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Alkusanat 
 
Raportti “Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä” oli nähtävillä 6.2. –
10.3.2003 välisen ajan. Raportissa esitetyistä suunnitelmista ja vaihtoehdoista 
saattoi antaa palautetta nähtävilläolon aikana. Tässä tiivistelmässä on yhteenve-
to saadusta palautteesta. 
 
Liikenneosayleiskaavan eri vaihtoehtojen vaikutusarviointia on syvennetty julkai-
semalla raportti ”Vaikutusarvioinnin täydentäminen ja vaihtoehtojen valinta, 
17.4.2003”. Kyseinen raportti toimii osittain myös vastineena saatuun palauttee-
seen keskeisimpien liikenneosayleiskaavassa ratkaistavien kysymysten osalta. 
Koska nähtävilläolleessa raportissa oli vielä useampi vaihtoehto, ei työryhmä 
nähnyt tarkoituksenmukaiseksi antaa yksityiskohtaisia vastineita esitettyihin mie-
lipiteisiin. Saatu palaute otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Palautteessa esi-
tettyihin asioihin voidaan myös ottaa kantaa mm. kaavaselostuksen yhteydessä. 
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1. INTERNETKYSELY 
 
Vastauksia kyselyyn tuli 375 kappaletta. Internet-kyselyssä kysyttiin mielipidettä liikenne-
osayleiskaavan yleistavoitteisiin, pääteiden- ja katujen verkkovaihtoehtoihin, keskustan ke-
hän linjauksiin kehän koillis- ja kaakkoiskulmassa, ydinkeskustan liikenteen kehittämisvaih-
toehtoihin ja Hämeenkadun liikenteen kehittämiseen. Kyselyssä piti asettaa vaihtoehdot jär-
jestykseen siten, että vastaajan mielestä paras vaihtoehto sai arvosanan 1, toiseksi paras 2 
jne. Vastaajista 64 % oli miehiä (perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen). Tamperelaisiksi 
vastaajista ilmoittautui 91 %. Vastauksista on laskettu arvosanojen keskiarvo, joka lienee pa-
ras tapa analysoida vastauksia. 
 
Yleistavoitteista parhaina pidettiin tavoitteita ”Kiinnitetään huomiota keskustan viihtyvyy-
teen”, (arvosana 2,62) ja tavoitetta ” Kehitetään keskustan vetovoimaa ja pyritään käytön 
helppouteen”, (arvosana 2,64). Seuraavina olivat tavoitteet ”Parannetaan turvallisuutta” 
(3,61), ”Tuetaan liiketoimintaa keskustassa” (3,65) ja ”Vähennetään liikenteen ympäristöhait-
toja” (3,82). Vähiten tärkeänä vastaajat pitivät tavoitetta ”Varaudutaan kaupunkiseudun väes-
tönkasvuun” (4,66) 
 
Pääteiden- ja katujen verkkovaihtoehdoista parhaana pidettiin Tampellan pitkään tunneliin 
perustuvaa vaihtoehtoa (vastausten keskiarvo 2,15). Tampellan lyhyt tunneli tuli seuraavaksi 
(keskiarvo 2,32), sitten Kekkosentien kehittäminen maanpinnalla (2,65) ja viimeisenä Pyyni-
kin tunneli (2,88). 
 
Keskustan kehän vaihtoehtoisista linjauksista koilliskulmassa parempana pidettiin kehän 
linjaamista Satakunnankadulta Ratapihan ali. Tätä mieltä oli hieman yli 70% vastaajista. 
Vaihtoehtoisena linjauksena oli kehän kulkeminen Erkkilän sillan kautta. Kaakkoiskulmassa 
parempana ratkaisuna pidettiin kehän linjausta Viinikan liittymän kautta. Linjausta piti parem-
pana ratkaisuna noin 75 % vastaajista. Vaihtoehtona oli kehän linjaus Vuolteenkadun ja Ha-
tanpään valtatien kautta. 
 
Ydinkeskustan vaihtoehdoista A-C keskiarvoilla mitaten parhaana pidettiin vaihtoehtoa 
”B, kävelypainotteisten katujen lisääminen” (vastausten keskiarvo 1,74). Toiseksi parhaana 
pidettiin vaihtoehtoa ”A, nykyisen liikennöinnin kehittäminen” (2,03) ja huonoimpana vaihto-
ehtoa ”C, kävelykatujen lisääminen” (2,23). Vaihtoehtoa A piti parhaimpana vaihtoehtona 
hieman yli 40% vastaajista ja vaihtoehtoa B hieman yli 30% vastaajista. Vaihtoehtoa A piti 
kuitenkin huonoimpana vaihtoehtona niin moni vastaaja (n. 45%; vaihtoehtoa B piti huonoim-
pana n. 6% vastaajista), että keskiarvoilla mitaten vaihtoehto B oli suositumpi kuin vaihtoeh-
to A. 
 
Hämeenkadun kahdesta vaihtoehdosta suositummaksi nousi kadun kehittäminen nykyisen-
laisena joukkoliikennepainotteisena katuna (hieman yli 60% piti sitä parempana vaihtoehto-
na). Vaihtoehtona oli kadun muuttaminen joukkoliikennekaduksi (hieman vajaa 40% piti tätä 
vaihtoehtoa parempana). 
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2. SÄHKÖPOSTIMIELIPITEET 
 
Sähköpostilla mielipiteitä lähetti 69 henkilöä. Liikenneosayleiskaavan internet-sivulla oli osoi-
te, jonka kautta raportista saattoi antaa palautetta. Suurin osa sähköpostilla lähetetyistä mie-
lipiteistä on tullut tätä kautta. Linkki internet-kyselyyn oli samalla sivulla. Internet-kyselyä ja 
sähköpostimielipiteitä on siten tulkittava osittain toisiaan täydentävinä mielipiteenilmaisuta-
poina; sähköpostimielipiteissä ei ole enää suuressa määrin otettu kantaa kysymyksiin, joihin 
internet-kyselyyn vastaamalla jo pystyi tavalla tai toisella vastaamaan. Tästä syystä sähkö-
postilla lähetetyissä mielipiteissä otettiin kantaa selvästi pienempiin yksityiskohtiin kuin kirjal-
lisesti lähetetyissä. 
 
Sähköpostilla lähetetyt mielipiteet on jaoteltu asioihin, jotka voidaan ratkaista liikenne-
osayleiskaavassa ja asioihin, jotka liittyvät yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tai muihin 
projekteihin. 
 
2.1. Liikenneosayleiskaavan yhteydessä ratkaistavia kysymyksiä  
Kaavassa otettaneen kantaa näihin kysymyksiin tai voidaan tehdä johtopäätöksiä, kuinka hy-
vin kaava vastaa näihin toiveisiin. 
 
Läpikulkuliikenteen väylät 
- Läpikulkuliikenteen väylät: Kekkosentie maanpinnalla: 2 mielipidettä, Tampellan lyhyt tun-

neli: 1 mielipide, Tampellan pitkä tunneli: 1 mielipide, Pyynikin tunneli: 4 mielipidettä 
- Lapintien liittymästä yhteys Kekkosentielle 
- Pyynikin tunneli alkamaan jo Ratinasta (2 mielipidettä) 
 
Hämeenkatu 
- Hämeenkadun vaihtoehdot: Joukkoliikennepainotteinen katu: (2 mielipidettä) 
 
Henkilöautoliikenne 
- Autoliikenteen kasvu ei hyvä lähtökohta liikennesuunnittelulle 
- Yksityisautoilua keskustassa vähennettävä 
- Henkilöautoliikennettä keskustassa tehtävä sujuvammaksi (2 mielipidettä) 
- Ei turhia kiertolenkkejä keskustassa asuville 
- Viinikan liittymäsuunnitelma hyvä Nekalan kannalta (Nekalantien katkaisu) 
- Viinikan liittymäsuunnitelma huono Nekalan kannalta (Nekalantien katkaisu) 
 
Koskenniskan silta 
- Koskenniskan silta: kyllä: 1 mielipide, ei: 2 mielipidettä 
- Koskenniskan silta pohjoisemmaksi 
 
Muita 
- Kävelykadut pohjois-etelä-suuntaisille kaduille (aurinkoisuus) 
- Pohjois-etelä-suuntainen pyöräilyreitti Finlaysonin portilta Laukontorille 
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2.2. Yksityiskohtia ja muissa suunnitelmissa ratkaistavia kysymyksiä 
 
- Kekkosentielle lisää kaistoja välille Santalahti-Lielahti   (ei suunnittelualueella; Tiehallinto) 
- Teiskontie-Kekkosentie liikenteen pääsuunnaksi  (ei suunnittelualueella; Tiehallinto) 
- Kekkosentien kattaminen Tampellan kohdalla (Ranta-Tampellan suunnittelu) 
- Kevyt liikenne Hatanpäältä keskustaan: Tampereen valtatein ylitys vaikeaa. Alikulut tms.?  

(luontevinta liittää Ratinan suunnitteluun) 
- Raideliikenne Hämeenkadulle, pysäkkejä aiottua tiheämpään  (raideliikenneselvitys erilli-

senä projektina) 
- Hämeenpuiston parempi hyödyntäminen (2 mielipidettä) (maankäytöllinen asia) 
 
 
- Moottoripyöräparkit (26 mielipidettä), joista 12 mielipiteessä ehdotetaan ilmaisia moottori-

pyöräpaikkoja 
 
- Kekkosentie Mustalahdessa radan tasalle 
- Tiemaksut läpikulkuliikenteelle 
 
- Huoltoliikenne tukkii kadut  
 
- Pysäkkijärjestelyitä parannettava Keskustorilla 
 
- Koskenniskan sillan maisemointi tärkeää 
 
- Kävelykatujen lisääminen ei liiketaloudellisesti kannattavaa Tampereen ilmastossa, jos 

niitä ei kateta 
- Jalankulkijoille pidemmät vihreät Hämeenkadulla 
 
- Pirkankadun ja Pispalan valtatien pyörätiet: jatkuvuus ja leventäminen 
- Pyöräparkkeja lisää 
- Pyöräilijät ja jalankulkijat omille kaistoilleen (2 mielipidettä) 
 
- Pyöräily Hämeenkadulla: oma kaista (2 mielipidettä) 
- Pyörät pois Hämeenkadulta 
- Hämeenkadun vasemmalle kääntymiset hyvä ratkaisu 
 
- Viinikan liikenne Naulakadun ympäristössä: kuinka aiotaan järjestää/parantaa? 
 
- Hämpinparkkiin ei ajoluiskaa Pellavatehtaankadulta 
- Pakettiautolla hankalaa löytää parkkipaikkaa (mm. liian korkeita parkkitaloihin) 
 
- Näsilinnankadulle ajokielto yöllä 
- Kauppakadun ja Puutarhakadun ajosuuntien vaihdokset eivät olleet hyvä ratkaisu 
 
- Toteuttamisen vaiheistus liitettävä projektiin 
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3. KIRJALLISET MIELIPITEET 
 
Yksityisten henkilöiden, yhdistysten tai yritysten laatimia kirjallisia mielipiteitä saatiin 
35 kappaletta. 
 
 
Läpikulkuliikenteen vaihtoehdot 1-4 
 
Läpikulkuliikenteen väyliin oli otettu kantaa 13 mielipiteessä.  
 
Kuudessa kannatettiin Pyynikin tunnelia (Ve 4), kolmessa Tampellan pitkää tunnelia (Ve 3), 
kolmessa Kekkosentien kehittämistä maanpinnalla (Ve 1) ja yhdessä Tampellan lyhyttä tun-
nelia (Ve 2). 
 
Kahdessa mielipiteessä Tampellan tunneleita vastustettiin siksi, että autoilijat menettäisivät 
hyvät maisemat. Yhdessä esitettiin huoli vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksesta Mustalahden sa-
tamaan. 
 
 
Ydinkeskustan vaihtoehdot A-C 
 
Ydinkeskustan vaihtoehtoihin otettiin kantaa seitsemässä mielipiteessä. 
 
Neljässä kannatettiin kävelykatujen lisäämistä (Ve C), kahdessa nykytilanteen kehittämistä 
(Ve A) ja yhdessä kävelypainotteisten katujen lisäämistä (Ve B). 
 
Neljässä mielipiteessä toivottiin, että henkilöautolla liikkumista ydinkeskusta-alueella 
helpotettaisiin nykyisestä. Kahdessa toivottiin Viistokadun uudelleenavaamista. Yksittäisissä 
mielipiteissä toivottiin lisää pysäköintipaikkoja, kaikkien suunniteltujen parkkihallisuunni-
telmien toteuttamista, liikkeiden edustalla sijaitsevien parkkipaikkojen säilyttämistä ja 
Verkatehtaankadun säilyttämistä henkilöautoliikennekatuna. 
 
Neljässä mielipiteessä otettiin kantaa kävelyalueiden määrään ydinkeskustassa. Kahdessa 
niitä toivottiin lisää ja kahdessa nykymäärää pidettiin riittävänä. 
 
M-real Tako Board otti kantaa liikennejärjestelyihin tehtaan ympäristössä. Tehdas pitää toi-
mintansa kannalta elintärkeänä, että rekkaliikenteellä on esteetön pääsy Tako Boardin yläpi-
halle Hallituskadun päähän. 
 
 
Hämeenkadun vaihtoehdot A ja B 
 
Hämeenkatuun otettiin kantaa yhdeksässä mielipiteessä. 
 
Seitsemässä kannatettiin nykytilan kehittämistä pienin muutoksin (Ve A, 
joukkoliikennepainotteinen katu) ja kahdessa kadun muuttamista joukkoliikennekaduksi (Ve 
B).  
Kolmessa mielipiteessä toivottiin Hämeenkadulle erillistä pyörätietä, kahdessa pyöräilyn pois-
tamista jalkakäytävältä ja yhdessä todettiin nykyisen pyöräilyn sallivan käytännön olevan pe-
riaatteena hyvä. 
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Koskenniskan silta 
 
Koskenniskan siltaan otettiin kantaa 17 mielipiteessä. 
 
Niistä 16:ssa vastustettiin (moottoriajoneuvoliikenteen) siltaa ja yhdessä oltiin sillan kannalla. 
 
Silta vastustettiin lähinnä siksi, että sen mukanaan tuoma liikenne pilaisi Finlaysonin arvok-
kaan miljöön ja Näsinpuiston virkistysalueen (melu). Yhdessä mielipiteessä toivottiin perus-
teellisempaa vaikutusarviota sillan hyvistä ja huonoista puolista. Siltaa kannattavassa mielipi-
teessä sillan hyvänä vaikutuksena nähtiin sen liikennettä vähentävä vaikutus Satakunnansil-
lalla. 
 
Muuta mielipiteissä esitettyä: 
 
Kevyt liikenne 
- Kevyen liikenteen alikulku radan ali Rongankadulla hyvä idea, kunhan huomioidaan auto-

jen kulku pysäköinti- / autohalleihin. (2 mielipidettä) 
- lisää kevyen liikenteen väyliä 
- esitetty pyöräilyn pääverkko hyvä 
- Pyöräparkkien sijaittava pyöräilyn pääreittien varrella. 
- Pyöräilyreittien verkosto yhtenäiseksi ja katkeamattomaksi koko kaupungin alueella. 
- pyöräily ja jalankulku erotettava toisistaan. 
- tärkeää, että yliopistoalue on helposti saavutettavissa varsinkin joukkoliikennettä ja kevy-

en liikenteen reittejä käyttäen. 
 
Keskustan kehä 
- Suunnitellun kehän laajentaminen pohjois- ja länsilaidalla siten, että Kekkosentie, 

Kortelahdenkatu ja Koulukatu olisivat osa kehää. 
- Satakunnankadun liikennemäärät ongelma 
- Nekalantien katkaisu hyvä ajatus (2 mielipidettä) 
- Viinikan liittymän siirto pohjoisemmaksi hyvä ajatus 
- Tampereen valtatie tunneliin Hatanpään valtatien ja Ratinan suvannon välillä 
- Hämeenpuiston levennys Satamakadulta Satakunnankadulle 
- Keskustan kehälle parempi linjaus Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien kautta, koska se 

vähentäisi läpikulkuliikennettä Viinikassa ja Nekalassa. 
 
Vaikutusarviointi 
- Raportissa esitetyt Tampellan pitkän tunnelin huonot vaikutukset eivät riittävästi perustel-

tuja eivätkä kaikilta osin paikkansa pitäviä. 
 
Muita 
- Kevytraitiotien suunnittelua ja keskustan liikenneosayleiskaavan laatimista ei tule erottaa 

toisistaan. 
- katujen kunnossapito erittäin tärkeää 
- Pispalan valtatie 2+2 –kaistaiseksi 
- maanalainen yleiskaava puuttuu raportista 
- maanalaisten liittymien (parkkihallien) paikat merkittävä kaavaan 
- Hämpin parkin suuaukko Hatanpään valtatielle 
- Liikenne Nalkalassa Näsilinnankadulla (Kauppa-aukiolla) lisääntynyt huomattavasti kes-

kustan viime vuosien liikennejärjestelyiden myötä. Kauppa-aukion liikennemääriä laskevi-
na parannusehdotuksena mm. Kuninkaankadun muuttaminen kaksisuuntaiseksi Sokok-
sen kohdalla, samoin Kirkkokatu kaksisuuntaiseksi. Yhtenä ehdotuksena myös Näsilin-
nankadun katkaisu postin kohdalla. 
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4. OSALLISRYHMÄLÄISTEN MIELIPITEITÄ 
 
Liikenneosayleiskaavatyötä varten perustettiin 12-jäseninen osallisryhmä, jonka kanssa on 
vuosien 2002-03 aikana kokoonnuttu seitsemän kertaa. Osallisryhmäkokouksessa 9.1.2003 
jotkut ryhmän jäsenet ilmaisivat haluavansa kommentoida nähtäville asetettavan raportin si-
sältöä osallisryhmässä käytyjen keskustelujen lisäksi myös siten, että kommentit olisivat kau-
punginhallituksen kokouksen käytettävinä. Kopiot osallisryhmäläisten mielipiteistä (4 kpl) jaet-
tiin kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2003. Tässä tiivistettynä olennaisimmat asiat näis-
tä mielipiteistä sekä osallisryhmäläisten nähtävilläolon aikana esille nostamista asioista. 
 
 
 
Koskenniskan ajoneuvosilta ohjaisi Kanta-Tampellan asuinalueelle asukkaiden näkökulmasta 
katsottuna ei-toivottua läpiajoliikennettä. Vaikutusarvioinneissa esitettyjä arvioita olisi perus-
teltava paremmin varsinkin Tampellan tunnelien osalta. 
 
Keskustassa asuvien henkilöautolla liikkumista ei pidä enää rajoittaa. Kävelykadut ja parkki-
paikkojen vähentäminen ongelma. 
 
Henkilöautoilu erittäin tärkeää liike-elämälle. Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2003 ja-
ettu ”Keskustan kehittämistutkimus, yritykset, 2003” tuo esille yrittäjien kannalta olennaisim-
man. 
 
Taloudelliset realiteetit on otettava mukaan tarkasteluun. Raideliikenneselvitys tiiviimmin 
osaksi liikenneosayleiskaavaa. 
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5. TIIVISTELMÄT PYYDETYISTÄ LAUSUNNOISTA 
 
Lähetettyihin kannanottopyyntöihin saatiin neljä vastausta: Tiehallinnolta, VR-yhtymältä ja 
Aluepelastuslaitokselta ja liikennetoimikunnalta. Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa lii-
kenneosayleiskaavasta keskusteltiin työpalaverissa 13.3. 
 
Tiehallinto 
 
Paasikiven- ja Kekkosentie on yleinen Hämeen tiepiirin hallinnoima valtatie 12, jolla tulee 
olemaan sekä seudullista että valtakunnallista merkitystä. Tästä syystä tiepiiri haluaa käytyjä 
neuvotteluja syvällisempiä keskusteluja liikenneosayleiskaavan raportissa esitetyistä asioista. 
 
Tiehallinto toteaa, että Tampellan tunneli –ratkaisut nostavat palvelutasoa merkittävästi. 
Yleensä suurilla kaupunkiseuduilla ei kuitenkaan voida taata sujuvaa ja häiriötöntä liikennet-
tä, vaan niistä joudutaan tinkimään. Liikenteen palvelutason nostaminen ”ei välttämättä ole 
sitä, mitä tiepiiri tavoittelee.” Onkiniemen tunnelin toteuttamiselle löytyy sekä liikenteellisiä 
että maankäytöllisiä perusteita. Tampellan tunnelin toteuttamiseen ei löydy liikenteellisiä pe-
rusteita, vaan toteuttaminen tapahtuisi maankäytön kehittämisen lähtökohdista. Raportissa 
esitettyihin vaikutusarvioihin pohjautuen Tiehallinto pitää Tampellan pitkää tunnelia parem-
pana vaihtoehtona kuin lyhyen tunnelin ja Onkiniemen tunnelin rakentamista. Liikenne-
osayleiskaavassa esitettyjen Paasikiven- ja Kekkosentien eritasoliittymien tarvetta tarkastel-
laan vielä erikseen Pohjoisen kehätieselvityksen yhteydessä. 
 
Tiehallinto on lupautunut ainoastaan Tampellan tunnelin hoito ja ylläpitokustannuksiin. Onki-
niemen tunnelin sekä pitkän tunnelin osalta nykyisessä tienpidon rahoitustilanteessa Tiehal-
linnolla ei näytä olevan mahdollisuuksia osallistua kalliisiin väyläinvestointeihin Tampereen 
keskusta-alueella lähivuosina. Mikäli liikenteellinen tarve tai maankäytön suunnittelu vaativat, 
jatkossa on Tampereen kaupungin ja Hämeen tiepiirin haettava yhteisiä rahoitusmalleja toi-
menpiteiden toteuttamiselle. 
 
Pyynikin tunnelille ei tiepiirin mielestä ole liikenteellisiä perusteita. Pyynikin tunneli sekä Viini-
kan liittymäjärjestelyt saattavat siirtää etelä-länsisuuntaista liikennettä Tampereen läntiseltä 
kehätieltä. 
 
Tiehallinto pitää myös tärkeänä, että tehtäisiin linjapäätöksiä joistakin suurista esillä olevista 
asioista ja suunniteltaisiin näitä asioita kokonaisuutena. Tällaisiksi asioiksi nimetään pikarai-
tiotie, valtatie 12:n tunnelivaihtoehdot, keskusta-alueen tieverkon kehittäminen ja pysäköinnin 
suunnittelu. Tiepiiri haluaa olla aktiivisesti mukana liikenneosayleiskaavan jatkoselvittelyssä. 
 
Tampereen aluepelastuslaitos 
 
Pelastustoiminnan näkökulmasta raportissa kiinnittyy huomio lähinnä seuraaviin kolmeen te-
kijään. 
 
Ajoneuvotunnelit: Pitkien ajoneuvotunnelien suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota palo- ja henkilöturvallisuuteen sekä pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin 
mahdollisen onnettomuuden sattuessa. 
 
Kävelykatujen lisääminen: Kävelykatujen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huomioida 
pelastuslaitoksen toimintaedellytykset kadun varrella sijaitseviin kiinteistöihin (pelastustiet). 
 
Rongankadun muuttaminen osaksi Koskipuista: Rongankatu on eräs pelastuslaitoksen kes-
keisimmistä kulkureiteistä kaupungin eteläosiin. Kadun merkitys on entisestään korostunut 
Aleksis Kiven kadun kulkuyhteyden katkettua Keskustorin kohdalla. Rongankadun säilyttämi-
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nen pelastuslaitoksen hälytysajoreittinä tulee huomioida myös ydinkeskustan vaihtoehdos-
sa C. 
 
VR-Yhtymä Oy 
 
Raportin sisältämät selvitykset ovat pääosin onnistuneita ja vastaavat VR:n käsityksiä. VR-
Yhtymä haluaa tuoda esille mm. seuraavia asioita: 
 
Matkakeskuksen rooli tärkeänä joukkoliikenteen hankkeena ja keskustan elävöittäjänä tulisi 
olla paremmin esillä. Matkakeskuksen vaikutukset radan itäpuolisen alueen muuttuvaan 
maankäyttöön tulisi huomioida paremmin keskustan liikennesuunnittelussa. 
 
Kävelykatujen lisääminen on joukkoliikenteen edun mukaista. Matkakeskus vaatii korkeata-
soiset kevyen liikenteen väylät. 
 
Ratapihankadulta tulee olla hyvät yhteydet matkakeskukseen, joustavat ajot pysäköintilaitok-
siin ja tilaa matkustajien ottoa ja jättöä varten. Myös taksien tarpeet tulee huomioida. Ratapi-
hankadun ja tarvittavien pysäköintilaitosten järjestelyt sekä ratapihan alitukset tulee toteuttaa 
ennen Rautatienkadun järjestelyjä, jotta Rautatieasemalle tuloa ei vaikeuteta nykyisestä. 
Matkustajien saatto- ja noutoliikenne Rautatienkadulla Hämeenkadun eteläpuolella on tar-
peen sallia henkilöautolla myös matkakeskuksen toteuttamisen jälkeen. 
 
Tämän lisäksi VR-Yhtymän lausunnossa oli mm. asioita, jotka koskevat matkakeskuksen ja 
pikaraitiotien suunnittelua ja toteutuksen yksityiskohtia. 
 
Liikennetoimikunta 
 
Yleiskommenttina liikennetoimikunta toteaa, että keskustan toimintaedellytykset ja vireys tu-
lee taata toteuttamalla liikenneverkossa sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kaikkien lii-
kennemuotojen sujuvan kulun keskustaan. 
 
Verkkovaihtoehto 3 (Tampellan pitkä tunneli) on ratkaisuiltaan toiminnallisin tunnelivaihtoeh-
to. Tunnelivaihtoehdon ongelmana on kallis hinta. Pelkästään tamperelaisten veronmaksajien 
kustantamana tunnelien rakentaminen ei liene mahdollista. Hieman ongelmallisena voi olla 
keskustan reunoille päättyvä liikenne, joka joutuu reitikseen ottamaan esim. ruuhkaantuvan 
Satakunnansillan Paasikiventien sijaan. 
 
Ydinkeskustan liikenneverkkovaihtoehdoista on paras nykytilanteen kehittäminen (Ve A) kui-
tenkin sillä edellytyksellä, että kävelypainotteiset kadut nähdään hyvänä ratkaisuna joissakin 
kohdissa. Hämeenkadun vaihtoehdoista joukkoliikennepainotteinen katu on toiminnaltaan 
selvästi parempi kuin joukkoliikennekatu. 
 
Keskustakehä-ratkaisua pidetään perusteltuna. Ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen Viinikanka-
dun eteläpäässä tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska kadulle jää kuitenkin tavoitetilan-
teessa liikennettä. Ratapihankatu tulee toteuttaa suunnitelman esittämällä tavalla (Viinikan 
liikenneympyrästä Paasikiven-Kekkosentielle asti). Katuyhteyden rakentamisessa tulee kiin-
nittää huomiota liikenteen sujuvuuteen mm. liittymissä. 
 
Toimikunta puoltaa Koskenniskan sillan rakentamista ajoneuvosiltana. Tällöin kosken mo-
lempien puolien maankäyttö yhdistyy kaikkien liikennemuotojen käytössä olevalla suoralla 
yhteydellä. Tämä lisää alueiden maankäytön toimintaedellytyksiä ja vireyttä. Sillan toteutta-
minen ajoneuvosiltana helpottaa Satakunnansillan ruuhkaisuutta verrattuna siihen vaihtoeh-
toon, että Koskenniskalla ei olisi ajoneuvosiltaa. 
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Pirkanmaan ympäristökeskus 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus ei antanut raportista lausuntoa. Kaupungin ja ympäristökes-
kuksen välillä järjestettiin 13.3. työpalaveri, jossa sivuttiin mm. liikenneosayleiskaavan tämän 
hetken työvaihetta. Palaverista ei tehty muistiota. 
 
Palaverissa nousi esille vaikutusarviointien laajentamisen tarve. Ympäristökeskus näki tar-
peelliseksi laajentaa vaikutusarviointeja varsinkin siltä osin, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat 
nykyiseen ja keskustan osayleiskaavan 1995 maankäyttöön asumisen ja virkistysalueiden 
osalta. 


