yliopisto. 
 

Vaikutukset ja toteutuminen 
 
Ydinkeskustan katuverkolle esitetyillä ratkaisuilla (mm. 
kävelypainotteiset kadut ja uudet pyörätiet) ei ole suora-
naista vaikutusta joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin.  
 
Matkakeskus 
 
Matkakeskuksen toteuttaminen on kytköksissä Ratapi-
hankadun ja ratapihan lähialueen pysäköintilaitosten ja 
maankäytön ratkaisuihin. Matkakeskus tuo katuverkkoon 
muutoksia lähinnä Rautatienkadun eteläpään ja Suvan-
tokadun itäpään osalta.  
 
Pikaraitiotie 
 
Pikaraitiotiejärjestelmä edellyttää toteutuakseen merkit-
täviä investointeja. Kaupungin osallistuminen Tampellan 
pitkän tunnelin rakentamiskustannuksiin voi osaltaan 

heikentää pikaraitiotiejärjestelmän toteuttamismahdolli-
suuksia. Keskustan sisääntulotienä toimivan Paasikiven-
Kekkosentien merkittävä kapasiteettilisäys ei tue pikarai-
tiotiejärjestelmän toimintaedellytyksiä. 
 
Pikaraitiotien toteutus mahdollistaa koko kaupunkiseutua 
koskevan tie- ja katuverkon kehittämistarpeen uudel-
leenarvioinnin toteutuksen ja erityisesti toteuttamisajan-
kohdan suhteen.  Pikaraitiotien keskustaseisakkeet 
muuttavat etenkin jalankulun reittejä ja kohteita. Tällä on 
vaikutusta keskustakatujen kävelytilan tarpeeseen ja ka-
dun varren elinkeinoelämän toimintaan. 
 
Vaihtoehdossa, jossa on Kekkosentie maanpinnalla ja 
pikaraitiotie, joukkoliikennematkoja tehdään arviolta 
29 400 matkaa/vrk eli 23 % enemmän kuin Tampellan 
pitkä tunneli -vaihtoehdossa, jossa ei ole pikaraitiotietä. 
Parannettu joukkoliikennetarjonta ja ruuhkainen liiken-
neverkko vähentävät matkustajia määrällisesti eniten 
henkilöautoliikenteestä, noin 36 100 matkaa/vrk. 
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4.4 Jalankulku 

Nykytila 
 

Jalankulku on keskustan pääkulkumuoto. Pääjalankul-
kuakseli on Hämeenkatu. Pohjois-etelä -suunnassa vilk-
kain yhteys on Kuninkaankadun kävelykatuosuus Antti-
lalta Sokokselle. Jalankulun ongelmana on yhtenäisen 
houkuttelevan väylästön puuttuminen, joka yhdistäisi su-
juvasti ja esteettömästi paljon jalankulkua synnyttävät 
toiminnot. 
 
Jalankulkijan ja ajoneuvon välinen onnettomuus johtaa 
useimmiten henkilövahinkoihin. Jalankulkijoille tapahtu-
neiden vakavien onnettomuuksien määrä on selvästi vä-
hentynyt keskusta-alueen matalampien ajonopeuksien 
käyttöönoton myötä. 

 
Tavoite 

Keskustan jalankulkutilaa lisätään ja jalankulkuympäristön kau-
punkikuvaa, viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta parannetaan. 
Keskustan kaupalliset keskittymät yhdistetään toisiinsa korkea-
tasoisilla jalankulkuyhteyksillä.  

 

Suunnitelmakartat 1 - 4 
 
Liikenneosayleiskaavan jalankulun keskeiset kehittämis-
ratkaisut ovat seuraavat: 
 
Keskustassa asioivien pysäköinnin keskittyessä yhä 
enenevissä määrin pysäköintilaitoksiin johtaa se kulku-
muodon muuttamiseen autoilusta kävelyyn ydinkeskus-
tan alueella. Kasvava kävelijöiden määrä edellyttää 

ydinkeskustan katutilan muuttamista nykyistä enemmän 
kävelyä suosivaksi ja ympäristön parantamista viih-
tyisämmäksi. Tämä lisätila on järjestettävä vähentämällä 
kadunvarsipysäköintiä ja kaventamalla ajoratoja. Viihtyi-
syyttä lisätään kasvillisuudella, kadun kalusteilla ja kor-
kealaatuisilla pintamateriaaleilla. 
 
Paljon jalankulkua synnyttävien toimintojen välille raken-
netaan korkeatasoiset jalankulkuyhteydet. Jalankulku-
verkon laajentamisessa koko ydinkeskustan kattavaksi 
hyödynnetään Tampellan ja Ratinan alueen tarjoamia 
mahdollisuuksia. 
 
Tammerkosken edustavat ranta-alueet tuodaan hel-
pommin saavutettavaksi. Kosken länsirannalla paranne-
taan yhteyksiä Finlaysonin alueelta rannan kautta Kes-
kustorille. Itärannalla viimeistellään yhteys Koskipuistos-
ta Satakunnansillan ali Tampellan alueelle. Ratinannie-
men ympärille on esitetty korkeatasoinen jalankulku- ja 
pyöräily-yhteys. Lisäksi Ratinassa varaudutaan uuden 
yhteyden toteuttamiseen Tampereen valtatien ali Rati-
nan suvannon rannasta Viinikanlahden rantavyöhykkeel-
le. Lisäksi liikenneosayleiskaavassa on esitetty Ratinan-
vuolteen ylittävä silta Ratinanniemen ja Laukontorin välil-
le.  
 
Finlaysonin ja Tampellan alueiden välille liikenne-
osayleiskaavassa on esitetty kolmea siltaa: Koskennis-
kansilta, Vapriikin silta ja Konsulinsaaren silta. Kosken-
niskan silta on yhteys Kekkosentieltä ja Ranta-
Tampellasta kosken länsipuolelle. Koskenniskan silta on 
jalankulun ja pyöräilyn pääyhteys. Vapriikin silta kytkee 
luontevimmin Finlaysonin ja Tampellan alueiden paino-
pisteet toisiinsa. Konsulinsaaren silta yhdistää Finlayso-
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nin alueen Lapintiehen. Konsulinsaaren sillan merkitys 
on jonkin verran vähentynyt Patosillan toteuttamisen 
myötä. Vapriikin silta ja Konsulinsaaren silta ovat käve-
lysiltoja.    
 
Itä-länsi -suunnassa keskeinen uusi yhteys Tammerkos-
ken ylittävien siltojen lisäksi on Rongankadun jalankulku- 
ja pyörätien jatke ratapihan alitse Vellamonkadulle ja 
edelleen Ilmarinkadulle. Lisäksi Tampellan pitkä tunneli -
vaihtoehto antaa mahdollisuuden toteuttaa korkeatasoi-
nen jalankulku- ja pyöräily-yhteys Näsijärven rantaan 
(kartat 2 ja 4). 
 
Pohjois-etelä -suunnassa keskusta-alueen keskeisimmät 
jalankulkuyhteydet ovat Kuninkaankatu, Aleksis Kiven 
katu, Tammerkosken itäranta ja Tuomiokirkonkatu. Kar-
tassa 3 on esitetty kävelykaduiksi Aleksis Kiven katu vä-
lillä Hallituskatu - Laukontori ja Tuomiokirkonkatu välillä 
Hämeenkatu – Verkatehtaankatu. Kävelykatujen toteut-
taminen ei ole riippuvainen Paasikiven-Kekkosentien 
ratkaisuista.  
 
Keskustorin asema edustustilana ja kaupungin tärkeim-
pänä julkisena ympäristönä säilyy. Tätä tukee mm. Alek-
sis Kiven kadun muuttaminen kävelypainotteiseksi ka-
duksi.  
 
Matkakeskuksen toteutuminen tuo uuden korkeatasoi-
sen kävely-yhteyden rautatieaseman kautta Tampere-
talolle. 
 

Vaikutukset ja toteutuminen 
 
Koskenniskan sillan toteuttamisratkaisu on riippuvainen 
Paasikiven-Kekkosentielle valittavasta ratkaisusta.  
 
Ratinan alueen järjestelyt liittyvät maankäytön kehittymi-
seen, joka määrää niiden ajoittumisen. Ratinanvuolteen 
jalankulkusillan toteutus on haasteellinen Laukontorin 
laivaliikenteen edellyttämän alikulkukorkeuden vuoksi. 
 
Kävelykadut ja kävelypainotteiset kadut vähentävät 
ydinkeskustan kadunvarsipysäköintipaikkoja ja lisäävät 
siten pysäköintilaitosten tarvetta. Lisäksi ne ohjaavat 
ajoneuvoliikennettä keskustan kehäväylälle. Kävelykatu-
jen suunnittelussa on otettava huomioon kävelykatuihin 
liittyvien tonttien huoltoliikenne ja tontille ajo. 
 
Esitetyt ratkaisut luovat Tampereen ydinkeskustaan viih-
tyisän jalankulkuympäristön. Lisäksi Tammerkosken ran-
tavyöhykkeet ovat jatkossa nykyistä paremmin osa kes-
kustan jalankulkuympäristöä. 
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4.5 Pyöräily 

Nykytila 
 

Pyörätieverkoston kehittämistarve on tullut selkeästi 
esille. Verkon epäjatkuvuus aiheuttaa liikenneturvalli-
suusriskejä sekä pyöräilijöiden ohjautumista vilkkaille ja-
lankulkualueille kuten Hämeenkadulle. 
 
Keskustan pyörätieverkosta on laadittu hyväksytty kehit-
tämissuunnitelma. Pyöräteiden rakentaminen on ollut 
suunniteltua hitaampaa. Viime vuosina väyliä on toteu-
tettu mm. Patosillalle, Rongankadulle ja Sepänkadulle. 

 
Tavoite 

Keskusta-alueella on kattava, yhtenäinen ja turvallinen pyörä-
tieverkko. Eri kulkumuotojen erottelulla, yhtenäisillä yhteyksillä 
ja opastuksella parannetaan pyöräilyn turvallisuutta keskustas-
sa. Pyöräparkkeja lisätään.  

 
 
Suunnitelmakartat 1 - 4 
 

Pyöräilyn pääreitit keskusta-alueella on esitetty kartois-
sa 1 ja 2. Ydinkeskustan kartoissa 3 ja 4 on esitetty 
myös pyöräilyn paikallisreitit. Liikenneosayleiskaavassa 
esitettyjen pyöräteiden ohella pyöräilijät voivat käyttää 
yleensä kävelykatuja, kävelypainotteisia katuja ja vähä-
liikenteisten katujen ajorataa.  
 
Pääkulkusuunnassa (itä-länsi) ydinkeskustan keskeinen 
pyöräily-yhteys on Puutarhakatu - Rongankatu, joka kyt-
ketään ratapihan alikulkukäytävän kautta Vellamonka-
dulle. 

 
Hämeenkadun jalkakäytävien leveys, linja-autopysäk-
kien tiheys ja jalankulkuliikenteen määrä huomioiden 
Hämeenkadun jalkakäytäville ei ole toteutettavissa eril-
listä polkupyöräkaistaa. Rongankatu - Vellamonkatu -
yhteyden valmistuttua Hämeenkadun roolia jalankulun 
pääakselina on mahdollista tehostaa kieltämällä pyöräily 
Hämeenkadun jalkakäytävillä. 
 
Tammerkosken itärannalle muodostuu korkeatasoinen ja 
yhtenäinen pyöräily-yhteys, kun Hämeenkadun ja Lapin-
tien välinen puuttuva osuus toteutetaan. Tämä edellyttää 
Satakunnansillan alitusta.  
 
Näsijärven rantaan toteutetaan yhtenäinen itä-länsi -
suuntainen jalankulku- ja pyöräily-yhteys, joka soveltuu 
erityisesti keskustan läpikulkevalle pyöräilylle. Paasiki-
ven-Kekkosentien pintavaihtoehdossa yhteys mukailee 
päätietä. Tampellan pitkän tunnelin vaihtoehdossa pyö-
räily tapahtuu Tampellan alueella Näsijärven ranta-
alueella erillään ajoneuvoliikenteen väylistä ja Näsinsilto-
jen ja Onkiniemen eritasoliittymän välisellä osuudella 
kokoojakadunomaisen Paasikiventien rinnalla.  
 
Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehdossa Paasikiven-
Kekkosentien nykyiset Näsinsillat jäävät paikallisen ajo-
neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön. Tällöin 
Koskenniskan silta on mahdollista toteuttaa pelkästään 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteytenä. 
 

Vaikutukset ja toteutuminen 
 
Keskustan pyörätieverkosta on laadittu hyväksytty kehit-
tämissuunnitelma. Verkoston rakentamiseen liittyy mer-
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kittäviä kustannuksia vaativia kohteita, kuten Satakun-
nankadun alitus, ratapihan alitus, Tampereen valtatien 
alitus sekä Finlaysonin ja Tampellan alueen väliset sil-
tayhteydet. Tammerkosken ylittävien uusien siltojen to-
teutusratkaisuista riippuu, sallitaanko niillä pyöräilyä.  
 
Pyörätieverkon laajentaminen edellyttää jalkakäytävien 
leventämistä, joka tietyillä kaduilla tarkoittaa kadunvarsi-
pysäköintipaikkojen vähenemistä ja korvaavien paikko-
jen osoittamista pysäköintilaitoksista. Suunniteltujen py-
säköintilaitosten toteutuminen lisää mahdollisuuksia to-
teuttaa pyöräilyn olosuhteita parantavia ratkaisuja.  
 
Liikenneosayleiskaavassa esitettyjen pyörätieyhteyksien 
toteutuminen luo keskustaan yhtenäisen verkon, joka 
mahdollistaa sujuvan ja turvallisen asioinnin polkupyöräl-
lä keskustassa. 
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4.6 Kustannukset 

Pikaraitiotien infrastruktuurin rakentamiskustannukset 
ovat arviolta 265 M€. Kustannusarvio sisältää radat, sei-
sakkeet, varikon ja liikenteenohjauskeskuksen. Arvio ei 
sisällä pikaraitiotien kalustokustannuksia (n. 77 M€), jot-
ka ovat liikennöimiskustannuksia. 
 
Kekkosentie maanpinnalla -vaihtoehdossa Paasikiven-
Kekkosentien parantaminen maksaa arviolta 7 – 10 M€. 
Kustannusarvio sisältää Naistenlahden eritasoliittymän 
rakentamisen ja muiden Santalahden ja Naistenlahden 
välisten pienten parannustoimenpiteiden toteuttamisen. 
 
Tampellan pitkän tunnelin kustannusarvio on 90 – 100 
M€. Kustannusarvioon sisältyy Santalahden ja Naisten-
lahden eritasoliittymien rakentaminen. Tampellan pitkä 
tunneli -vaihtoehto edellyttää Ratapihankadun ja Sata-
kunnankadun yhdistävän tunnelin rakentamista. Tämän 
ratapihan alittavan tunnelin kustannusarvio on 7 – 9 M€. 
 
Kaupunkiseudun henkilöautoliikenteen ajoneuvo- ja ai-
kakustannukset ovat Kekkosentie maanpinnalla -
vaihtoehdossa arviolta 83 M€/v enemmän kuin Tampel-
lan pitkä tunneli -vaihtoehdossa. Ero selittyy pääosin 
henkilöautoliikenteen ruuhkautumisesta johtuvasta aika-
kustannusten kasvusta.  
 
Ydinkeskustan kävelykatujen, kävelypainotteisten katu-
jen ja kevyen liikenteen yhteyksien täydentäminen ovat 
kustannuksiltaan pieniä toimenpiteitä suhteessa Paasi-
kiven-Kekkosentien ja pikaraitiotien toteuttamiskustan-
nuksiin. 
 

 
 
Kooste pääverkkovaihtoehtojen vaikutuksista liitteessä 2 
sivulla 39-40. 
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5 VERKKOVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUS TAMPEREEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASSA 1995 HYVÄKSYTTYIHIN 
MAANKÄYTÖN TAVOITTEISIIN

Keskustan osayleiskaava 1995 sisältää keskustan ko-
konaisrakenteen vyöhykkeineen sekä vyöhykkeiden 
ominaispiirteet, näitä koskevat kehittämistavoitteet sekä 
kaupunkirakenteen kehittämistä tukevia toimintoja kos-
kevat maankäyttötavoitteet. Verkkovaihtoehtojen vaiku-
tusta vuoden 1995 osayleiskaavan (ote keskustan osayleis-
kaavasta 1995 sivulla 26) maankäyttötavoitteiden toteutta-
mismahdollisuuksiin sekä mahdollista tarvetta maankäy-
tön tarkistamiseen tarkastellaan osayleiskaavaan kirjat-
tujen tavoitteiden osalta, joita ovat: 

 
Keskustan rakennetta koskevat kehittämistavoitteet 
(Keskustan osayleiskaavan 1995 selostus, kappale 6) 
 
- Palvelu- ja liikekeskusalue 

Alue kattaa koko ydinkeskustan. Sen päätoimintoina 
olevia liike- ja palvelutoimintoja kehitetään ja keskusta-
asumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 

 
- Yhtenäiset julkisten palvelujen alueet 

Näitä ovat ydinkeskustan itäpuolella Sorsapuiston, yli-
opiston ja Kalevanharjun länsiosan alueet, sekä ydin-
keskustaan lännessä rajoittuva Pyynikin torin ja Pyynikin 
kirkkopuiston ympäristö. Alueita kehitetään sekä kau-
pungin omien että maakunnallisten ja valtakunnallisten 
palvelujen alueina. 

 
- Asuntoalueet 

Tammelan, Armonkallion ja Lapinniemen kaupungin-
osissa keskustan koillispuolella samoin kuin ydinkeskus-

tan länsipuolella olevilla asuntoalueilla tuetaan asumista 
mm. ympäristön viihtyisyyttä parantavilla toimilla.  

 
- Teollisuus- ja tuotantoalueet 

Naistenlahden alue on sellaista keskusta-aluetta, jolla 
teollisuus- ja tuotantotoiminta on päätoimintamuoto, jota 
pyritään edelleenkin kehittämään ja tukemaan. 

 
- Muuttuvat teollisuus- ja tuotantoalueet 

Alueet ovat vanhoja keskustan teollisuus- ja tuotanto-
alueita, jotka ovat muuttumassa elinkeinorakenteen 
muutoksen myötä. Alueen kehittämisessä otetaan huo-
mioon keskustasijainti. Näitä alueita ovat Finlaysonin ja 
Tampellan alueet, Santalahti sekä etelässä Iidesrannas-
ta Ratinaan ulottuva alue. 

 
- Virkistysalueet 

Keskusta-aluetta ympäröivät virkistystoimintojen alueet. 
Kunkin osa-alueen toimintoja kehitetään sen omiin läh-
tökohtiin perustuen. Keskustan virkistysalueita ovat kes-
kustaan rajoittuva Näsijärven rantavyöhyke samoin kuin 
Pyynikki ja Ratinanniemi rantoineen.  

 
Toiminnalliset maankäyttötavoitteet, OYK 1995 
(Keskustan osayleiskaavan 1995 selostus, kappale 4) 
 
- Väestö ja asuminen 

Keskustan väkiluvun lisääminen ja väestörakenteen 
monipuolistaminen edellyttävät asuntojen uustuotantoa 
ja vanhojen asuntojen pysymistä asuinkäytössä. Kes-
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kustan asuntomäärää lisättäessä otetaan huomioon 
perheasumisen ja ydinkeskustassa keskusta- asumisen 
tarpeet. Tavoite edellyttää asuntokannan uustuotantoon 
varattavaksi yli 200 000 kem2 noin 2300 – 2800 asuntoa 
varten.  

 
- Elinkeinot ja työpaikat 

Elinkeinorakenteen muutokset otetaan huomioon kor-
vaamalla poistuvia tuotantotoiminnan työpaikkoja yritys-
toiminnan ja keskustatoiminnan työpaikoilla. Tätä tavoi-
tetta palvelevat ydinkeskustaan välittömästi rajoittuvat 
vanhat teollisuusalueet, jotka ovat luontevaa keskusta-
toimintojen laajenemisaluetta. Vanhojen teollisuusaluei-
den keskustasijaintia ja hyvää saavutettavuutta hyväksi 
käyttäen luodaan kasvumahdollisuudet liike-, toimisto- ja 
erilaatuisille palvelualan työpaikoille. 

 
- Kaupalliset palvelut: 

Kaupallisten palvelujen kehittämisedellytyksiä lisätään 
erityisesti ydinkeskustan alueella ja siihen liittyvillä kes-
kustatoimintojen laajentumisalueilla. Näitä ovat ennen 
kaikkea ydinkeskustaan rajoittuvat vanhat teollisuusalu-
eet, joiden uusi käyttö mahdollistaa myös kaupallisten 
palvelujen sijoittumisen. Näiden saavutettavuus eri kul-
kumuodoilla on kuitenkin keskustan toimivuuden edelly-
tys. 

 
- Julkiset palvelut: 

Keskusta-alueella luodaan edellytykset valtakunnallisille, 
seudullisille ja kaupunkikokonaisuuden kannalta merkit-
täville julkisille palveluille. Ydinkeskustaan rajoittuvilta 
vanhoilta teollisuusalueilta on varattavissa tilaa sellaisille 
uusille julkisille palveluille, jotka toiminnoiltaan sekä yh-
teys- ja tilatarpeiltaan alueille soveltuvat. 

Finlaysonin ja Tampellan alueet 
(Keskustan osayleiskaavan 1995 selostus, kappale 4.14) 
 

Keskustan osayleiskaava 1995 sisältää keskustan muut-
tuvista teollisuusalueista erikseen Finlaysonin ja 
Tampellan kanta-alueita koskevat tavoitteet ja 
yleiskaavallisen suunnitelman näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  Yhteinen tavoite alueille on se, että ne 
ovat Tampereen ydinkeskustan laajenemisaluetta.  
Niiden suunnittelussa otetaan huomioon keskustan 
kehittämiselle asetetut yleiskaavalliset tavoitteet ja 
alueita koskevien muutosten tulee tukea ja täydentää 
kaupunkirakennetta.   
Molempien alueiden asemakaavoissa on alueiden ra-
kenne ja toiminnallinen sisältö suunniteltu osayleiskaa-
van 1995 tavoitteet huomioon ottaen. Myös alueiden to-
teuttaminen tapahtuu parhaillaan tämän mukaisesti. 
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5.1 VERKKOVAIHTOEHTO: KEKKOSENTIE MAANPIN-
NALLA 

Verkkovaihtoehdon vaikutukset keskustan kehittämista-
voitteisiin: 

 
5.1.1 Palvelu- ja liikekeskusalue 

Perinteinen ydinkeskusta sekä sen välittömät laa-
jenemisalueet Finlaysonin ja Tampellan kanta-alueet 
sekä Ratina on se kokonaisuus, joka muodostaa palve-
lu- ja liikekeskusalueen. Mainitut muutosalueet mahdol-
listavat yhdessä mittavan asuntokannan uustuotannon. 
Sen ohessa alueet tarjoavat runsaasti kasvumahdolli-
suuksia yritystoimintojen ja keskustatoimintojen työpai-
koille sekä kaupallisille ja julkisille palveluille. Näiden 
kaavallisten tavoitteiden ja maankäyttöratkaisujen salli-
mien mahdollisuuksien toteutumisen perusedellytys on 
sujuva keskinäinen yhteys alueiden välillä, alueiden 
luonteva kytkeytyminen muuhun keskustaan sekä aluei-
den helppo saavutettavuus eri puolilta keskustaa. Fin-
laysonin ja Tampellan alueilla toteutuva toiminnallinen ja 
rakenteellinen kokonaisuus edellyttää mainituista syistä 
alueiden asemakaavoissa hyväksyttyä ja verkkovaih-
toehtoon sisältyvää Koskenniskansiltaa. Palvelu- ja lii-
kekeskusalueella verkkovaihtoehto tukee keskustan 
osayleiskaavan tavoitteita. 
 
Ranta-Tampellan alue kuuluu Kanta-Tampellan rinnalla 
ydinkeskustan laajenemisalueisiin, ja sitä koskevat sa-
mat toiminnalliset ja kaupunkirakenteelliset  tavoitteet 
kuin muutakin ydinkeskustaa. Ranta-Tampellan osalta 
vaihtoehto ei tee mahdolliseksi toteuttaa ydinkeskustan 
asuntokannan uustuotannolle asetettuja tavoitteita eikä 

tue tältä osin keskustan osayleiskaavan tavoitteita. Vaih-
toehdon mukaan Ranta-Tampellan alueella ainoastaan 
liike-, toimisto- ja palvelutoimintojen kehittäminen on 
mahdollista, mikä merkitsee alueen rakentumista  toi-
minnoiltaan yksipuolisena. Osayleiskaavan tavoitteita 
tukien vaihtoehto kuitenkin lisää keskustan palvelu- ja 
työpaikkatarjontaa. Koskenniskansillan rakentaminen 
mahdollistaa toimintojen hyvän saavutettavuuden, mikä 
on edellytys myös Ranta-Tampellan elinvoimaisuudelle. 
 

5.1.2 Yhtenäiset julkisten palvelujen alueet 

Vaihtoehto tukee niin ydinkeskustan itä- kuin länsipuo-
lenkin julkisten palveluiden ja alueiden saavutettavuutta. 
Se sallii mainittujen kohteiden kehittämisen samoin kuin 
nykytilanteen edellyttämät toimenpiteet, minkä johdosta 
vaihtoehto ei ole ristiriidassa keskustan osayleiskaavan 
tavoitteiden kanssa. 
 

5.1.3 Asuntoalueet 

Keskustan läntisillä asuntoalueilla Amurin pohjoisimpia 
kortteleita lukuun ottamatta  vaihtoehto antaa mahdolli-
suuden nykyisen maankäyttörakenteen kehittämiseen 
osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti mm. asuinympä-
ristöjen viihtyisyyttä parantavilla toimilla. Tältä osin vaih-
toehto edistää keskustan osayleiskaavan tavoitteiden to-
teuttamista. Kekkosentien liikenteen ajoittainen ruuhkau-
tuminen aiheuttaa Amurin pohjoisosien asuinkortteleille 
lisääntyvää häiriötä. Mikäli Kekkosentien toimivuutta pa-
rannetaan eritasoratkaisuilla, näihin liittyvät järjestelyt  
Kortelahden ja Mustalahden kohdalla aiheuttavat liiken-
teen päästöjen ohella myös  maisemallista haittaa Amu-
rin pohjoisosien asuinkortteleille.  
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Tammelan kaupunginosissa vaihtoehtoon sisältyvä Ra-
tapihankatu antaa mahdollisuuden kaupunginosien 
asuntoalueiden läpi kulkevan ajoneuvoliikenteen vähen-
tämiseen ja kevyen liikenteen väylien kehittämiseen. 
Toimenpiteet lisäävät asuinympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta. Ratapihankadun toteutuminen edellyttää 
alueen maankäytön tarkistamista, missä yhteydessä 
kaupunkirakenteen  eheyttäminen mahdollisen täyden-
nysrakentamisen ja ympäristörakentamisen keinoin lisää 
mahdollisuuksia asumista tukevien palvelujen kehittämi-
selle ja ympäristön kaupunkikuvallisen laadun paranta-
miselle. Tammelan kaupunginosien kohdalla vaihtoehto 
näin ollen toteuttaa keskustan osayleiskaavan tavoittei-
ta. 
 
Armonkallion ja Lapinniemen kaupunginosien sekä 
Tammelan luoteisimman osan  kohdalla vaihtoehto hei-
kentää maisemakuvaa ja ympäristön viihtyisyyttä, mikä 
johtuu Ratapihankadun ja Kekkosentien eritasoliittymäs-
tä. Tämä sekä maanpäällä kulkevan ajoneuvoliikenteen 
määrän ennakoitu kasvu merkitsevät myös melua ja 
muuta liikenteen päästöhaittaa kaupunginosiin. Maini-
tuista syistä vaihtoehto vaikeuttaa keskustan osayleis-
kaavassa hyväksyttyjen, asuntoalueiden laadullista ke-
hittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

 
5.1.4 Muuttuvat teollisuus- ja tuotantoalueet 

Santalahden alueella vaihtoehto ei tuo liikennejärjestely-
jen osalta muutosta niihin liikennesuunnitelmiin, jotka 
ovat olleet alueella osittain jo toteutuvan ja osittain 
suunnitteilla olevan toiminnallisen kehittämisen ja 
maankäytön suunnittelun pohjana.  

 
Iidesrannan muuttuvat teollisuusalueet ovat jo pääosin 
uusiutuneet osayleiskaavassa niiden keskustasijainnin 
mukaisia tavoitteita noudattaen. Verkkovaihtoehdon 
mukaiset muutokset liikennejärjestelyissä alueen länsi-
päässä voivat toteutuessaan merkitä myös sellaisia ym-
päristön parantamistoimenpiteitä, jotka tukevat osayleis-
kaavassa asuinympäristöjen viihtyisyydelle asetettuja 
tavoitteita. 
 

5.1.5 Virkistysalueet 

Näsijärven rantavyöhyke on Naistenlahdesta länteen 
koko pituudeltaan aluetta, jonka toimintoihin Kekkosen-
tietä koskevat ratkaisut vaikuttavat. Vaihtoehto heiken-
tää mahdollisuuksia kehittää Näsijärven ranta-aluetta 
keskustan virkistysalueena. Kekkosentiellä sen säilyes-
sä nykyisellä paikallaan on koko ranta-alueen pituudelta  
suuri estevaikutus ranta-alueella jo olevien ja sille tule-
vaisuudessa mahdollisesti suunniteltavien virkistystoi-
mintojen saavutettavuudelle. Vaihtoehto edellyttää Ran-
ta-Tampellan alueen toteutumista liike- ja toimistoraken-
nusten alueena. Myös tällä on oma estevaikutuksensa 
rannan houkuttelevuudelle ja käytölle. Lisäksi kevyen lii-
kenteen yhteydet keskustasta Tammerkosken rantojen 
reittejä myöten järven rantaan edellyttävät sekä rautatien 
että Kekkosentien alituksia. Vaihtoehdon mukaisessa ti-
lanteessa ranta käytöltään monipuolisena puisto- ja vir-
kistysalueena edellyttäisi rannan rakentamista siten, että 
samalla huolehditaan alueen suojaamisesta liikenteen 
melulta virkistyskäytön edellyttämien vaatimusten mu-
kaisesti.  Ranta-alueen kaupunkikuvaan ja ympäristön 
laatuun vaikuttavat niin rantapuiston toiminnallinen ja 
maisemallinen kokonaisuus mahdollisine  melusuojauk-
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sineen kuin Kekkosentien liittymien ratkaisut. Vaihtoehto 
ei tue Näsijärven ranta-alueen kehittämistä virkistystoi-
mintojen alueena. 

 
Soukkapuisto ei tässä vaihtoehdossa liity rantapuistoon 
vaan jää Armonkallion asukkaiden tärkeimmäksi, ellei 
ainoaksi lähipuistoksi. Vaihtoehto heikentää puiston 
asemaa ja ominaisuuksia asun-
toalueen lähipuistona, minkä 
vuoksi Kekkosentien säilyminen 
ja kehittäminen nykyisellä paikal-
laan edellyttää voimakkaita toi-
menpiteitä Soukkapuiston suoje-
lemiseksi. Myös tältä osin vaih-
toehto heikentää Armonkalliolla 
asumisviihtyvyyttä, mikä ei vas-
taa osayleiskaavan asuntoaluei-
den kehittämistä koskevia tavoit-
teita.  

 
Koskenniskansilta lisää melua 
sillan läheisyydessä olevissa 
puistoissa Finlaysonin ja Tam-
pellan alueilla. Muilta osin vaih-
toehto mahdollistaa Tammer-
kosken rantojen puistojen, vir-
kistysalueiden ja -reittien omi-
naisuuksien ja toimintojen kehit-
tämisen. Nalkalan ja Eteläpuis-
ton alueet ovat kohennettavissa 
keskustasta Pyynikille jatkuvana 
viher- ja virkistysalueena.  Rati-
nan alueen rantojen kehittämi-
nen osana tulevia maankäyttö-

ratkaisuja ja keskustan viher- ja virkistysreittejä on mah-
dollista. 

 
 

 
 
Kuva: Ote keskustan osayleiskaavasta 1995 
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5.2 VERKKOVAIHTOEHTO: TAMPELLAN PITKÄ TUNNELI 

Verkkovaihtoehdon vaikutukset keskustan kehittämista-
voitteisiin: 

 
5.2.1 Palvelu- ja liikekeskusalue 

Perinteinen ydinkeskusta sekä sen välittömät laa-
jenemisalueet Finlaysonin ja Tampellan kanta-alueet, 
Ranta-Tampella sekä Ratina on se kokonaisuus, jonka 
toiminnallisen monipuolisuuden säilyttämistä ja kehittä-
mistä verkkovaihtoehto tukee. Mainitut muutosalueet 
mahdollistavat yhdessä mittavan asuntokannan uustuo-
tannon. Sen ohessa alueet tarjoavat runsaasti kasvu-
mahdollisuuksia yritystoimintojen ja keskustatoimintojen 
työpaikoille sekä kaupallisille ja julkisille palveluille. 
Verkkovaihtoehdon sisältämillä järjestelyillä voidaan tur-
vata koko ydinkeskustan alueen hyvä saavutettavuus. 
Näiltä osin vaihtoehto tukee keskustan osayleiskaavan 
tavoitteita. Tampellan alueella Koskenniskan sillan puut-
tuminen tosin heikentää palvelujen yms. saatavuutta. 
 

5.2.2 Yhtenäiset julkisten palvelujen alueet 

Vaihtoehto tukee niin ydinkeskustan itä- kuin länsipuo-
lenkin julkisten palveluiden ja alueiden saavutettavuutta. 
Se sallii mainittujen kohteiden kehittämisen samoin kuin 
nykytilanteen edellyttämät toimenpiteet, minkä johdosta 
vaihtoehto tukee keskustan osayleiskaavan tavoitteiden 
saavuttamista. 
 

5.2.3 Asuntoalueet 

Keskustan läntisillä asuntoalueilla vaihtoehto tukee ny-
kyisen maankäyttörakenteen kehittämistä mm. asuin-
ympäristöjen viihtyisyyttä parantavilla toimilla. Tältä osin 
vaihtoehto edistää keskustan osayleiskaavan tavoittei-
den toteuttamista. 
 
Tammelan kaupunginosissa vaihtoehtoon sisältyvä Ra-
tapihankatu antaa mahdollisuuden kaupunginosien 
asuntoalueiden läpi kulkevan ajoneuvoliikenteen vähen-
tämiseen ja kevyen liikenteen väylien kehittämiseen. 
Toimenpiteet lisäävät asuinympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta. Ratapihankadun toteutuminen edellyttää 
alueen maankäytön tarkistamista, missä yhteydessä 
kaupunkirakenteen  eheyttäminen mahdollisen täyden-
nysrakentamisen ja ympäristörakentamisen keinoin lisää 
mahdollisuuksia asumista tukevien palvelujen kehittämi-
selle ja ympäristön kaupunkikuvallisen laadun paranta-
miselle. Tammelan kaupunginosien kohdalla vaihtoehto 
näin ollen toteuttaa keskustan osayleiskaavan tavoittei-
ta. 
 
Armonkallion saavutettavuus paranee. Maankäytön 
mahdollisuudet Ranta- ja Kanta – Tampellan alueilla 
kytkevät Armonkallion osaksi yhtenäistä, toiminnoiltaan 
monipuolista keskustan kaupunkirakennetta. Myös yh-
teydet virkistysalueisiin ja –reiteille paranevat oleellises-
ti. Ratapihankadun ja Kekkosentien liittymäalueen 
järjestelyt lisäävät liikennettä Armonkallion ja Tammelan 
luoteisimman osan  lähituntumassa. Risteysalueen lii-
kenteen määrä ja haittavaikutukset ovat huomattavasti 
vähäisemmät ja toteutusratkaisuissa paremmin huomi-
oon otettavissa kuin tilanteessa, jossa Kekkosentie on 
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maan pinnalla. Kaikkien keskustan koillisten kaupungin-
osien kohdalla verkkovaihtoehdon antamat mahdolli-
suudet Näsijärven ranta-alueen kehittämiselle edistävät 
erinomaisesti keskustan osayleiskaavan tavoitteita ke-
hittää ja tukea asumista ympäristön viihtyisyyttä paran-
tavilla toimilla. 
 

5.2.4 Teollisuus- ja tuotantoalueet 

Naistenlahden alueen toimintojen tukeminen ja kehittä-
minen ovat verkkovaihtoehdon mukaisessa tilanteessa 
mahdollisia. 
 

5.2.5 Muuttuvat teollisuus- ja tuotantoalueet 

Santalahden alueella vaihtoehto ei tuo liikennejärjestely-
jen osalta muutosta niihin liikennesuunnitelmiin, jotka 
ovat olleet alueella osittain jo toteutuvan ja osittain 
suunnitteilla olevan toiminnallisen kehittämisen ja 
maankäytön suunnittelun pohjana.  
 
Iidesrannan muuttuvat teollisuusalueet ovat jo pääosin 
uusiutuneet osayleiskaavassa niiden keskustasijainnin 
mukaisia tavoitteita noudattaen. Verkkovaihtoehdon 
mukaiset muutokset liikennejärjestelyissä alueen länsi-
päässä voivat toteutuessaan merkitä myös sellaisia ym-
päristön parantamistoimenpiteitä, jotka tukevat osayleis-
kaavassa asuinympäristöjen viihtyisyydelle asetettuja 
tavoitteita. 
 

5.2.6 Virkistysalueet 

Näsijärven rantavyöhyke Naistenlahdesta länteen ja 
Soukkapuisto mukaan lukien on koko pituudeltaan ra-

kennettavissa virkistystarpeita monipuolisesti palvele-
vaksi rantapuistoksi, johon Kortelahden ja Mustalahden 
satamat sekä Särkänniemen alue liittyvät luontevaksi 
osaksi. Rantapuiston saavutettavuus niin ympäröiviltä 
asuinalueilta kuin muualtakin keskustasta on erinomai-
nen. Kävelyreitit rantaan eri suunnista keskustaa ovat 
erotettavissa ajoneuvoliikenteen reiteistä. Itse rantapuis-
to ulkoilu- ja virkistysalueena liittyy ympäröiviin asunto-
alueisiin ja avautuu maisemallisesti korkeatasoisena 
puistona osaksi koko keskustaa. Vaihtoehto säilyttää 
mahdollisuudet kehittää ja kohentaa  Nalkalan ja Etelä-
puiston alueita keskustasta Pyynikille jatkuvana viher- ja 
virkistysalueena. Ratinan alueen rantojen kehittäminen 
osana tulevia maankäyttöratkaisuja ja keskustan viher- 
ja virkistysreittejä on mahdollista. Verkkovaihtoehto an-
taa mahdollisuudet keskustan virkistysalueiden kehittä-
misen ja kohentamisen kokonaisuutena maisemallisena 
ja toiminnallisena osana keskustaa. Vaihtoehto tukee 
osayleiskaavan mukaisten, virkistysalueiden kehittämis-
tä koskevien tavoitteiden toteuttamista. 
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LIITE1: VERKKOVAIHTOEHTOJEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

1.   Liikennemallin kuvaus 

Kaava-alueen liikenteellisiä vaikutuksia on tutkittu Tampereen 
seudun liikennemallilla (TALLI 2000). TALLI 2000 -
mallijärjestelmällä voidaan kuvata liikennejärjestelmän ja 
maankäytön muutosten liikenteellisiä vaikutuksia, kuten mat-
kojen määrässä, kulkumuotojakaumassa, matkojen suuntau-
tumisessa ja matkustussuoritteessa tapahtuvia muutoksia. 
Malliin on kuvattu maankäyttö ja liikennejärjestelmä vuodelle 
2000, lisäksi malli sisältää ennusteen vuodelle 2020. 
 

TALLI 2000 –mallijärjestelmä kuvaa yli 14-vuotiaan väestön 
matkustuskäyttäytymistä Tampereen, Kangasalan, Lempää-
län, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven muodostamalla Tampe-
reen seudulla. Tampereen seudun liikennemalli on rakenteel-
taan neliportainen malli, jossa sisäistä liikennettä kuvataan 
matkatuotosten, kulkumuodon valintamallin, suuntautumis-
mallin ja verkolle sijoittelun avulla. Sisäisen liikenteen malli 
perustuu vuosina 1996–97 koottuihin matkapäiväkirjakyselyi-
hin, joilla koottiin tietoa seudun asukkaiden matkustuskäyttäy-
tymisestä. Ulkoinen liikenne on kuvattu malliin vuonna 1997 
toteutettujen tienvarsihaastattelujen tuloksiin perustuvan gra-
vitaatiomallin avulla. Liikennemalli on osa-alueperusteinen 
malli, jossa arvioidaan seudun eri osa-alueiden välisten mat-
kojen määriä pääkulkutavoittain. Seutu on mallissa jaettu 336 
osa-alueeseen.   
 

Liikennemallissa ennusteen laatimisen lähtökohtana ovat 
asukkaiden matkatuotokset ja ulkoinen liikenne. Matkojen 
suuntautumismalli perustuu mm. maankäytön muuttujiin ja 
liikennejärjestelmän ominaisuuksia kuvaaviin muuttujiin, kuten 
matka-aikaan tai etäisyyteen. Maankäyttömuuttujia ovat mm. 

työpaikkojen, asukkaiden, koulujen ja kaupan palvelut, jotka 
on kuvattu malliin osa-aluejaon tarkkuudella. 
 

Liikennemalli kuvaa talviarkivuorokauden liikkumista. Kesäisin 
pyöräilyn osuus on huomattavasti talvea suurempi ja vastaa-
vasti kävelyn ja joukkoliikenteen osuus talvea pienempi. Hen-
kilöautoliikenteen osuus kaikista tehdyistä matkoista vaihtelee 
melko vähän eri vuodenaikoina. 

 
2.   Lähtötiedot 

Tarkastelut on tehty ennustevuodelle 2020, jolloin koko seu-
dun asukasmäärän on oletettu olevan noin 345 000 asukasta. 
Liikennejärjestelmän on ennakoitu kehittyvän vuodelle 2020 
laaditun perusennusteen mukaisesti siten, että mm. läntinen 
ohikulkutie Lakalaivan ja Ylöjärven välille on toteutunut koko-
naisuudessaan moottoritieluokan yhteytenä. Perusennus-
teessa eteläinen kehätie ulottuu Sääksjärveltä Vuoreksen ja 
Hervannan kautta Kangasalan Lentolaan. Jyväskylän tie on 
perusennusteessa 2+2 -ajoratainen moottoritieluokan yhteys 
välillä Alasjärvi – Suinula. 
 

Joukkoliikenteen perusverkko on laadittu vuoden 2020 ennus-
teen perusteella siten, että kaikille uusille asuinalueille on 
laadittu linja-autoliikenteen perusverkko. Lisäksi linjaverkko 
sisältää joitakin uusia heiluriyhteyksiä itä–länsi -suunnassa. 
Matkakeskuksen on oletettu toteutuvan ennen vuotta 2010 ja 
linjastosuunnittelussa on otettu huomioon matkakeskuksen 
asema keskustan pääterminaalina. 
 

Joukkoliikenteen vaihtoehtoisena verkkona on tutkittu tammi-
kuussa 2003 valmistuneen pikaraitiotieselvityksen mukaista 
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joukkoliikennetarjontaa, jossa pikaraitiotielinjoja on neljä 
(Hervanta – Ylöjärvi, Hervanta – Lentävänniemi, Nokia – Vuo-
res ja Nokia – Kangasala). Linja-autoliikenteen tarjonta on 
tässä vaihtoehdossa kuvattu malliin huhtikuussa kuvattujen 
liityntäliikenneselvitysten mukaisena. 

 
3.   Tarkastellut vaihtoehdot 

Keskustan liikenneosayleiskaavan liikenteellisiä vaikutuksia 
on kuvattu kahdelle eri vaihtoehdolle: 
 

Kekkosentie maanpinnalla 
- Kekkosen- ja Paasikiventie on 2+2-kaistainen, nopeustaso 

50 - 70 km/h (eritasoliittymä Naistenlahden kohdalla, 
muualla liikennevaloliittymät) 

- pikaraitiotieverkko on toteutunut 
- Koskenniskan ajoneuvosilta 
- Lapintieltä suora yhteys Ratapihankadulle 
- Ratinan kauppakeskusalue kytkeytyy Tampereen valtatiel-

le 
 

Tampellan pitkä tunneli 
- Paasikiventie on lännestä tultaessa Nokian moottoritieltä 

pitkään tunneliin asti 3+3-kaistainen, nopeustaso 70 km/h, 
eritasoliittymät Naistenlahden ja Santalahden kohdalla 

- Tampellan pitkässä tunnelissa on 2+2 kaistaa 
- joukkoliikenneverkon perusennuste (ei pikaraitiotietä) 
- ei Koskenniskan ajoneuvosiltaa 
- Satakunnankatu jatkuu tunnelissa Ratapihankadulle asti 
- Lapintieltä ei suoraa yhteyttä Ratapihankadulle 
- Ratinan kauppakeskusalue kytkeytyy Tampereen valtatiel-

le 
- Näsinsilta jää paikallisen liikenteen käyttöön 
 

Ratinan alueella on molemmissa vaihtoehdoissa hypermarket 
ja muita kaupan yksiköitä. Lisäksi alueelle on pysäköintilaitos. 
Muilta osin keskustan maankäyttö on molemmissa vaihtoeh-
doissa samanlainen. Myös Tampellan, Finlaysonin ja Ratinan 
alueen maankäyttö on kuvattu kummassakin vaihtoehdossa 
samanlaisena. 
 
4.   Liikenteelliset vaikutukset 

4.1.  Kulkutavat ja matkojen määrät 

Liikenneosayleiskaavan molemmissa vaihtoehdoissa matko-
jen kokonaislukumäärä Tampereen kaupunkiseudulla on run-
saat miljoona matkaa vuorokaudessa. Kulkutavoittain tämä 
jakaantuu eri tavalla, koska Kekkosentie maanpinnalla –
vaihtoehto sisältää pikaraitiotieverkon. Tässä vaihtoehdossa 
joukkoliikennematkoja tehdään noin 23,1 % enemmän kuin 
Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehdossa. Parannettu joukkolii-
kennetarjonta ja ruuhkainen liikenneverkko siirtää matkustajia 
määrällisesti eniten henkilöautoliikenteestä, noin 36 100 mat-
kaa eli 5,2 % verrattuna Tampellan pitkä tunneli -
vaihtoehtoon. Polkupyörällä tehtävien matkojen määrä on 
Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa 1,9 % suurempi ja 
kävelymatkojen noin 3,3 % suurempi kuin Tampellan pitkä 
tunneli –vaihtoehdossa. 
 

Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa henkilöautomatko-
jen 16,6 % lisäys nykytilanteeseen aiheuttaa verkolle ruuh-
kautuneisuutta ja sujuvuusongelmia. Tämä taas vaikeuttaa 
mallitarkasteluja, koska henkilöautomatkojen määrä vaihtelee 
iterointien välillä matka-aikavaihteluiden seurauksena. Taulu-
kossa 1 on esitetty päivittäisten Tampereen kaupunkiseudun 
sisäisten matkojen lukumäärä ja kulkutapajakauma pääkulku-
tavoittain sekä muutos nykytilanteeseen verrattuna. 
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Taulukko 1: Päivittäisten Tampereen kaupunkiseudun sisäisten matkojen 
lukumäärä (matkaa/vrk) ja kulkutapajakauma pääkulkutavoittain nykytilan-
teessa ja liikenneosayleiskaavan vaihtoehdoissa vuonna 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 1: Keskustaan suuntautuvien matkojen määrä (matkaa/vrk) lii-
kenneosayleiskaavan eri vaihtoehdoissa (pääkulkutapa). 

Keskustaan suuntautuu kummassakin vaihtoehdossa 
lähes sama määrä matkoja. Kekkosentie maanpinnalla 
–vaihtoehdossa matkoja suuntautuu keskustaan noin 
213 000 ja Tampellan pitkän tunnelin vaihtoehdossa 
noin 210 000 vuorokaudessa. Keskustaan suuntautu-
vien matkojen kulkutapajakaumassa on jonkin verran 
eroja, sillä Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa 
keskustaan suuntautuvista matkoista noin 47 % ja 
Tampellan pitkän tunnelin vaihtoehdossa noin 51 % 
tehdään henkilöautolla. Kekkosentie maanpinnalla –
vaihtoehdossa keskustaan suuntautuvista matkoista 
noin 19 % ja Tampellan pitkän tunnelin vaihtoehdossa 
noin 16 % tehdään joukkoliikenteellä. 
 
Keskustan osa-alueista kevyt- ja joukkoliikennematko-
jen osuus Kekkosentien pintavaihtoehdossa kasvaa 
tunnelivaihtoehtoon verrattuna selvimmin keskustan 
pohjoisosassa Finlaysonin ja Tampellan alueilla, joissa 
joukkoliikenteen tarjonta paranee huomattavasti pika-
raitiotieyhteyden myötä. Vastaavasti yliopiston alueella 
kävely-, pyörä- ja joukkoliikennematkojen osuus on yh-
tä suuri molemmissa vaihtoehdoissa. Herkkyystarkas-
telujen mukaan henkilöautoliikenteen suoritteeseen 
vaikuttaa kuitenkin joukkoliikennetarjontaa enemmän 
tie- ja katuverkon investointien toteuttaminen. Kuvas-
sa 1 on esitetty keskustaan eri osa-alueille suuntautu-
vien matkojen määrä jaettuna kahteen osaan, joista 
toisen muodostavat jalankulku-, polkupyörä- ja joukko-
liikennematkat ja toisen henkilöautomatkat. 

matkoja/vrk kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 
nykytilanne 173 800 41 100 562 200 121 800 898 900 
Kekkosentie maanpinnalla 183 500 41 900 655 600 156 800 1 037 800 
Tampellan pitkä tunneli 177 600 41 100 691 700 127 400 1 037 800 

Muutos nykytilanteeseen kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 
Kekkosentie maanpinnalla 5,6 % 1,9 % 16,6 % 28,7 % 15,5 % 

Tampellan pitkä tunneli 2,2 % 0,0 % 23,0 % 4,6 % 15,5 % 

kulkutapajakauma [%] kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 
nykytilanne 19 % 5 % 63 % 14 % 100 % 
Kekkosentie maanpinnalla 18 % 4 % 63 % 15 % 100 % 
Tampellan pitkä tunneli 17 % 4 % 67 % 12 % 100 % 
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4.2.  Liikennemäärät keskustan eri katuosilla 

Tammerkosken ylittävien siltojen liikennemäärät kuvaat kau-
pungin itä-länsi –suuntaista liikennettä ja ovat siksi liikenteel-
lisesti tärkeitä paikkoja. Liikenneosayleiskaavan vaihtoeh-
doissa Tammerkosken neljän sillan ylittävä keskivuorokausi-
liikenne on Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa 97 700 
ja Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa 111 800 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Ero muodostuu suurimmaksi osaksi Nä-
sin sillan kohdalla ja johtuu Tampellan tunnelista ja Kek-
kosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa olevasta paremmasta 
joukkoliikennetarjonnasta sekä Kekkosentien ruuhkautumi-
sesta. Ennustetilanteessa Ratinansillan pienemmät liikenne-
määrät molemmissa liikenneosayleiskaavavaihtoehdoissa 
nykytilanteeseen verrattuna selittyvät läntisen ohikulkutien 
vaikutuksella. Nykytilanteen liikennemäärät on kalibroitu vii-
meisimpien liikenteenlaskentatietojen perusteella. 
 
Tampereen keskusta-alueen suurimmat liikennemäärät ovat 
Paasikiven-Kekkosentiellä. Vuonna 2020 Paasikiventiellä Nä-
sin sillan kohdalla keskivuorokausiliikenne Kekkosentie 
maanpinnalla –vaihtoehdossa on noin 34 300 ajoneuvoa ja 
Tampellan pitkä tunneli vaihtoehdossa noin 48 % suurempi, 
50 800 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 43 600 Tampellan 
tunnelissa ja 7 200 Näsin sillalla. Kekkosentie maanpinnalla –
vaihtoehdossa Paasikiven - Kekkosentie on kuvattu 2+2-
kaistaisena. Onkiniemen tunneli Kekkosentie maanpinnalla –
vaihtoehdossa lisäisi liikennettä Näsinsillalla ja vähentäisi lii-
kennettä Satakunnansillalla 1 200–1 800 ajoneuvolla vuoro-
kaudessa. Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa osa 

liikenteestä ohjautuu keskustan läpi Paasikiven - Kekkosen-
tien kapasiteettiongelmien takia. 
 
Suhteellisesti suurin liikennemäärien ero vaihtoehtojen välillä 
on Satakunnankadulla Amurissa, jossa Kekkosentie pinnalla 
vaihtoehdossa KVL vuonna 2020 on noin 16 100 ja Tampel-
lan pitkä tunneli –vaihtoehdossa noin 8 100 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Myös Sepänkadulla liikennemäärät ovat huomat-
tavasti pienemmät Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa.  
 
Hämeenpuiston pohjoisosassa liikennemäärät kasvavat Kek-
kosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa 46 % ja Tampellan 
pitkä tunneli –vaihtoehdossa 24 % nykytilanteeseen verrattu-
na. Ratapihankadulla Åkerlundinkadun kohdalla liikennemää-
rät vuonna 2020 ovat Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoeh-
dossa 5 500 ajoneuvoa ja Tampellan pitkä tunneli –vaihtoeh-
dossa 7 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 
Kuvassa 2 on esitetty keskivuorokausiliikenne Tampereen 
keskustassa nykytilanteessa (2002) ja vuonna 2020 liikenne-
osayleiskaavan vaihtoehdoissa. Hämeensillan keskivuoro-
kauden liikennemäärää on kalibroitu mallin ulkopuolella sen 
vilkkaan joukkoliikenteen sekä viimeaikaisten voimakkaiden 
liikennemäärien lisäyksen takia. Hämeensillan liikenteestä 
jopa viidennes on linja-autoliikennettä. Hämeensillan luvut si-
sältävät myös linja-autoliikenteen, joka on esitetty raskaan 
liikenteen luvuissa. Muissa kohteissa raskas liikenne sisältää 
vain kuorma-autoliikenteen. 
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nykytilanne -
Kekkosentie maanpinnalla 6 400 (6 300 + 100)
Tampellan pitkä tunneli      5 000 (4 700 + 300)

nykytilanne 7 300 (6 700 + 600)
Kekkosentie maanpinnalla 5 900 (5 600 + 300)
Tampellan pitkä tunneli      7 700 (7 000 + 700)

nykytilanne 14 700 (14 300 + 400)
Kekkosentie maanpinnalla 15 900 (15 400 + 500)
Tampellan pitkä tunneli      14 000 (13 600 + 400)

nykytilanne 18 400 (17 700 + 700)
Kekkosentie maanpinnalla 23 100 (22 300 + 800)
Tampellan pitkä tunneli      22 900 (22 100 + 800)

nykytilanne 17 700 (16 800 + 900)
Kekkosentie maanpinnalla 11 900 (11 300 + 600)
Tampellan pitkä tunneli      11 900 (11 100 + 800)

nykytilanne 6 600 (6 400 + 200)
Kekkosentie maanpinnalla 7 400 (7 200 + 200)
Tampellan pitkä tunneli      4 600 (4 400 + 200)

nykytilanne -
Kekkosentie maanpinnalla 5 500 (5 300 + 200)
Tampellan pitkä tunneli      7 500 (7 200 + 300)

nykytilanne 23 700 (22 300 + 1 400)
Kekkosentie maanpinnalla 24 300 (23 000 + 1 300)
Tampellan pitkä tunneli      24 400 (23 300 + 1 100)

nykytilanne  31 800 (27 200 + 4 600)
Kekkosentie maanpinnalla 34 300 (31 000 + 3 300)
Tampellan pitkä tunneli        7 200 (6 800 + 400)

nykytilanne 6 900 (6 700 + 200)
Kekkosentie maanpinnalla 8 400 (8 300 + 100)
Tampellan pitkä tunneli      6 200 (6 100 + 100)

nykytilanne  -
Kekkosentie maanpinnalla 5 900 (5 700 + 200)
Tampellan pitkä tunneli     -

nykytilanne 23 000 (21 800 + 1 200)
Kekkosentie maanpinnalla 25 700 (24 500 + 1 200)
Tampellan pitkä tunneli      25 300 (24 100 + 1 200)

nykytilanne   -
Kekkosentie maanpinnalla  -
Tampellan pitkä tunneli      43 600 (39 200 + 4 400)

nykytilanne 34 900 (32 700 + 2 200)
Kekkosentie maanpinnalla 33 300 (31 700 + 1 600)
Tampellan pitkä tunneli      32 000 (30 600 + 1 400)

nykytilanne 28 600 (26 500 + 2 100)
Kekkosentie maanpinnalla 26 700 (25 100 + 1 600)
Tampellan pitkä tunneli      26 200 (25 100 + 1 100)

nykytilanne 18 200 (13 800 + 4 400)
Kekkosentie maanpinnalla 21 700 (18 200 + 3 500)
Tampellan pitkä tunneli      21 600 (16 800 + 4 800)

nykytilanne 9 500 (8 600 + 900)
Kekkosentie maanpinnalla 13 900 (13 200 + 700)
Tampellan pitkä tunneli      11 800 (11 300 + 500)

nykytilanne 16 200 (15 900 + 300)
Kekkosentie maanpinnalla 16 500 (16 300 + 200)
Tampellan pitkä tunneli      16 300 (16 200 + 100)

nykytilanne 10 800 (10 100 + 700)
Kekkosentie maanpinnalla 16 100 (15 200 + 900)
Tampellan pitkä tunneli      8 100 (7 700 + 400)

nykytilanne 10 300 (10 100 + 200)
Kekkosentie maanpinnalla 13 100 (12 900 + 200)
Tampellan pitkä tunneli      12 000 (11 900 + 100)

nykytilanne 15 700 (14 700 + 1 000)
Kekkosentie maanpinnalla 15 400 (14 500 + 900)
Tampellan pitkä tunneli      12 900 (12 400 + 500)

nykytilanne  12 800 (11 900 + 900)
Kekkosentie maanpinnalla 20 500 (19 100 + 1 400)
Tampellan pitkä tunneli     10 900 (10 500 + 400)

Kuva 2: KVL-tiedoiksi laajennettu henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen liikennemäärä keskustan tie- ja katuverkolla. Liikennemäärä on 
esitetty muodossa KVL (HA- ja PA-liikenne + KA-liikenne). Hämeensillan liikennemäärä sisältää myös linja-autoliikenteen liikenne-
määrän, joka on esitetty raskaan liikenteen luvuissa.
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4.3.   Liikennemäärät keskusta-alueen ulkopuolella 

Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa Paasikiventien KVL 
nousee vuoden 2020 tilanteessa yli 64 000 ajoneuvoon vuo-
rokaudessa. Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehto lisää lii-
kennettä Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehtoa huomattavasti 
enemmän Rajasalmen sillalla sekä Pispalan valtatiellä. Ra-
jasalmen sillalla liikennemäärä Kekkosentie maanpinnalla –
vaihtoehdossa on noin 23 % suurempi kuin tunneli-
vaihtoehdossa.  
 
Rajasalmen sillan, Paasikiventien ja Pispalan valtatien muo-
dostama leikkauskohta muodostaa myös tärkeän liikenteelli-
sen kohdan Tampereen seudulla. Nykytilanteessa näiden 
kolmen tien yhteenlaskettu keskivuorokausiliikenne sillalla ja 
kannaksen kapeimmalla kohdalla on 82 800. Ennustetilan-
teessa vuonna 2020 Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoeh-
dossa keskivuorokausiliikenne on 120 100 ja Tampellan pitkä 
tunneli –vaihtoehdossa 124 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Taulukossa 2 on esitetty Tampereen keskusta-alueen ulko-
puolisten kohteiden KVL tietoja nykytilanteessa sekä vuonna 
2020 liikenneosayleiskaavan eri vaihtoehdoissa. Taulukossa 
Rajasalmen sillan liikennemäärä sisältää sekä läntisen ohi-
kulkutien että rinnakkaisyhteyden yhteenlasketun liikenne-
määrän. 
 
 
 
 
 
Taulukko 2: Tampereen keskustan ulkopuolella olevien koh-
teiden keskivuorokausiliikenne nykytilanteessa ja vuonna 
2020 liikenneosayleiskaavan vaihtoehdoissa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajasalmi KVL, ha+pa KVL, ka KVL 
nykytilanne 19 200 3 200 22 400 
Kekkosentie maanpinnalla 48 100 6 000 54 100 
Tampellan pitkä tunneli 39 200 4 900 44 100 
    
Paasikiventie, Santalahti KVL, ha+pa KVL, ka KVL 
nykytilanne 37 000 5 200 42 200 
Kekkosentie maanpinnalla 42 800 3 600 46 400 
Tampellan pitkä tunneli 59 000 5 200 64 200 
    
Pispalan vt, Hyhky KVL, ha+pa KVL, ka KVL 
nykytilanne 16 800 1 400 18 200 
Kekkosentie maanpinnalla 18 400 1 200 19 600 
Tampellan pitkä tunneli 15 200 800 16 000 
    
Teiskontie KVL, ha+pa KVL, ka KVL 
nykytilanne 30 600 3 000 33 600 
Kekkosentie maanpinnalla *31 800 *2 300 *34 100 
Tampellan pitkä tunneli *32 800 2 600 *35 400 
 

*Lukua tarkistettu 11.6.2003 
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4.4.   Vaikutukset katuverkon kuormittumiseen 

Molemmissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa liikenteen suju-
vuusongelmia on havaittavissa Pispalan valtatiellä, missä no-
peudet putoavat iltapäivän huipputunnin aikana selvästi. 
Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa nopeudet ovat noin 
15 km/h ja lähestyttäessä Nokian moottoritietä nopeudet pu-
toavat alle 10 kilometriin tunnissa. Kekkosentie maanpinnalla 
–vaihtoehdossa nopeudet ovat alle 10 km/h koko Pispalan 
valtatien matkalla. Nokian moottoritietä lähestyttäessä no-
peudet putoavat alle 5 kilometriin tunnissa eli käytännössä 
liikenne on seisovaa.  
 
Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa liikennemäärien 
kasvu aiheuttaa suuria ongelmia sujuvuudessa myös Paasiki-
ventiellä välillä Nokian moottoritie – Onkiniemi. Tällä välillä 
nopeus laskee alimmillaan alle 5 km/h:iin ja tunneli-
vaihtoehdossakin alimmillaan hieman alle 15 km/h. Myös Ra-
jasalmen sillalla on ongelmia Kekkosentien pintavaihtoehdos-
sa. Iltahuipputunnin aikana nopeus sillalla laskee alimmillaan 
alle 10 km/h:iin kun se Tampellan pitkä tunneli –
vaihtoehdossa on alimmillaankin yli 50 km/h. Läntinen ohikul-
kutie tukkeutuu 2+2 ajorataisenakin vuoden 2020 tilanteessa 
ellei Kekkosentielle lisätä kapasiteettia. 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 3: Iltapäivän huipputunnin nopeustasoja Tampereen 
seudun tie- ja katuverkolla nykytilanteessa sekä liikenne-
osayleiskaavan vaihtoehdoissa.

Tammerkosken ylittävillä silloilla on molemmissa vaihtoeh-
doissa jonkin verran alhaisia nopeuksia. Kekkosentiellä Näsin 
sillan kohdalla nopeustaso huipputunnin aikana on pinta-
vaihtoehdossa alimmillaan noin 35 km/h. Tunnelivaihtoeh-
dossa nopeudet samassa kohdassa ovat alimmillaan noin 10 
kilometriä tunnissa korkeammat. Molemmissa vaihtoehdoissa 
on ongelmia myös Tampereen valtatien itäpuolella, koska Ra-
tinan alueelle tuleva uusi marketalue kuormittaa ensisijaisesti 
Tampereen valtatien itäosaa. Taulukossa 3 on esitetty nope-
ustasoja Tampereen seudun tie- ja katuverkolla. 
 
 
 
 

 Nykytilanne Kekkosentie 
maanpinnalla 

Tampellan pitkä 
tunneli 

Pispalan valtatie, länteen / itään 
(välillä Nokian mt – Tahmelan 
valtatie) 

pysähtynyt / sujuvaa pysähtynyt / 
hidastunut 

ruuhkautunut / 
hidastunut 

Paasikiventie, Nokian mt – 
Onkiniemi, länteen / itään 

pysähtynyt / sujuvaa 
(Santalahti–
Sepänkatu) 

pysähtynyt / 
hidastunut 

(Santalahti–
Sepänkatu) 

ruuhkautunut / 
hidastunut (Nokian 

mt–Santalahti) 

Satakunnansilta, länteen / itään hidastunut / 
hidastunut 

ruuhkautunut / 
hidastunut 

ruuhkautunut / 
hidastunut 

Hämeensilta, länteen / itään sujuvaa / sujuvaa sujuvaa / hidastunut sujuvaa / 
ruuhkautunut 

Näsinsilta, länteen / itään 
(tunneli), länteen / itään 

hidastunut / 
hidastunut 

hidastunut / 
hidastunut sujuvaa / sujuvaa 

Tampereen valtatie, länteen / itään 
(välillä Vuolteenkatu – Hatanpään 
valtatie) 

hidastunut / 
ruuhkautunut 

hidastunut / 
pysähtynyt 

hidastunut / 
ruuhkautunut 

Rajasalmen silta, Nokialle / 
Pirkkalaan 

pysähtynyt / 
hidastunut 

pysähtynyt / 
hidastunut hidastunut / sujuvaa 
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4.5.   Koskenniskan sillan vaikutus 

Koskenniskan ajoneuvosilta sisältyy Kekkosentien pintavaih-
toehtoon. Tässä vaihtoehdossa Koskenniskan sillan keski-
vuorokausiliikenne vuonna 2020 on noin 5 900 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Koskenniskan sillan katkaisu pintavaihtoeh-
dossa lisää liikennettä erityisesti Satakunnansillalla ja Näsin 
sillalla. Satakunnansillalla keskivuorokausiliikenne kasvaa 
900 ajoneuvolla ja Näsin sillalla noin 2 500 ajoneuvolla vuo-
rokaudessa verrattuna vaihtoehtoon, jossa silta rakenne-
taan. Lapintiellä keskivuorokausiliikenne kasvaa 300 ajoneu-
volla vuorokaudessa.  
 
Satakunnansillalla ajoneuvojen iltapäivähuipputunnin ajono-
peudet laskevat länteen päin mentäessä 9 kilometristä 7 ki-
lometriin tunnissa ja itään päin mentäessä 19 kilometristä 13 
kilometriin tunnissa, jos Koskenniskan siltaa ei rakennettaisi. 
Taulukossa 4 on esitetty Koskenniskan sillan vaikutukset lii-
kennemääriin Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehdossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 4: Liikennemäärät liikenneosayleis-
kaavan Kekkosentie maanpinnalla -
vaihtoehdossa, vaihtoehtojen ero ja suhteellinen 
ero. Kekkosentie maanpinnalla –vaihtoehtoon 
Koskenniskan silta kuuluu. 

Kekkosentie maanpinnalla Koskenniskansilta Ei koskenniskan siltaa Erotus [%] 
Ratinansilta 33 300 33 400 100 0 % 
Hämeensilta 21 700 21 400 -300 -1 % 
Satakunnansilta 16 500 17 400 900 5 % 
Näsin silta 34 300 36 800 2 500 7 % 
Hämeenpuisto, pohjoinen 13 900 13 200 -700 -5 % 
Lapintie 7 400 7 700 300 4 % 
Satakunnankatu, itäpää 7 600 7 400 -200 -3 % 
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Keskivuorokausiliikenne Koskenniskan sillalla tilanteessa, 
missä silta rakennetaan Tampellan pitkä tunneli –
vaihtoehtoon on noin 4 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sillan 
toteuttaminen tunnelivaihtoehdossa vähentää keskustan lii-
kennettä tasaisesti. Suurin vähennys on Näsin sillalla, missä 
keskivuorokausiliikenne vähenee 1 600 ajoneuvolla vuoro-
kaudessa. Keskivuorokausiliikenne vähenee suhteellisesti 
eniten Satakunnankadulla, missä liikenne on sillan rakenta-
misen jälkeen 7 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja ilman siltaa 
noin 8 100 ajoneuvoa vuorokaudessa eli 9 % vähemmän kuin 
tilanteessa, jossa siltaa ei ole. Iltapäivähuipputunnin ajonope-
uksissa tämä merkitsee länteen päin ajavien ajonopeuksien 
putoamista 15 kilometristä 11 kilometriin tunnissa ja itään 
päin mentäessä 21 kilometristä 19 kilometriin tunnissa. Tau-
lukossa 5 on esitetty Koskenniskan sillan vaikutukset liiken-
nemääriin Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 5: Liikennemäärät liikenneosayleis-
kaavan Tampellan pitkä tunneli –vaihto-
ehdossa, vaihtoehtojen ero ja suhteellinen ero. 
Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehtoon Kosken-
niskan silta ei kuulu.

 
 
 
 

Tampellan pitkä tunneli Koskenniskansilta Ei koskenniskan siltaa Erotus [%] 
Ratinansilta 31 500 32 000 500 2 % 
Hämeensilta 20 700 21 600 900 4 % 
Satakunnansilta 15 700 16 300 600 4 % 
Näsin silta 5 700 7 200 1 500 26 % 
Hämeenpuisto, pohjoinen 11 300 11 800 500 4 % 
Lapintie 4 500 4 600 100 2 % 
Satakunnankatu, Aleksanterink.–Tuomiokirkonk. 7 400 8 100 700 9 % 
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4.6.   Ratinan uuden kauppakeskuksen liikenne 

Kauppakeskus synnyttää noin 1 700 henkilöautomatkaa ilta-
päivän huipputunnin aikana. Nämä ovat matkoja, mitkä joko 
päättyvät kauppakeskukseen tai lähtevät sieltä. Ratinan uusi 
marketalue ja pysäköintilaitos kasvattavat liikennettä varsinkin 
Ratinan itäpuolella. Itäpuolelta kauppakeskukseen tulevien 
pääreitit ovat Viinikan liittymästä Tampereen valtatietä pitkin, 
Kalevantietä tai Hatanpään valtatietä pitkin. Länsisuunnasta 
pääreitti on Mariankatua ja Satamakatua pitkin Hämeenpuis-
toon ja siitä edelleen Ratinansillan kautta Ratinaan.  
 
Iltapäivän huipputunnin aikana Kauppakeskukseen tulevista 
henkilöautoista noin 250 tulee sekä Vuolteenkatua että Tam-
pereen valtatietä pitkin ja noin 200 ajoneuvoa Ratinansillan 
kautta. Vastaavana ajankohtana kauppakeskuksesta pois läh-
tevistä henkilöautoista suurin osa lähtee itäsuuntaan, Vuol-
teenkadulle noin 420 ja Tampereen valtatielle noin 300 ajo-
neuvoa. Ratinansillan suuntaan itään lähtee noin 270 ajoneu-
voa. 
 
4.7.   Pikaraitiotien vaikutus Tampellan pitkä tunneli –
vaihtoehtoon 

Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdon kulku-
muotojakauma muuttuu pikaraitiotien vaikutuk-
sesta selvästi joukkoliikennepainotteisemmak-
si. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nousee 
12 %:sta 15 %:iin. Joukkoliikennematkoja teh-
dään Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdossa 
lisättynä pikaraitiotieverkolla 23 300 enemmän 
kuin Tampellan pitkä tunneli –vaihtoeh-dossa 
ilman pikaraitiotietä. Eniten matkoja siirtyy hen-
kilöautomatkoista. Taulukossa 6 on esitetty 

Tampellan pitkä tunneli –vaihtoehdon kulkumuotojakaumat 
ilman pikaraitiotietä ja pikaraitiotien kanssa sekä näiden erot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 6. Matkojen määrä ja erot sekä kulkutapajakauma 
Tampereen seudulla (pääkulkutapa) Tampellan pitkä tunneli –
vaihtoehdossa ja Tampellan pitkä tunneli -vaihtoehdossa li-
sättynä pikaraitiotieratkaisulla. 

matkoja/vrk kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 

Tampellan pitkä tunneli 177 600 41 100 691 700 127 400 1 037 800 
Tampellan pitkä tunneli + pikaraitiotie 174 200 40 000 672 900 150 700 1 037 800 
vaihtoehtojen ero kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 

erotus [matkaa] -3 400 -1 100 -18 800 23 300 0 
suhteellinen ero [%] -2 % -3 % -3 % 18 % 0 % 
kulkutapajakauma [%] kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne yhteensä 

Tampellan pitkä tunneli 17 % 4 % 67 % 12 % 100 % 
Tampellan pitkä tunneli + pikaraitiotie 17 % 4 % 65 % 15 % 100 % 
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Arviointitekijä Kekkosentie maanpinnalla (tasoliittymin, ilman Onkiniemen tunnelia) Kekkosentiellä Tampellan pitkä tunneli 
Liikennesuorite: ajoneuvo-km / huippu-
tunti (klo 16-17) 56 310 61 089 

Liikenteen muutokset nykytilanteeseen   
* Autoliikenne Paasikiven-Kekkosentien merkitys läpikulkuliikenteessä vähenee. Liiken-

ne suuntautuu vaihtoehtoisille yhteyksille ja vähäisissä määrin vaihtoeh-
toisiin kulkumuotoihin. 

Kekkosentien merkitys läpikulkuliikenteessä kasvaa entisestään. 

* Jalankulku Paasikiven-Kekkosentien muodostama estevaikutus säilyy lähes entisel-
lään, vaikka poikittaisia jalankulkuyhteyksiä kehitettäisiinkin. 

Nykyisen Paasikive-Kekkosentien eri puolilla oleva alueet yhdistyvät ja tien 
estevaikutus vähenee merkittävästi. 

* Pyöräily Ajoradan läheisyys aiheuttaa tien suuntaisille pyöräreiteille edelleen liiken-
teen haittoja (melu, päästöt). Poikittaisyhteyksien kehittämisellä 
estevaikutusta voidaan jonkin verran lieventää. 

Alemman katuverkon osaksi jäävän nykyisen tien liikenteen haitat vierellä 
kulkeviin pyöräreitteihin vähenevät liikenteen vähentyessä ja nopeustason 
alentuessa. Estevaikutus lievenee liikenteen ja nopeuden alentuessa. 

* Joukkoliikenne Kaupunki ei tee merkittäviä investointeja Paasikiven-Kekkosentiehen, siltä 
osin pikaraitiotiejärjestelmän kehittämiseen on paremmat mahdollisuudet. 
Ajoneuvoliikenteen ruuhkautumisen salliminen Paasikiven-Kekkosentiellä 
lisää pikaraitiotien houkuttelevuutta keskustaan suuntautuvilla matkoilla. 

Kaupungin osallistuminen tunnelin rakentamiskustannuksiin voi osaltaan 
heikentää pikaraitiotiejärjestelmän toteuttamismahdollisuuksia.  
Sisääntuloteiden kapasiteetin lisääminen ei tue pikaraitiotiejärjestelmän 
toimintaedellytyksiä. 
Edellyttää linja-autoliikenteen voimakasta kehittämistä, jotta joukkoliiken-
teen kulkumuoto-osuus säilyisi. 

Osa-alueiden saavutettavuuden muu-
tokset 

Keskustan saavutettavuus autolla heikkenee. 
Koskenniskan silta parantaa Tampellan alueen ja kosken länsipuolisen 
keskustan välistä saavutettavuutta. 
Kanta-Tampellan ja Juhannuskylän pohjoisosien saavutettavuus paranee 
Lapintien ollessa osa keskustan kehäväylää, ja kun Lapintiellä on pikarai-
tiotien asema.  

Ydinkeskustan saavutettavuus autolla paranee nykyisestä. 
Näsinsillat ja nykyinen Paasikiventie toimivat vaihtoehtoisina yhteyksinä 
Tampellan alueen ja keskustan länsiosien välillä. 

Pysäköinti Ydinkeskustan elinvoimaisuuden turvaaminen ja suunnitellut katuratkaisut edellyttävät laitospysäköinnin kehittämistä. Paasikiven-Kekkosentien vaihto-
ehdoilla ei ole suoranaista vaikutusta pysäköintiin.  

Asukkaiden elinympäristö (ja virkistys-
alueet) 

  

* Tampellan alue ja Mustalahti Liikenteen lisääntyminen ja ajoittainen ruuhkautuminen Paasikiven-
Kekkosentiellä heikentävät asumisviihtyisyyttä tien lähialueilla. Melu, 
päästöt ja estevaikutus kasvavat. 

Tunneliosuudella ei ole keskustan läpikulkuliikenteen haittoja asutukselle. 
Tunneliosuuden maanpäällisen katuverkon liikennemäärä, nopeustaso ja 
estevaikutus ovat nykyistä Paasikiven-Kekkosentietä merkittävästi alem-
mat. 

Näsijärven ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuudet Tampellan ja Mus-
talahden kohdilla huononevat entisestään.  

Näsijärven ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat merkittä-
västi nykyisestä Tampellan ja Mustalahden kohdilla. 

* Näsijärven ja Pyhäjärven rannat 

Paasikiven-Kekkosentien vaihtoehdoilla ei ole eroa vaikutuksissa Pyhäjärven ranta-alueisiin. 
* Ratapihankadun lähiympäristö Ratapihankadun korkeusasemat, rakenteelliset ratkaisut ja maisemointi ovat toteutussuunnittelun välineet, joilla voidaan huolehtia asumisympäristön 

terveellisyydestä ja turvallisuudesta.  
* Tammerkosken rannat (välillä Näsijärvi 
– Satakunnansilta) 

Paasikiven-Kekkosentiellä Näsinsilloilla liikennettä 34 300 ajon./vrk. 
Koskenniskan sillalla 5 900 ajon./vrk. 

Paasikiven-Kekkosentiellä Näsinsilloilla liikennettä 7 200 ajon./vrk. 

* Tammerkosken rannat (välillä Sata-
kunnansilta – Pyhäjärvi) 

Pääverkkovaihtoehdot eivät vaikuta Tammerkosken rantojen kehittämismahdollisuuksiin Satakunnansillan ja Ratinan sillan välisellä alueella. Vaihtoehdot 
eivät merkittävästi eroa Satakunnansillan, Hämeensillan ja Ratinansillan liikennemäärien osalta. 

Keskustan koilliset asuntoalueet Lapintien varren asumisviihtyisyys heikkenee ja liikenteen estevaikutus 
kasvaa Lapintien ollessa osa keskustan kehäyhteyttä. 

Satakunnankadun välin Rautatienkatu – Lapintie varrella asumisviihtyisyys 
heikkenee ja liikenteen estevaikutus kasvaa Satakunnankadun ollessa osa 
keskustan kehäyhteyttä. 

Ratina Pääverkkovaihtoehdoilla ei ole vaikutusta Ratinan alueen liikennemääriin ja sitä kautta asumisviihtyisyyteen. Tampereen valtatien luonteen muuttaminen 
keskustakaduksi parantaa asutuksen edellytyksiä Ratinan alueella.  
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Arviointitekijä Kekkosentie maanpinnalla (tasoliittymin, ilman Onkiniemen tunnelia) Kekkosentiellä Tampellan pitkä tunneli 
Päästöt Verkkotason päästöt arvioidaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa.  

Liikennemelu Liikenteen meluhaitat Paasikiven-Kekkosentien lähialueilla kasvavat. 
Tarve meluntorjunnan toimenpiteille kasvaa. 

Kekkosentien liikenteen meluhaitat jäävät pois Tampellan ja Mustalahden 
alueella.  

Keskustan maankäytön kehittäminen   

* Ranta-Tampella Heikentää Ranta-Tampellan alueen kehittämismahdollisuuksia saavutet-
tavuuden huonontuessa keskustan ulkopuolisilta alueilta. Vaihtoehto ei 
suosi uuden asuntorakentamisen toteuttamista alueelle.  

Tukee Ranta-Tampellan maankäytön kehittämistä saavutettavuuden paran-
tuessa keskustan ulkopuolisilta alueilta. 

* Ratinan alue Pääverkkovaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta Ratinan alueen 
ratkaisuihin. 

 

Toimivan kävelykeskustan kehittäminen Pikaraitiotiejärjestelmä tukee kävelykeskustan kehittämistä. Tampellan alueen väestönkasvu tukee kävelykeskustan kehittämistä. 

Keskustan kehittämishankkeiden toteu-
tus: 

  

* Koskenniskan silta  Koskenniskan ajoneuvosillalle on liikenteellinen ja maankäytöllinen tarve. Näsinsillat ja nykyinen Paasikiventie jäävät paikallisen liikenteen käyttöön. 
Vaihtoehdossa ei ole liikenteellistä perustetta toteuttaa Koskenniskan siltaa 
ajoneuvoliikenteen yhteytenä. 
Maankäytöllinen tarve liittää Tampellan alue Näsinsiltoja suorempaa länti-
seen ydinkeskustaan säilyy. 

* Keskustan kehäväylä / Ratapihankatu Juhannuskylässä Lapintie on osa keskustan kehäväylää. Lapintie ja Ra-
tapihankatu liittyvät toisiinsa tasossa. 

Juhannuskylässä Satakunnankatu on osa keskustan kehää. Satakunnanka-
tu ja Ratapihankatu liittyvät toisiinsa ratapihan alittavan tunnelin kautta.   

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Ohjaa keskustan ulkopuolisilla alueilla asiointia oman alueen kauppakes-
kittymiin ja eteläisen ohikulkutien varrelle.  

Parantunut saavutettavuus tukee keskustan liiketoiminnan edellytyksiä. 
Tukee keskustan ulkopuolisten kauppakeskittymien kasvua, sillä Paasiki-
ven-Kekkosentien parempi sujuvuus parantaa niiden saavutettavuutta kes-
kustan ”yli”. 

Arvokkaat kohteet ja alueet Mustalahden, kosken pohjoisosan ja Ranta-Tampellan alueen ympäristö 
säilyy nykyisellään. 

Tampellan kohdalla Näsijärven ranta-alue vapautuu ajoneuvoliikenteen 
haitoilta. 
 Liikenteen haitat Tammerkosken pohjoispäässä ja Mustalahden kohdalla 
vähenevät. 

Liikennetalous 
Ajoneuvokustannukset 

Aikakustannukset 
Yhteensä 

 
331 M€/v 
583 M€/v 
915 M€/v 

 
326 M€/v 
506 M€/v 
832 M€/v 

Suurten hankkeiden kustannukset Paasikiven-Kekkosentien parantaminen   7 … 10 M€ 
Pikaraitiotien infrastruktuuri   265 M€ 

Tampellan pitkä tunneli   90 … 100 M€ 
Ratapihankadun ja Satakunnankadun yhdistävä tunneli Ratapihan  
alitse   7 … 9 M€ 


