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1. JOHDANTO 
 
Keskustan liikenneosayleiskaavan laatiminen aloitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 
14.1.2002. Liikenneosayleiskaavasta on tämän jälkeen ollut kaupunginhallituksen käsittelys-
sä ja nähtävillä neljä suunnitteluraporttia, joista 25.10.2004 kaupunginhallituksen käsiteltävä-
nä ollut raportti ”Keskustan liikenneosayleiskaava, ehdotus 18.10.2004” on viimeisin. 
 
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 28.10.–29.11.2004. Ehdotuksesta saatiin nähtävilläolo-
aikana 80 muistutusta, joissa oli yhteensä lähes 300 allekirjoittajaa. Pyydettyihin lausuntoihin 
saatiin 13 vastausta. 
 
Muistutuksissa on eniten otettu kantaa kävelypainotteisiin katuihin ja kävelykatuihin. Varsin-
kin yrittäjät ovat aktiivisesti ottaneet kantaa näihin asioihin. Luonnollisesti myös kaavaehdo-
tuksen suurimmat ratkaisut – Paasikiven-Kekkosentie ja pikaraitiotie – ovat nousseet esille 
useassa muistutuksessa. 
 
Muistutusten ja lausuntojen saamisen jälkeen järjestettiin maankäyttö- ja rakennuslain ja –
asetuksen edellyttämä viranomaisneuvottelu 23.2.2005. 
 
 
Raportin rakenne 
 
Tässä raportissa muistutusten sisältö on jaoteltu aihepiireittäin. Keskeisimmistä, eniten mieli-
piteitä herättäneistä aiheista on mainittu, kuinka monessa muistutuksessa asiaan on otettu 
kantaa. 
 
Muistutuksiin kirjoitettuihin vastineisiin on vastattu kaavaehdotuksen selostuksen pohjalta. 
Joissain kohdissa tehtyjä ratkaisuita on perusteltu syvällisemmin. 
 
Lausunnot on liitetty tähän raporttiin pääasiassa kokonaisina. Lausunnoissa on käsitelty hy-
vin pitkälle samoja asioita kuin muistutuksissa. Siksi lausuntoihin ei ole kirjoitettu täydellisiä 
vastineita, vaan on viitattu pääasiassa muistutusten vastineisiin. 
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2. MUISTUTUKSET 

2.1. Katuverkko 
 
2.1.1. Paasikiven-Kekkosentie 
 
Paasikiven-Kekkosentien pitkään tunneliin on otettu kantaa 16 muistutuksessa. Pitkää tunne-
lia on vastustettu kahdeksassa muistutuksessa ja kannatettu neljässä. Lisäksi on esitetty 
useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joilla liikennöintiä Paasikiven-Kekkosentiellä voitaisiin pa-
rantaa. 
 
Pitkää tunnelia on vastustettu, koska se ei toisi liikenteellisiä hyötyjä ja koska ajoväylät olisi-
vat yhtä kapeita kuin nykyäänkin. Tietä voidaan halvemmalla leventää (esimerkiksi täyttämäl-
lä Näsijärveä) ja liittymiä parantaa. Maanpäällisen vaihtoehdon välityskykyä voidaan merkit-
tävästi parantaa Onkiniemen tunnelilla. Tampereen mittakaavassa tämän pitäisi riittää vielä 
vuosikymmeniä, varsinkin kun läntinen ohikulkutie on rakenteilla. Kekkosentien ruuhkia voi-
daan purkaa sijoittamalla lisäkaistoja (2+2) myös nykyisen tien päälle, jolloin tie vetäisi jopa 
kaksinkertaisen liikennemäärän tunnelivaihtoehtoon verrattuna. Kallis hinta aiheuttaa epä-
varmuutta toteutusaikatauluun. 
 
Tunnelin hinta edellyttää niin suurta rakennusoikeutta Ranta-Tampellassa, että Näsijärven 
rantamaisemat pilaantuisivat. Tunnelin suunnittelu on lähtenyt liikkeelle vääristä kriteereistä: 
syynä on ollut lähinnä rakennusoikeuden lisääminen YIT:n omistamalle alueelle, eikä Ranta-
väylän sujuvuuden parantaminen. Mikäli tunneli rakennettaisiin, menetettäisiin ainutlaatuinen 
maisematie muutaman asuintalon takia. Tämä on suuri vahinko mm. matkailun kannalta.  
 
Tunneli lisäisi merkittävästi kaupungin läpiajoliikennettä, koska se muodostaisi eteläistä ohi-
kulkutietä sujuvamman väylän kaupungin läpi. Ratapihankadun liittäminen Kekkosentiehen 
kasvattaa ruuhkaa tunnelin päässä ja vaikuttaa ruuhkauttavasti Viinikan liittymään asti. 
 
Esitetyssä tunnelivaihtoehdossa ei ole mitenkään ratkaistu Särkänniemen huvipuiston liiken-
nettä. Pitkä tunneli heikentää Petsamo – Kaleva – Keskussairaala – Teiskontie –alueen ja 
Amuri – Pyynikki – Särkänniemi –alueen välisiä yhteyksiä. Liikenne ei ole enää mahdollista 
joustavasti Kekkosentien kautta. Tunneli heikentää keskustan saavutettavuutta idästä. Häly-
tysajoneuvojen ajoaika keskustan länsiosista Keskussairaalalle kasvaa merkittävästi. Mikäli 
tunneli rakennetaan, pitää idästä jäädä nykyisen Kekkosentien suuntaisesti suora yhteys 
Hämeenpuistoon, Särkänniemeen ja Sepänkadulle. Tunnelin myötä lisääntyvä läpikulkulii-
kenne lisää melua Petsamossa ja Teiskontien alueilla, lisää liikennettä Lapintiellä ja Kanta-
Tampellassa ja ruuhkauttaa Satakunnansillan. 
 
Tunneli olisi riski onnettomuuksien kannalta. Hyvistäkin valoista huolimatta näköyhteys mut-
kien, ylös- ja alasajojen, pakokaasujen ja sään vaihteluiden aiheuttaman sumun vuoksi on 
lyhyt verrattuna avoimeen maastoon. Mikäli tunnelissa tapahtuu suuri onnettomuus, mitä väy-
lää käytettäisiin kuukausia kestävien korjaustöiden aikana? 
 
Kaksi taloyhtiötä vastustaa tunnelia, koska tunneli tulisi kulkemaan taloyhtiön tontin ja raken-
nuksen alitse. Tonteilla ei ole riittävästi maanpäällistä pysäköintitilaa, joten maanalaisen ra-
kentamisen mahdollisuus on turvattava. Tunnelin rakentaminen ja käyttö olemassa olevien 
rakennusten alle aiheuttaa ennalta arvaamattomia vahinkoja tärinällään. 
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Ahtaissa paikoissa tunneli voi tulla kysymykseen. 
 
Pitkää tunnelia on kannatettu, koska se on ylivoimaisesti paras verkkovaihtoehto edistää 
ohikulkuliikenteen sujumista ja kehittää koko Näsijärven pohjoisrantaa liikenteellisesti sekä 
rakentamisen ja virkistyskäytön näkökulmasta. Tunneli tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 
kehittää Finlaysonin ja Tampellan alueita, kytkee alueet ja Näsijärven rannan osaksi keskus-
taa ja säästää Mustanlahden sataman. Pitkä tunneli on paras yksityisautoiluun perustuvista 
ratkaisuista. Tunneli vähentää melua. 
 
Näiden lisäksi Paasikiven-Kekkosentiestä on todettu seuraavaa: 
 
Paasikiventien kehittäminen kaavaehdotuksen mukaisesti toteutunee vasta vuosien päästä, 
joten kaavassa tulisi kiinnittää huomiota joukkoliikenteen sujuvuuteen siihen asti Pispalan 
valtatiellä. Rantaväylä tulee priorisoida ykkösväylähankkeeksi läntisen ohikulkutien valmiik-
sisaattamisen kanssa. Vasta niiden valmistuttua on mahdollista arvioida mahdollisen pikarai-
tiotien tarpeellisuutta. 
 
Mikäli tunnelin rahoitus ei järjesty, ruuhkia voitaisiin purkaa kolmansilla kaistoilla ja eritasoliit-
tymillä. Paasikiven-Kekkosentietä olisi syytä leventää Nokian moottoritieltä Santalahteen. 
Tien risteysten vetokykyä voitaisiin parantaa tekemällä alikulkutunnelit kevyelle liikenteelle 
Tampellan, Mustanlahden, Särkänniemen ja Onkiniemen risteyksiin. Ruuhka-aikoina ainoas-
taan idästä tuleva liikenne pääsisi kääntymään Särkänniemeen ja Onkiniemeen, poistuva lii-
kenne samoin kuin lännestä tuleva kulkisi Simppoonkadun eritasoliittymän kautta kyseisille 
alueille. 
 
Tunnelin länsipää pitäisi olla Mustalahdenkadun liittymässä. Tunnelista tulisi olla yhteys / yh-
teydet keskustan maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. 
 
Pitkä tunneli on liikenteellisesti pään laittamista pensaaseen. Liikenteen päästöt eivät lopu 
sillä, että autot laitetaan tunneliin. 
 
Kaavaan on Kekkosentiellä Tampellassa Näsinsillan jälkeen merkitty kokoojakatu rautatien 
ali Verstaankadulle. Verstaankadusta uhkaisi tulla uusi ajoyhteys keskustan itäpuoliselle kes-
kusta-alueelle. Kokoojakatu voitaisiin rakentaa radan varteen Ranta-Tampellan puolelle. 
Ranta-Tampellan kohdalle Rantaväylälle tulisi jättää kaavoituksessa kaksiajorataisen väylän 
varaus. Ranta-Tampellan kohdalla väylä tulisi kattaa, päällystää maakerroksella ja istuttaa. 
Tämä väylä toimisi pitkän tunnelin varatienä liikenneonnettomuus- ja huoltotilanteissa. Kes-
kustan liikenne tarvitsee ns. pohjoisen kehäväylän nykyisen Kekkosentien kohdalle, vaikka 
tunneli rakennettaisiin. Tämä väylä olisi mm. melun kannalta paras sijoittaa radan viereen 
sen pohjoispuolelle. Tunnelia rakennettaessa Ranta-Tampellan rakennuttajan rahoitusosuu-
den lisäämistä auttaisi ratkaisevasti, jos Näsijärveä täytettäisiin reippaasti. 
 
Kaavaehdotuksen mukaan Kekkosentieltä Tammelan puistokadulle johtava liittymä poiste-
taan. Tunturikadun meluntorjuntaa voisi parantaa rakentamalla meluvalli Tunturikadulta ke-
vyen liikenteen siltaan saakka. Nopeusrajoitukset Kekkosentiellä pitäisi säilyttää nykyisessä 
60 km/h:ssa liikennemelun rajoittamiseksi. 

Vastine 

Paasikiven-Kekkosentien tunnelin rakentamisen syyt ovat sekä liikenteellisiä että 
maankäytöllisiä. Tunneli ratkaisee yhdessä tien muiden kehittämistoimenpiteiden ja 
läntisen kehätien valmistumisen kanssa liikenteen sujuvuusongelmat Paasikiven-
Kekkosentiellä pitkälle tulevaisuuteen. Rantaväylän kehittämisselvityksen mukaan pit-
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kän tunnelin myötä liikenteen sujuvuus Paasikiventiellä olisi ennustevuonna 2020 olen-
naisesti nykytilannetta parempi. 
 
Liikenneosayleiskaavaehdotuksen mahdollistama Ranta-Tampellan asuntorakentami-
nen tukisi mm. keskustan osayleiskaavan 1995 tavoitteita lisätä keskustan asukaslukua 
ja monipuolistaa väestörakennetta. Paasikiven-Kekkosentien siirtäminen tunneliin mah-
dollistaa Näsijärven rantojen nykyistä merkittävästi aktiivisemman virkistyskäytön Kek-
kosentien muodostaman esteen poistuessa ja liikennemelun pienentyessä. Tällä hetkel-
lä lähimpänä ydinkeskustaa olevat Näsijärven rannalla sijaitsevat virkistysalueet ovat 
Lapinniemessä ja Santalahdessa. Keskustaan rakentamalla voidaan myös vähentää 
henkilöajoneuvoliikennettä. Esimerkiksi Torontossa on todettu (Nowlan ja Stewart, 
1992), että jokainen 120 uutta asuntoa keskustassa vähentää aamuruuhkaa 100 ajo-
neuvolla. 
 
Liikenneosayleiskaavaa laadittaessa on kahdessa ensimmäisessä suunnitelmaraportis-
sa ollut esillä sellainenkin vaihtoehto, että Tampellan tunneli päättyisi Mustanlahden 
eritasoliittymään. Tämä vaihtoehto karsittiin pois kaupunginhallituksen päätöksellä 
29.4.2003, koska Paasikiven-Kekkosentien tunnelivaihtoehdoista pitkä tunneli nähtiin 
paremmaksi. Lyhyen tunnelin liikenteellisenä etuna olisi ollut pääverkolta saatava suora 
eritasoliittymäyhteys Näsijärvenkadun liittymään. Pitkän tunnelin vaihtoehdossa ko. yh-
teys kulkee alemman tasoisten katujen kautta. Muissa suhteissa (liikenne, rakentamis-
aikaiset järjestelyt, kustannukset) lyhyt tunneli todettiin huonommaksi vaihtoehdoksi. 
 
Maanalaista ajoyhteyttä Paasikiven-Kekkosentien tunnelista keskustaan on tutkittu 
mm. vuonna 2001. Ajoyhteys edellyttäisi maanalaisen eritasoliittymän rakentamista. Lii-
kenneosayleiskaavaan maanalaista eritasoliittymää ei ole merkitty lähinnä kustannus-
syistä. Liittymän hintaa ei ole arvioitu liikenneosayleiskaavatyön yhteydessä, mutta vuo-
den 2001 selvityksessä liittymän ja yhteyden katutasoon laskettiin maksavan noin 60 
Mmk (10 M€). Liittymän puuttuminen liikenneosayleiskaavasta ei kuitenkaan estä toteut-
tamasta liittymää myöhemmin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. 
 
Liikennemelu Petsamossa, Teiskontiellä ja muilla alueilla: Liikennemäärät kasvavat 
joillain väylillä vuoteen 2020 mennessä huomattavasti nykyisestä. Kaikki kasvu ei kui-
tenkaan johdu liikenneosayleiskaavan verkosta, vaan liikenteen yleisestä kasvusta au-
toistumisen lisääntyessä ja kaupunkiseudun kasvaessa. Liikenneosayleiskaavan pää-
verkolla suurimmat kasvut nykytilanteeseen ovat noin 35%:n luokkaa. Vaikka liikenne-
määrä jollain väylällä kasvaisi näinkin paljon, niin muutosta ei juurikaan koettaisi melun 
lisääntymisenä. Melua 35%:n kasvu liikennemäärässä lisäisi 1,3 dB. Muutoksen äänen-
voimakkuudessa on oltava 1-2 dB, jotta ihminen huomaa eron. Mikäli liikennemäärä 
kasvaa jollain väylällä joitain kymmeniä prosentteja, niin melua selvästi suurempia on-
gelmia ovat ruuhkautuminen ja risteävien suuntien vaikeutunut kadun ylitys.  
 
Liikennetunnelien turvallisuusriskit tiedostetaan. Mm. aluepelastuslaitos toteaa 
osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että ”maanalaisiin liikennerat-
kaisuihin liittyy kansainvälisten kokemusten perusteella merkittäviä turvallisuusriskejä. 
Nämä riskit on tosin nykyaikaisella suunnittelulla ja tekniikalla hallittavissa. Pelastusvi-
ranomaiselle kuuluvan yleisen turvallisuusvalvonnan ja –koordinoinnin perusteella alue-
pelastuslaitos pitää välttämättömänä, että sillä on mahdollisuus tunneliratkaisujen jatko-
suunnittelussa olla osaltaan määrittelemässä ja hyväksymässä riittäviä turvallisuusrat-
kaisuja.” Aluepelastuslaitoksen asiantuntemusta tullaan käyttämään hyväksi liikenne-
tunnelien suunnittelussa. 
 



 9

Näkymät Kekkosentieltä Näsijärvelle tunnelin myötä luonnollisesti menetettäisiin. Ran-
ta-Tampellan alueella säilyy kuitenkin maanpäällinen yhteys, jolta on näkymät järvelle. 
 
Saavuttaessa Särkänniemeen idästä autolla matkan pituus tulee liikenneosayleiskaa-
van myötä kasvamaan nykyisestä. Matka-aika ei kuitenkaan kasva ainakaan ruuhka-
aikaan. Pitkä tunneli, Santalahden eritasoliittymä ja Särkänniemen nykyinen liittymä tu-
levat olemaan ajallisesti yhtä nopea väylä kuin nykyinen Kekkosentie ja Mustanlahden 
ja Särkänniemen ruuhkaiset liittymät. Tunnelin myötä liikennemäärät Sepänkadun ja 
Särkänniemen liittymien välillä tulisivat vuonna 2020 olemaan liikenne-ennusteiden mu-
kaan puolet nykyisestä. 
 
Amurin, Pyynikin ja Hämeenpuiston alueen saavutettavuus idästä päin huononee jon-
kin verran. Ruuhka-aikaan pitkä tunneli, Santalahden eritasoliittymä, Paasikiventie ja 
Sepänkadun tai Mustanlahden liittymä tarjoavat tosin yhtä nopean yhteyden kuin nyky-
ään ruuhkautuneet Mustanlahden ja Sepänkadun liittymät. Amurin ja Pyynikin alueen 
saavutettavuuteen idän suunnasta on kiinnitettävä huomiota Ranta-Tampellan suunnit-
telussa, jotta hälytysajoneuvojen matka-aika Keskussairaalaan ei olennaisesti kasva. 
Ranta-Tampellan katuverkko on kuitenkin suunniteltava siten, että alue ei houkuttele 
tunneliin tarkoitettua läpiajoliikennettä. 
 
Rantaväylän tunneli, Ratapihankatu ja Satakunnankadun tunneli muodostavat reittiä 
Paasikiventie – Näsinsilta – Verstaankatu – Juhlatalonkatu nopeamman ja sujuvamman 
yhteyden keskustan itäosiin. Tunnelin rakentamisen myötä Näsinsiltaa voidaan liiken-
nemäärien olennaisesti pienentyessä muuttaa esim. siten, että moottoriajoneuvoliiken-
teen käyttöön jäisi vain toinen silloista. Esimerkiksi tällä tavalla sillan kapasiteettia pie-
nentämällä voidaan vähentää Kanta-Tampellan käyttöä läpiajoon. 
 
Kekkosentieltä Tammelan puistokadulle johtavaa liittymää ei ole tutkittu liikenne-
osayleiskaavatyön yhteydessä. On kuitenkin todennäköistä, että liittymä tulee poistu-
maan rantaväylän tunnelin ja Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä. 
 
Ranta-Tampella on niin keskeisellä paikalla Tampereella, että alue edellyttää huolellista 
suunnittelua ja korkeatasoista rakentamista. 

 
2.1.2. Keskustan Kehä 
 
Keskustan kehän risteys- ja liittymäalueet tulee rakentaa riittävän laajoiksi liikenteellisen 
toimivuuden takaamiseksi. Pysäköintilaitoksiin tulee olla esteetön pääsy sekä toimivat opas-
teet. Lisäksi niiden käytettävyys tulee olla helppoa. Kehän liikenteellinen toimivuus edellyttää 
Tampellan pitkän tunnelin rakentamista, Rantaväylän leventämistä ja Läntisen ohikulkutien 
moottoritien valmistumista. 
 
Hämeenpuiston jo nykyisellään suurta liikennemäärää ei saa lisätä, koska se on kaupungin 
kulttuuri- ja ympäristömiljöön kannalta historiallisesti merkittävä kokonaisuus. Näsinkallion 
ympäristöä ei saa käyttää liikenneverkon kehittämiseen. 
 
Hämeenpuisto ei saa olla osa kehäväylää. Hämeenpuiston pohjoispäässä liikennemääriä ta-
hallisesti lisätään. Tältä osin suunnitelmat ovat ristiriidassa kaavan yleistavoitteiden kanssa 
(vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja). Lisäksi liikennemäärät Hämeenpuiston pohjois-
päässä tulevat lisääntymään huomattavasti ennustettua enemmän, jos pikaraitiotie ei toteu-
du.  
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Tammelassa Ratapihankadun tuntumassa asuvat joutuvat kärsimään kohtuuttoman paljon, 
mikäli Ratapihankadusta tulee osa keskustan kehää. Vellamonkatua ei pidä liittää Ratapi-
hankatuun, koska Vellamonkatu on jo nyt turhan meluisa ja vilkasliikenteinen asukkaille. 
 
Ratapihankadun pohjoispään suunnitelmia on muutettava niin, että rata Naistenlahden voi-
malaitokselle säilytetään. Satakunnankadun yhdistäminen Ratapihankatuun on kyseenalaista 
käytettävissä olevan tilan takia. 
 
Ratapihankadun jatkaminen Kekkosentielle on kannatettavaa joukkoliikenteen kannalta. 
 
Ratapihankadun liittäminen Kekkosentiehen lisää selvästi keskustan läpikulkuliikennettä lisä-
ten melua ja ilman epäpuhtauksia. Valtakunnallisen meluntorjuntaohjelman mukaan uusia 
melua aiheuttavia toimia ei saa sijoittaa olemassa olevan asutuksen läheisyyteen ilman riittä-
viä meluntorjuntatoimenpiteitä. Mikäli Ratapihankatu kaikesta huolimatta tulee kulkemaan 
Viinikan liittymästä Kekkosentielle asti, olemassa olevien vihervyöhykkeiden tulisi säilyä ja 
uusia viherkaistoja puuriveineen lisätä. Ratapihankadun rakentaminen etelästä Erkkilänsillal-
le riittäisi jo täyttämään kadun tehtävän keskustan kehän osana. Läpikulkuliikennettä houkut-
televa väylä on ristiriidassa kaavan tavoitteiden, kuten viihtyvyyden lisäämisen ja liikenteen 
ympäristöhaittojen vähentämisen kanssa. Lisäksi Ratapihankatu vaikeuttaa kevyen liikenteen 
yhteyksiä Tammelan suuntaan. 
 
Ratapihankatu olisi linjattava siten, että vanhan tavara-aseman säilyttäminen on mahdollista. 
Rakennetun ympäristön historian huomioimisen tulisi lähteä jo yleissuunnitelmavaiheesta. 
Toimenpiteen seurauksena oleva mutka Ratapihankatuun on liikennesuunnittelullisesti järke-
vä kadulla, joka kulkee keskellä kaupunkia. 

Vastine 

Hämeenpuisto on jo nyt osa kehäväylää, joten tilanne ei liikenneosayleiskaavan myötä 
oleellisesti muutu. Liikennemäärät lisääntyvät ennusteiden mukaan nykyisestä. Ennus-
teiden mukaan liikennemäärien kasvu vuoteen 2020 olisi kuitenkin huomattavasti suu-
rempaa, mikäli liikenneverkko säilyisi nykyisenlaisena. Rantaväylän tunneli ja pikarai-
tiotie laskevat Hämeenpuiston liikennemääriä ennustetusta. Siten liikenneosayleiskaa-
van toteutumisella olisi Hämeenpuistolle lähinnä positiivisia vaikutuksia. 
 
Toimiva ja looginen keskustan kehäyhteys on edellytys keskustan kehittämiselle ja elin-
voimaisuuden turvaamiselle. Kehän (Ratapihankadun) liittäminen Kekkosentiehen 
parantaa Tullin alueen, Hämeenkadun pohjoispuolisen Kyttälän ja rautatieaseman saa-
vutettavuutta. Kytkemällä Ratapihankatu Kekkosentiehen voidaan myös jakaa tasai-
semmin ydinkeskustan itäosiin tulevaa liikennettä. Nykyään monet ajavat ydinkeskus-
taan Tampellan Esplanadin kautta. 
 
Ratapihankatu kulkee koko pituudellaan rautatiealueen itäreunassa. Kadun rakentami-
nen keventää Tammelan alueen sisäisen katuverkon kuormitusta ja sitä kautta paran-
taa asuinympäristöä samoin kuin Tammelantorin alueen viihtyisyyttä. Ratapihankatu 
toimii Tammelan alueen liikenteen syöttöväylänä. Ratapihankadun rakentaminen antaa 
mahdollisuuden kaventaa Tammelan puistokadun ajorataa, koska liikennemäärät kadul-
la vähenevät. Myös tämä parantaa alueen asumisviihtyisyyttä ja pienentää autojen ajo-
nopeuksia  ja sitä kautta liikenneturvallisuutta. Tammelassa ainoastaan Vellamonkadul-
la vaikutukset saattavat olla osalle asukkaista kielteisiä. Liikennemäärän on tosin kas-
vettava noin 25% ennen kuin melutaso kasvaa 1 dB ja 60% ennen kuin melutaso kas-
vaa 2 dB. Tällainen muutos melutasossa vaaditaan, jotta ihminen havaitsee muutoksen. 
Melutason nousua ongelmallisempaa Vellamonkadulla tuleekin kenties olemaan kadun 
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ylittämisen vaikeutuminen ja sitä kautta tunne turvattomuuden lisääntymisestä. Asiaan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
 
Ratapihankatu tulee aiheuttamaan muutoksia Naistenlahden voimalaitoksen 
liikennöintiin. Kriisitilanteiden polttoainehuolto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. 
 
Ratapihankatu tulee kulkemaan leikkauksessa Armonkallion ja Tammelan välissä. Si-
ten Ratapihankadulla ei tässä kohdin ole juurikaan vaikutusta melumääriin, varsinkin 
kun alueella on jo nykyisin varsin vilkasliikenteiset Lapintie ja Naistenlahdenkatu. Sen 
sijaan Ratapihankadun ja Kekkosentien liittymässä (Naistenlahden eritasoliittymä) me-
luntorjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ratapihankadun aiheuttamia häiriöitä ja 
tapoja vähentää häiriöitä on käsitelty laajemmin vastineessa Pirkanmaan ympäristökes-
kuksen lausuntoon tämän raportin kappaleessa 4.3. 
 
Liikenneosayleiskaavan ehdotuksessa Ratapihankadun linjaus on esitetty suoraksi ta-
vara-aseman kohdalla yleiskaavan tarkkuustasosta johtuen. Kaavamerkinnällä ei ole 
otettu kantaa tavara-aseman purkamisen puolesta. Ratapihankadun tarkempia suunni-
telmia tehdään meneillään olevan asemakaavoituksen yhteydessä. Riippumatta siitä, 
mitä liikenneosayleiskaavaan merkitään tällä kohtaa, niin yleiskaavan yleispiirteisyydes-
tä johtuen asiaa ei voida kuitenkaan sitovasti määrätä, vaan asia jää asemakaavoituk-
sessa ratkaistavaksi. 
 

 
2.1.3. Kävelypainotteiset kadut 
 
Kävelypainotteisiin katuihin on otettu kantaa 32 muistutuksessa. Näistä 27:ssä niitä on vas-
tustettu ja kahdessa kannatettu. 16 muistutuksessa on otettu kantaa Tuomiokirkonkadun ja 
sen ympäristön kävelypainotteisiin katuihin, kahdeksassa muistutuksessa (yhdessä 66 alle-
kirjoitusta) Aleksis Kiven kadun ja Hallituskadun kävelypainotteisiin osuuksiin. Suurin osa kä-
velypainotteisia katuja (ja kävelykatuja) koskevista muistutuksista on yrittäjien laatimia. 
 
Tuomiokirkonkadun muuttamista kävelykaduksi tai kävelypainotteiseksi kaduksi Hämeen-
kadun ja Verkatehtaankadun välisellä osuudella on vastustettu, koska katuosuudella on jo 
tarpeeksi tilaa jalankulkijoille, kadulta poistuisivat yritysten toiminnan kannalta tärkeät pysä-
köintipaikat, tavaroiden kuljetus jakeluautoista yrityksiin ja niistä asiakkaiden autoihin vaikeu-
tuisi ja kulku taloissa oleviin pysäköintipaikkoihin keskeytyisi tai vaikeutuisi. Kadulla asioivien 
profiili muuttuisi autoilla liikkuvista ostavista asiakkaista paljon vapaa-aikaa omaaviin, joille 
kadun varren yritykset eivät ole ostokohde. Suunnitellut maanalaiset pysäköintihallit ovat vai-
keammin saavutettavissa ja sopisivat paremmin pidempiaikaiseen pysäköintiin, jota pikkuliik-
keissä asiointi ei vaadi. Maanalaisten pysäköintilaitosten on oltava ehdottomasti rakennettu-
na ennen kuin yhtäkään maanpäällistä pysäköintipaikkaa vähennetään. Kävelykadun merki-
tys Tampereen leveysasteella on alkuperäisen kävelykatuidean vastainen. 
 
Yhdessä muistutuksessa Tuomiokirkonkadusta myös todetaan, että heidän alan tuotteitaan 
ei osteta heräteostoksena kävelykadulla, vaan takana on aiemmin tehty päätös ostaa tiettyjä 
tuotteita. Mikäli liikkeen välittömässä läheisyydessä ei ole pysäköintipaikkoja, asiakas menee 
muualle. Yrityksellä on toinen myymälä Tampereen keskustassa paikassa, jossa ei ole pysä-
köintipaikkoja lähistöllä. Ero liikkeiden välillä on todella selvä. 
 
Yhdessä muistutuksessa ehdotetaan kävelykadun muuttamista kävelypainotteiseksi kaduksi. 
Katu voisi olla eurooppalaiseen tapaan yhtenäisesti pinnoitettu. Eri toiminnat erottuisivat pin-
nan materiaaleilla ja kalusteilla. 
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Aleksis Kiven kadun ja Hallituskadun kävelypainotteisia katuja on vastustettu, koska 
liikenteen ja pysäköinnin vähentämisen ja hankaloittamisen pelätään vaikeuttavan 
asiakkaiden ja tavarankuljetuksen pääsyä liikkeisiin. Jokainen pysäköintipaikka on tärkeä. 
Hallituskadun ja Aleksis Kiven kadun kaventaminen vaikeuttaisi tavarantoimitusta. 
Yrittäminen keskusta-alueella alkaa olla ylivoimaisen vaikeaa, jos asiakkaiden ja 
tavaratoimitusten kulkua rajoitetaan liikaa. Aleksis Kiven kadun sulkeminen Hämeenkadulta 
vuonna 2000 pudotti monen liikkeen myyntiä huomattavasti ja moni erikoismyymälä on 
joutunut lopettamaan. Kirkkokadun aukaiseminen liikenteelle Keskustorilta Laukontorille olisi 
yksi ratkaisu alueen ongelmiin. Autoliikenteen pääsyä Laukontorin suuntaan ei saa enää 
huonontaa eikä yhtään maanpäällistä autopaikkaa poistaa. 
 
Kaksi asunto-osakeyhtiötä vastustaa Aleksis Kiven kadun ja Hallituskadun kävelypainotteisia 
katuja, koska ne merkitsisivät käytännössä kadun katkaisemista yhtiön omistamille / hallitse-
mille tonteille ja yksityisautoilu Laukontorille olisi mahdollista vain Nalkalantorin kautta. Yhtiöt 
vaativat katuosuuden avaamista Hämeenkadulta Laukontorille joko Aleksis Kiven kadun tai 
Kirkkokadun kautta. 
 
Näiden lisäksi kävelykatuja ja kävelypainotteisia katuja on vastustettu kohdentamatta vastus-
tusta mihinkään tiettyyn katuosuuteen. Näiden katujen on todettu hankaloittavan keskustan 
yritystoimintaa, kun pysäköintipaikkoja vähennetään ja asiakkaat joutuvat kävelemään pi-
demmän matkan liikkeisiin. Asiakkaat siirtyisivät enenevässä määrin käyttämään laitakau-
pungin marketteja. Tampereen keskustan suunnittelussa tulisi ottaa käyttöön kaikki elävöittä-
vät toimet. Toimiva keskusta vaatii perinteisiä pieniä yrityksiä toimiakseen. Kävelypainotteis-
ten katujen lisääminen toisi turvattomuutta ilta-/yöaikaan. Kävely- ja kävelypainotteisten katu-
jen lisäämisellä vaikeutetaan kaavan tavoitetta säilyttää mahdollisuus liikennöidä keskustas-
sa myös yksityisajoneuvoilla. Jalankulkijat mahtuvat hyvin nykyisille jalkakäytäville. Elävän 
kaupungin keskustaan kuuluu myös autoliikenne. 
 
Kävelypainotteisia katuja on kannatettu, koska ne parantaisivat jalankulkijoiden asemaa. 
Vaarana kuitenkin on, että kävelypainotteiset kadut eivät tuo merkittävää muutosta nykyiseen 
tilanteeseen. Kävelypainotteisuus tuskin vähentää ajoneuvoliikennettä kyseisillä katuosuuk-
silla eivätkä ne korvaa kävelykatuja. 
 
Näiden lisäksi kävelypainotteisista kaduista on todettu seuraavaa: 
 
Yhdessä mielipiteessä on toivottu, että yrittäjien mielipiteet otettaisiin huomioon myös Åker-
lundinkadun kävelypainotteista katua suunniteltaessa. Åkerlundinkadun kävelypainotteinen 
katu saattaa vaikeuttaa yritysten tavarakuljetuksia. Yritysten toimintaedellytysten on tärkeää 
säilyä myös tavarankuljetuksen osalta. 
 
Tavoitteessa nostaa jalankulun osuutta keskustan kulkumuotojakaumassa tulee olla erityisen 
varovainen, etteivät erityisesti kaupan asiakkaat ”äänestä jaloillaan” ja suuntaa ostosmat-
kaansa keskustan ulkopuolelle. Asiakas ei kävele pitkää matkaa esim. kaupassa asioides-
saan. Henkilöautoliikenteen sujuvuus on varmistettava myös kävelypainotteisilla kaduilla ja 
erityisesti on varmistettava pysäköintipaikkojen riittävyys myös katujen varsilla. 
 
Yksi taloyhtiö esittää, että Puuvillatehtaankadun itäpään kävelypainotteisuus yksilöidään lii-
kenneosayleiskaavassa tarkemmin; nykyisten liikennemäärien vähentämispyrkimyksen täy-
tyy näkyä selvästi. Se tarkoittaa käytännössä Finlaysonin suunnasta tulevan liikenteen siir-
tämistä pohjoisemmaksi Näsijärvenkadulle, jonka varrella ei ole yhtään asuntoa katutasossa 
ja jossa liikenteen häiriö asumiselle on oleellisesti vähäisempi. Vanhojen puutalojen kaksin-
kertaiset ikkunat eivät estä kasvaneen meluhäiriön siirtymistä asuntoihin, ja ajoneuvoliiken-
teen aiheuttama tärinä turmelee rakennuskantaa. 



 13

 
Lisäksi on ehdotettu, että kävelypainotteisten katujen luonne muuttuisi vuodenaikojen mu-
kaan; syksyllä ja talvella henkilöautoliikenne ja pysäköinti saisi tilaa ja keväällä ja kesällä 
kauppa, terassit ja kevyt liikenne. Kävelypainotteisuutta tulisi keskittää Näsilinnan-, Satakun-
nan-, Hämeenkadun ja Keskustorin väliselle alueelle. Maanalaiset pysäköintiratkaisut tulee 
saattaa valmiiksi ennen kävelypainotteisten katujen rakentamista. Moottoripyöräpysäköintiä 
tulee kehittää yhdessä kävelypainotteisten katujen monimuotoisen käytön kanssa. 

Vastine 

Liikenneosayleiskaavaprosessin tässä vaiheessa voidaan todeta, että kävelypainottei-
nen katu ei kenties ole ollut paras termi kuvaamaan kaavassa kävelypainotteisiksi mer-
kittyjen katujen tavoiteltua toteutustapaa. Termi on herättänyt epäilyksen siitä, että ajo-
neuvoliikenne näillä kaduilla tehtäisiin käytännössä mahdottomaksi ja pysäköintiä vä-
hennettäisiin radikaalisti tai jopa poistettaisiin kokonaan. Tällainen ei ole ollut tavoittee-
na. Vaihtoehtoiset luonnokset Aleksis Kiven kadusta ja Hallituskadusta osoittavat, että 
kävelypainotteisen kadun toteuttaminen on mahdollista jopa pysäköintipaikkoja vähen-
tämättä. 
 
Jalankulku on osa kaikkia matkoja. Keskustassa jalankulkuliikenteen solmupisteitä 
muodostavat palvelukeskittymät, joukkoliikenneterminaalit ja pysäköintilaitokset. Jalan-
kulun ongelmana on yhtenäisen houkuttelevan väylästön puuttuminen, joka yhdistäisi 
sujuvasti ja esteettömästi paljon jalankulkua synnyttävät toiminnot. Liikenneyleiskaa-
vassa halutaan uudella kävelypainotteisella kadulla löytää toimiva ratkaisu korkealuok-
kaisen ja turvallisen kävely-ympäristön ja toimivan ajoneuvoliikenteen välillä. Katu voi-
daan toteuttaa erillisillä auto- ja jalankulkualueilla tai siten, että koko tila on tarkoitettu 
samanaikaisesti molempien kulkumuotojen käyttöön. Kävelypainotteisten katujen toteut-
taminen saattaa vähentää hieman kadunvarren pysäköintipaikkatarjontaa. Kävelypai-
notteiset kadut sijoittuvat kävelykatujen jatkeiksi ja tärkeimpien keskustan liikealueiden 
yhdistävien jalankulkuyhteyksien reiteille. 
 
Tutkimusten mukaan jalankulkuympäristön viihtyisyyden parantamisella voidaan vaikut-
taa siihen, kuinka pitkiä matkoja ihmiset ovat valmiita kävelemään. Jalankulkuympäris-
tön viihtyisyyttä voidaan parantaa erityisesti kävelypainotteisten katujen rakentamisen 
yhteydessä. Mm. Hermann Knoflacherin1 mukaan viehättävässä kaupunkiympäristössä 
70% ihmisistä pitää 300 metrin kävelymatkaa hyväksyttävänä, epäviehättävässä ympä-
ristössä vain 30%. 400 metrin kävelymatkan suhteen samat osuudet ovat 45% ja 15%. 
Tukemalla ydinkeskustassa kävelyä voidaan vähentää keskustan sisäistä turhaa ajo-
neuvoliikennettä. 
1 Hermann Knoflacher; Zur Harmonie von Stadt und Verkehr: Freiheit vom Zwang zum Autofahren Böhlau Verlag 
1993; Wien, Köln, Weimar 
 
Tampereen keskustan pysäköintiä on tutkittu vuonna 2003. Tutkimuksen mukaan pysä-
köinneistä 75% on yli puolen tunnin mittaisia. Ydinkeskustan kadunvarsipaikoilla, joilla 
pysäköinnin hinta on 2€/tunti, yli 50% pysäköinneistä on yli puolen tunnin mittaisia ja 25-
35% yli tunnin mittaisia. Pysäköinnin keskipituus näillä alueilla on 51 minuuttia. Kadun-
varsipaikoilla, joilla pysäköinnin hinta on 1€/tunti, 75% tai enemmän pysäköinneistä on 
yli puolen tunnin mittaisia ja 50-65% yli tunnin mittaisia. Pysäköinnin keskipituus näillä 
alueilla on 1 tunti 15 minuuttia. Erikoisliikkeissä käyvistä asiakkaista yli 55% pysäköi au-
tonsa yli puoleksi tunniksi. Kadunvarsipaikoille autonsa jättävistä yli 30% käy useam-
massa kuin yhdessä määränpäässä. Ohjaamalla pidempiaikaista pysäköintiä nykyistä 
enemmän laitoksiin voidaan vapauttaa kadunvarsipaikkoja enemmän niiden käyttöön, 
jotka kadunvarsipaikkoja tarvitsevat joko pysäköinnin lyhyen keston tai ostettavan tuot-
teen luonteen vuoksi. Tällä tavoin pysäköintiä kehittämällä keskustan liike-elämän toi-



 14

mintaedellytyksiä voidaan parantaa, vaikka kävelypainotteiset kadut joissain kohdissa 
vähän vähentäisivätkin kadunvarsipaikkojen määrää. 
 
Osalla kävelypainotteisista kaduista tehtävät muutokset saattavat olla melko pieniä. 
Esimerkiksi Kauppakadulla Näsilinnankadulta Keskustorille jalkakäytävää on levennetty 
jo useita vuosia sitten, jolloin kävelypainotteisen ratkaisun toteutuminen edellyttänee 
vain kadun kalusteiden ja esteettömyyden vaatimusten nykyistä parempaa huomioimis-
ta. 
 
Esitettyjen uusien kävelypainotteisten katuosuuksien toteuttamisella on kyseisten ka-
tuosuuksien pienien liikennemäärien vuoksi vähäisiä vaikutuksia koko keskustan liiken-
neverkkoon. Liikenne näillä kaduilla säilyy pääosin nykyisillä yhteyksillä, liikenteen rytmi 
on vain sovitettu enemmän jalankulkuliikenteen ehdoilla. 
 
Liikenneosayleiskaavan yhteydessä laaditun kaupallisen selvityksen (10.12.2003)  mu-
kaan Aleksis Kiven kadun Kauppakadulta Laukontorille tuleva kävelypainotteinen ka-
tuosuus olisi luonteva ratkaisu. 
 
Liikenneosayleiskaavan tarkkuustaso ei riitä yksilöimään tarkemmin Puuvillatehtaanka-
dun rauhoittamiseksi käytettyjä toimenpiteitä. Asiaan voidaan palata tarkemman suun-
nittelun yhteydessä. 

 
2.1.4. Kävelykadut 
 
Kävelykatuihin on otettu kantaa 31 muistutuksessa. Näistä 25:ssä niitä on vastustettu ja 
kolmessa kannatettu. 
 
16 muistutuksessa on vastustettu Tuomiokirkonkadun kävelykatua. Perustelut on mainittu 
edellä kohdassa ”1.3. kävelypainotteiset kadut”. Lisäksi yhdessä muistutuksessa on to-
dettu, että kävelykatu haittaisi kohtuuttomasti henkilöautoliikennettä Kyttälän alueella. 
 
Kävelykaduista todetaan (kohdentamatta vastustusta mihinkään tiettyyn katuun), että niitä on 
liikaa Tampereen kokoiseen kaupunkiin ja ehdotettu kävelykatuverkosto on hajallaan eikä 
muodosta toimivaa kokonaisuutta. Ne tekevät keskustan liikenteestä hankalaa. Kävelykadut 
ovat Tampereen leveysasteilla talvella tyhjiä ja keräävät (kesällä) epämääräistä väkeä. Käve-
lykatuja ei pidä rakentaa lisää; mahdolliset muutokset nykytilaan tulee tapahtua kävelypainot-
teisten katujen muodossa. 
 
Kävelykatuja kannatetaan, koska ne lisäävät keskustan viihtyisyyttä. Liikenneosayleiskaava-
ehdotus lisäisi henkilöautoilua ja paikoitustiloja keskustassa, mikä entisestään huonontaisi 
Tampereen keskustan ilmanlaatua. Kestävän kehityksen kärkikaupungiksi itseään tituleeraa-
van Tampereen kävelykatujen määrä on kaupungin kokoon nähden säälittävä. Keskustaan 
suuntautuvaa ja keskustassa tapahtuvaa ajamista tulisi ilmastomuutoksen vuoksi vähentää, 
ei kannustaa. Keskusta-ajon vähentämiseksi eräs toimiva keino olisi useampien keskustan 
katujen sulkeminen autoilta ja niiden kehittäminen viihtyisiksi kävelykaduiksi. Kävelyka-
tuosuuksien lisääminen vähentäisi myös melua. 
 
Näiden lisäksi kävelykaduista on todettu seuraavaa: Tuomiokirkonkatu Hämeenkadun poh-
joispuolella on avattava uudestaan liikenteelle ja muutettava Hämeenkadun ja Otavalanka-
dun välinen osuus kävelykaduksi. 
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Vastine 

Tuomiokirkonkatu on osoitettu kävelykaduksi Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välil-
lä jo asemakaavassa, joten kävelykadun toteuttaminen olisi mahdollista pikaisestikin. 
Liikenneosayleiskaavan selostuksessa on kuitenkin todettu, että ”Tuomiokirkonkatu on 
ajateltu muutettavan kävelykaduksi vasta, kun maanalaiset pysäköintilaitokset Matka-
parkki ja/tai Hämpinparkki ovat toteutumassa, jolloin alueen pysäköintikapasiteettia 
pystytään lisäämään.” 
 
Keskustan kaupalliset painopistealueet (Stockmann – Koskikeskus – Sokos/Anttila) 
muodostavat kolmion. Liikenneosayleiskaavassa on pyritty vahvistamaan näiden aluei-
den välisiä kävely-yhteyksiä. Tuomiokirkonkatu on osa Stockmannin ja Koskikeskuk-
sen/Ratinan uuden keskuksen välistä yhteyttä. Perusteita kävely-yhteyksien kehittämi-
selle on esitetty edellisen kohdan (kävelypainotteiset kadut) vastineessa. 
 
Muutettaessa Tuomiokirkonkatu kävelykaduksi voidaan myös parantaa Hämeenkadulla 
erityisesti joukkoliikenteen liikennöintiä ja pysäkkien toimivuutta. Tuomiokirkonkadun 
kävelykatua toteutettaessa suunnitellaan Hämeenkadun eteläpuolisen Kyttälän liiken-
neverkkoa kokonaisuutena. Tässä yhteydessä mietitään mm. katujen ajosuuntia ja ris-
teysten järjestelyitä. 
 
Tuomiokirkonkadun kävelykatu muuttanee alueen yritystoiminnan luonnetta. Osalle yri-
tyksistä kävelykatu merkitsee muutosta huonompaan, osalle parempaan suuntaan. Kä-
velykadun rakentamisen sitominen aikataulullisesti maanalaisen pysäköintilaitoksen to-
teutumiseen antaa yrityksille aikaa reagoida muutoksiin ajoissa. 
 

2.1.5. Muuta katuverkosta 
 
Pyynikin tunnelin rakentamista kannatetaan seitsemässä muistutuksessa. Osassa näistä 
muistutuksista todetaan, että asia on huomioitava Ratinan kaavoituksessa. 

Vastine 

Pyynikin tunneli on ollut esillä tutkittaessa vaihtoehtoisia keskustan läpikulkevan liiken-
teen reittejä. Pyynikin tunneli –vaihtoehdosta luovuttiin, koska tunneli ohjaisi seudun lä-
pikulkevaa liikennettä kulkemaan keskustan läpi. Tunnelilla saavutettava liikenteen vä-
heneminen olisi paikallista ja kustannuksiin nähden tehotonta. Pyynikin tunnelin raken-
tamis- ja ylläpitokustannukset kohdistuisivat pelkästään Tampereen kaupungille. Tunne-
lin rakentaminen ei toisi mukanaan uusia maankäytön mahdollisuuksia samalla tavalla 
kuin Tampellan tunneli. Pyynikin tunneli läpikulkuliikenteen väylänä –vaihtoehdosta luo-
vuttiin kaupunginhallituksen päätöksellä 29.4.2003. Tällöin todettiin mm., että ”Pyynikin 
tunneli palvelisi lähinnä kaupungin sisäisen liikenteen rauhoittamista ja sujuvoittamista 
kaupungin keskustan länsireunalla ja ydinkeskustan eteläosien saavutettavuutta, joten 
tämä linjausmahdollisuus voidaan jättää tuleville sukupolville.”  

 
Pohjolankadulta on säilytettävä yhteys Kalevan puistotielle.  

Vastine 

Liikenneosayleiskaavaehdotuksen kartalla ”pääverkko” on osoitettu nimensä mukaisesti 
vain pääverkko. Kalevan puistotien ja Kekkosentien risteykseen Pohjolankadun tuntu-
maan kartalla on merkitty suuntaisliittymä. Paikalla on suuntaisliittymä jo nykyään, joten 
liikenneosayleiskaava ei muuta tämän risteysalueen liikennejärjestelyjä. Pohjolankadun 
ja Kalevan puistotien välisen yhteyden katkaiseminen ei ole ollut esillä liikenneosayleis-
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kaavatyön yhteydessä. Yhteys ei näy liikenneosayleiskaavan pääverkkokartassa siksi, 
että Pohjolankatu ei ole pääkatutasoinen väylä. 

 
Viistokatu takaisin yksisuuntaisena. Kauppakadun ja Puutarhakadun ajosuunnat käännettä-
vä. 
 
Viistokatu takaisin, jotta keskustassa liikkumisesta saadaan helpompaa. Tyhjä Keskustori ei 
houkuta ketään. 
 
Keskustorilta tulisi avata henkilöautoyhteys Kirkkokadulle. Kirkkokadun pysäköintipaikat tulisi 
poistaa ja muuttaa katu kaksisuuntaiseksi. 
 
Aleksis Kiven katu pitäisi avata liikenteelle Hämeenkadusta asti.  

Vastine 

Keskustori on ratkaistu suunnittelukilpailulla. Suunnittelun yhteydessä on arvioitu ratkai-
sun vaikutuksia ja muutokset on toteutettu hiljattain. Henkilöautoyhteyden avaaminen 
Keskustorin kautta Laukontorille aiheuttaisi toimivuusongelmia linja-autojen terminaali-
alueelle. Yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu, että henkilöautoliikenne olisi sallittua Hä-
meenkadulta Kirkkokadulle ruuhka-aikojen ulkopuolella. Käytäntö on kuitenkin osoitta-
nut, että tällaiset vuorokaudenajan mukaan muuttuvat säännöt eivät ole toimivia. Kään-
tymiskieltoa rikottaisiin ruuhka-aikana. Muutos hidastaisi joukkoliikennettä ja muutakin 
liikennettä Keskustorin kohdalla.  

 
Hyvä, ettei Koskenniskan moottoriajoneuvosiltaa rakenneta. 
 
Mikäli Koskenniskan moottoriajoneuvosilta joskus toteutetaan, se olisi laitettava tunneliin Nä-
sinkallion kohdalla. 

Vastine 

Liikenneosayleiskaavaa laadittaessa on päädytty siihen, että Koskenniskan silta toteute-
taan kevyen liikenteen siltana ns. Palatsi-vaihtoehdon mukaisena. Kevyen liikenteen sil-
taan yhdistetään myös uudistettavat kosken patorakenteet.  

 
Puutarhakadun on säilyttävä kaksisuuntaisena Kortelahdenkadun kohdalla ja talon edessä 
olevien pysäköintipaikkojen ja kulkuyhteyksien pihoihin on säilyttävä.  

Vastine 

Alueelle saattaa tulla muutoksia, mikäli pikaraitiotie päätetään toteuttaa. Osayleiskaava-
vaiheessa ei vielä päätetä, miten Puutarhakadun ja Kortelahdenkadun risteys tultaisiin 
toteuttamaan. Asiaan palataan jatkosuunnittelussa. 

 
Ratinan alueen osalta on tutkittava, voiko rakentuvan (uuden) kauppakeskuksen ja stadionin 
väliin rakentaa uutta yhteyttä stadionille Tampereen valtatieltä ja voiko esim. hätä- ja pelas-
tusajoneuvot käyttää tätä reittiä. On tutkittava, voiko pelastusneuvoille osoittaa reitin stadio-
nin länsipäädystä ja voiko Verkarannan ja Vuolteentorin kautta järjestää pelastustien esim. 
rantaa pengertämällä. Tällöin Suvantokadun katkaisemiselle olisi vähemmän esteitä. Yksi 
vaihtoehto olisi myös Suvantokadun rakentaminen kauppakeskuksen sisällä kulkevaksi käve-
lykaduksi. Linja-autoaseman ja stadionin väliin rakentuvan uuden kauppakeskusosan kaupal-
lisesti ja taloudellisesti mahdollinen ja toimiva liittäminen nykyiseen Koskikeskukseen ja koko 
kokonaisuuden integroiminen muuhun keskusta-alueeseen vaatii ehdottomasti Suvantoka-
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dun liittämisen osaksi kauppakeskusta. Alueen toimivuus tulee kaupallisen toimivuuden kaut-
ta. 

Vastine 

Ratinan yleissuunnitelmassa ja Ratinan etelärannan asemakaavan muutosehdotukses-
sa on Tampereen valtatielle esitetty etelärantaa palveleva Voimakadun liittymä sekä eri-
tasoinen yhteys uuden kauppakeskuksen pysäköintiin. Tampereen valtatien ollessa 
keskustan vilkkaimpia katuja sille ei voida lisätä muita liittymiä.  Uuden kauppakeskuk-
sen kautta voitaneen järjestää henkilöautoille ajo myös Koskikeskuksen pysäköintiin.  
 
Uusi kauppakeskus ja stadion on tarkoitus rakentaa kiinteästi yhteen siten, että itäkat-
somosta ja sinne suunnitelluista aitioista sekä katsomon alle rakennettavista tiloista on 
suora yhteys kauppakeskuksen ravintoloihin ja pysäköintiin.   
 
Ratinan suvannon ranta-alueet tulee varata puistomaisiksi rauhallisiksi jalankulkualueik-
si, joille tulee johtaa mahdollisimman vähän moottoriajoneuvoliikennettä. Lisäksi Vuol-
teentorin ja Ratinan rantatien välinen jalankulkutie on voimassa olevassa asemakaa-
vassa Verkarannan kerrostalotontilla, johon kuuluu myös osa Ratinan suvannon vesi-
aluetta.  
 
Suvantokadun säilyttäminen  on stadionin toiminnan kannalta välttämätöntä. Katua voi-
daan Koskikeskuksen kohdalla tarvittaessa kuitenkin kaventaa.  Koskikeskus ja uusi 
kauppakeskus voidaan yhdistää yhdeksi kaupalliseksi kokonaisuudeksi rakentamalla 
korttelien 199 ja 200 sekä Suvantokadun ja Ratinankujan alle yhtenäinen myymälätaso.  
Koskikeskus ja kortteli 199 voidaan yhdistää periaatteessa kolmella eri tasolla sisäyh-
teyksin Suvantokatua katkaisematta. 

2.2. Joukkoliikenne 

2.2.1. Pikaraitiotie 
 
Pikaraitiotie on mainittu 25 muistutuksessa. Niistä 12:ssa pikaraitiotietä on vastustettu ja 
kolmessa kannatettu. Osassa ei ole otettu kantaa puolesta tai vastaan. Yhdessä muistutuk-
sessa (110 allekirjoittajaa) halutaan mielipiteenkartoitusta suhtautumisesta pikaraitiotiesuun-
nitelmiin. 
 
Pikaraitiotietä on vastustettu, koska se on liian kallis (kaupungilla ei varaa sosiaalimenoihin-
kaan), kaupungin asukasluvun pitäisi vähintään kaksinkertaistua ennen kuin hankkeeseen 
palataan. Pikaraitiotien sijaan pitäisi kehittää kaupungin ja VR:n yhteistyötä. Normaali raitiotie 
olisi joustavampi ja halvempi ratkaisu; mm. kalustohankinnat voisi tehdä yhdessä Helsingin 
kanssa. Linja-autoliikenne palvelee paremmin ja edullisemmin. Ehdotuksesta tulisi selvitä, 
millaisia liikenneväyliä tarvitaan, jos pikaraitiotietä ei tulla toteuttamaan. 
 
Koska pikaraitiotien osalta ei ole tehty ainuttakaan poliittista päätöstä ja koska se seudullise-
na toteutuessaan edellyttäisi mm. muutoksia henkilöliikennelakiin sekä raideliikennettä kos-
kevaan lainsäädäntöön ja lisäksi ympäristökuntien sitoutumista hankkeeseen, ei seudullisen 
pikaraitiotien toteuttamista voida ottaa liikenneosayleiskaavatyön lähtökohdaksi. Korkeintaan 
sen toteutumiseen kaupungin sisäisenä ratkaisuna voidaan alustavasti varautua. Pikaraitiotie 
olisi poistettava keskustan liikenneosayleiskaavasta ja joukkoliikennettä koskeva osuus laa-
dittava uudelleen. 
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Seutuliikenteessä bussiliikennettä kehittämällä saadaan joukkoliikenteen käyttöä lisättyä 
merkittävästi. Tampereen keskustan liikenteen osalta liikenteen lisääntyminen ei vaadi pika-
raitiotien rakentamista. Kaavan selostuksessa todetaan pikaraitiotien parantavan keskustan 
saavutettavuutta joukkoliikenteellä. Tosiasiassa keskustan saavutettavuus joukkoliikenteellä 
paranee merkittävästi, kun Rantaväylä Paasikiventien joukkoliikennekaistoineen on käytössä. 
Mikäli pikaraitiotie rakennettaisiin, ei linja-autoliikenteen tarjonta pysy pikaraitiotien vaikutus-
alueen ulkopuolella nykyisellään mikäli yhteiskunta ei osta kannattamattomaksi muodostuvaa 
seudullista liikennettä 1,5-2,0 miljoonalla eurolla vuosittain. Jos näin ei tehdä, tarjonta seutu-
liikenteessä putoaa merkittävästi nykyisestään. Keskimääräinen joukkoliikenteen matka-aika 
lyhenisi ainoastaan Tampereen kaupungin sisällä, seudullisessa liikenteessä kokonaismatka-
aika kasvaisi. 
 
Pikaraitiotietä on kannatettu, koska se on ympäristöä säästävin ja ilmastonmuutosta ehkäi-
sevin, nopea liikkumismuoto. Se vähentäisi melua. Se auttaisi joukkoliikennettä paljon käyt-
tävien opiskelijoiden liikkumista. 
 
Näiden lisäksi pikaraitiotiestä on todettu seuraavaa: 
 
Muistutuksessa, jossa halutaan mielipidekartoitusta pikaraitiotiestä, esitetään mm., että pika-
raitiotien rakentaminen merkitsisi kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan huomattavaa muutos-
ta nykyisestä, kun ratojen varsiin olisi kaavoitettava massiivisia alueita. Raideliikenteestä 
huolimatta katu- ja tieverkkoa pitäisi edelleen kehittää. Tämä kehittäminen hidastuisi, kun 
määrärahat menisivät pikaraitiotien rakentamiseen. Läntisen kehän valmistuminen vähentää 
raideliikenteen perusteluina olevia Paasikiven-Kekkosentien ruuhkia. Ruuhkia voidaan pie-
nentää myös rantaväylää kehittämällä. Kuntalasille ei ole toistaiseksi vakuuttavasti osoitta-
maan raideliikenteen perustamis- eikä käyttökustannuksia. Raideliikenteen sijoittaminen Ra-
tahallintokeskuksen verkostoon ei ole tiettävästi mahdollista nykytilanteessa. Liikenne-
osayleiskaavassa on esitetty raideliikenteen ulottamista myös naapurikuntien alueelle, joten 
liikenneosayleiskaavaa ei voi kutsua keskustan liikenneosayleiskaavaksi. 
 
Ehdotetun pikaratikan reitti on väärä. Sitä ei pidä viedä nykyisten kiskojen linjalle eikä sijoit-
taa maan alle (kolme muistutusta: ei maan alle). Hyvä linja olisi Itsenäisyydenkatu – Hä-
meenkatu – Pirkankatu. Myöhemmin sitä voitaisiin jatkaa esim. TAYS:iin, Hervantaan ja län-
teen. Nykyisen radan varteen voisi rakentaa seisakkeita tiheästi rakennettujen asuinalueiden 
läheisyyteen. Pikaraitiotie ei ratkaise joukkoliikenteen kilpailukykyä eikä sen rakentamisella 
vältytä uusilta väyläinvestoinneilta Rantaväylän osalta. Valtio ei ole sitoutunut osallistumaan 
pikaraitiotien rakentamisen kustannuksiin. 
 
Toimivaa seutu- ja kaupunkiliikennettä tulisi edelleen kehittää myös vaihtoehtona uusinves-
tointiselle raideliikenteelle. Lähiliikennettä tulisi kehittää (aloittaa) nykyisellä rataverkolla. Yh-
teistyössä VR:n kanssa pitäisi suunnitella ja kokeilla, miten paikallisliikenne naapurikuntiin ja 
Tampereen lähiöihin sujuisi nykyisillä raiteilla. 
 
Pikaraitiotiehen kannattaa varautua, jos Tampere kasvaa riittävästi. On hyvä, että mm. pika-
raitiotievaihtoehto selvitetään muiden vaihtoehtojen mukana, koska saavutettavuus on kes-
kustan suurimpia ongelmia tulevaisuudessa. 
 
Pikaraitiotieselvitykset ovat puutteellisia tai taloudellisesti epäselviä, joten niitä tulisi selven-
tää. Pikaraitiotiehen tulisi varautua maankäytöllisesti tulevaisuutta ajatellen. 
 
Pikaraitiotien voisi erottaa pois liikenneosayleiskaavasta omaksi hankkeekseen. 
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Vastine 

Keskustan liikenneosayleiskaavaan on merkitty pikaraitiotie (sijainti ohjeellinen). Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että osayleiskaavamerkintä antaa mahdollisuuden raken-
taa ko. alueelle pikaraitiotien pysäkkeineen (tarkemman suunnittelun ja niiden hallinnol-
lisen käsittelyn jälkeen). Merkintä ei kuitenkaan sisällä mitään hankepäätöstä sen 
rakentamisesta. Siitä päätetään myöhemmin. Pikaraitiotiehen on kuitenkin otettu työn 
yhteydessä myönteinen kanta, koska on nähty, että se antaisi jollain aikajänteellä lisäar-
voa joukkoliikenteen hoidolle kaupunkiseudulla. Kaupunkiseudun liikennepolitiikan 
suuntaa määritellään meneillään olevassa Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelman päivityksessä.  
 
Toimiva liikenne ja hyvät palvelut ovat keskeisiä asioita asukkaiden arvioidessa jonkin 
kaupungin tai kaupunginosan viihtyisyyttä. Pikaraitiotie mahdollistaisi kummankin. Se 
loisi nopeat yhteydet keskustaan ja muualle reitin vaikutuspiirissä oleville alueille. Var-
sinkin uusilla pikaraitiotiehen tukeutuvilla alueilla se mahdollistaisi myös hyvät palvelut, 
koska alueista olisi mahdollista rakentaa asukaspohjaltaan niin suuria, että niille raken-
tuisi kunnallisten palveluiden lisäksi myös varsin hyvät kaupalliset palvelut. Siten pika-
raitiotie on maankäytön kannalta ennemminkin mahdollisuus kuin uhka. 
 
Mielipidekartoitus pikaraitiotiestä: Liikenneosayleiskaavatyön alkuvaiheessa keväällä 
2002 selvitettiin satunnaisotannalla tamperelaisten suhtautumista keskustan liikennejär-
jestelyihin. Mm. suhtautumista pikaraitiotiehen kysyttiin tässä yhteydessä. Lähes 40% 
vastanneista suhtautui myönteisesti pikaraitiotiehen, vaikka joukkoliikenneinvestoinnit 
sen myötä kasvaisivat, 35% myönteisesti, mikäli joukkoliikenneinvestoinnit eivät kasvai-
si ja hieman yli 25% kielteisesti. 

 
2.2.2. Linja-autoliikenne 
 
Linja-autoasema toimii parhaiten nykyisellä paikallaan. 
 
Hatanpään valtatien, Hämeenkadun, Itsenäisyydenkadun ja Pirkankadun säilyttäminen jouk-
koliikennepainotteisena on positiivinen esitys. 
 
Osayleiskaavan selostuksesta puuttuu maininta 3+3 –kaistaisen Paasikiventien kolmansien 
kaistojen varaamisesta joukkoliikennekaistoiksi. Bussiliikenteelle Paasikiventien joukkoliiken-
nekaistat ja Sepänkadun liittymäjärjestelyt ovat ensiarvoisen tärkeitä kehittämiskohteita. 
Myös esitetty ajatus Sepänkadun muuttamisesta joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi on oi-
kea. 
 
Kaavaselostuksessa on todettu joukkoliikenteen käyttäjämäärien vuosina 1995-2003 vähen-
tyneen 6%. Tämä koskee ainoastaan Tampereen sisäistä liikennettä. 
 
Hämeenkadun bussipysäkkien levennykset ovat välttämättömiä liikenteen sujuvuuden tur-
vaamiseksi. On varmistettava, että osayleiskaavassa suunnitelluilla joukkoliikenteen reiteillä 
saavutetaan riittävä sujuvuus pysäkkien, bussikaistojen ja risteysten osalta sekä liityntäkoh-
dissa muuhun tieverkostoon. 
 
Bussikaistat tulisi muuttaa hyötyliikennekaistoiksi. 
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Vastine 

Osayleiskaavatyön aikana on päädytty hajautetun matkakeskuksen malliin. Tämä tietää 
sitä, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan kuitenkin siten, että terminaalialue 
pienenee nykyisestä. 
 
Rantaväylän selvityksen mukaan Paasikiventielle Santalahdesta länteen voidaan toteut-
taa joukkoliikennekaistat, mikäli tie levennetään 3+3 -kaistaiseksi. Avoimia kysymyksiä 
on kuitenkin runsaasti; esimerkiksi hankkeen rahoitus ja se, siirtyykö joukkoliikenne 
käyttämään ko. reittiä. Nykyäänhän Paasikiventiellä kulkee vähän bussiliikennettä. Pää-
reitti on Pispalan valtatie. 
 
Hämeenkadun bussipysäkkiasiat eivät ole yleiskaavakysymyksiä. Asiaa kuitenkin suun-
nitellaan samassa yhteydessä kun Hämeenkadun jalkakäytävien saneerausta suunnitel-
laan. Suunnittelu on alkanut 2004. 
 
Linja-autoliikenteen pääreitit (Itsenäisyydenkadun, Hatanpään valtatien ja Pirkankadun 
suunnat) ovat joukkoliikennekaistoilla varustettuja väyliä, joilla joukkoliikenteen sujuvaa 
kulkua pyritään kaikin keinoin parantamaan. Tähän ajatteluun ei sovellu bussikaistojen 
muuttaminen hyötyliikennekaistoiksi. 

 
 
2.2.3. Muuta joukkoliikenteestä 
 
Matkakeskus Tullintorille Ratapihankadun varteen. 
 
Matkakeskuksen sijoituksesta yhdistettynä matkakeskuksena nykyisen rautatieaseman yh-
teyteen on luovuttu, mikä koko joukkoliikennejärjestelmän kannalta on todella hyvä ratkaisu. 
Hajautettu matkakeskusmalli toimii Tampereella matkaketjujen osalta joustavammin, mikäli 
Rautatienkadun läpiajoliikenne rajoittuisi jatkossa joukko- ja huoltoliikenteen käyttöön. 
 
Mikäli matkakeskus päätetään joskus rakentaa, se olisi sijoitettava esim. Hatanpään ja Pelto-
lammin väliselle alueelle, missä olisi riittävästi tilaa ja hyvät liikenneyhteydet kaikkiin suuntiin. 
Ratinan alueen kaupallisen kehittämisen ja toteuttamisen osalta ns. hajautettu matkakeskus 
tuo merkittäviä haasteita liikenteen sujumisen suhteen. 
 
Kaavaselostuksen väite siitä, että rautatieasema toimii pitkämatkaisen joukkoliikenteen ter-
minaalina, ei pidä paikkaansa, koska matkustajamäärien mukaan linja-autoasema on huo-
mattavasti merkittävämpi ja keskeisempi. Selostuksesta on poistettava kohta, jonka mukaan 
jatkossa on mahdollista, että syntyy matkakeskus rautatieaseman tuntumaan. 
 
Moni opiskelija asuu kaupungin keskustan ulkopuolella, minkä vuoksi joukkoliikenteen suju-
vuus on olennaista. Julkisten kulkuneuvojen liikenneverkkoa tulee kehittää ja laajentaa vas-
taamaan entistä paremmin korkeakouluyksiköiden ja opiskelija-asuntokohteiden sijaintia. 
Joukko- ja kevyen liikenteen huomioiminen on tärkeää, jotta Tampere olisi entistä viihtyisäm-
pi opiskelu- ja asuinpaikka. 
 
Liikenneosayleiskaavan tavoite suosia keskustan liikennejärjestelyissä joukkoliikennettä on 
ristiriidassa sen kanssa, että keskustan pysäköintipaikkatarjontaa lisätään merkittävästi. 
 
Voitaisiin kokeilla johdinautoja, ”trollikoita”.  
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Vastine 

Keskustan pysäköintipaikkatarjonnan lisääminen ei ole suoranaisesti ristiriidassa jouk-
koliikenteen kehittämistavoitteiden kanssa. Pysäköintipaikkoja tulee lisätä, jotta henkilö-
autot helpommin löytäisivät vapaan pysäköintipaikan. Tällöin vapaata pysäköintipaikkaa 
etsivä ajoneuvoliikenne vähenee. Perusperiaate on lisäksi se, että kaikilla kulkumuodoil-
la tulee keskustaan päästä sujuvasti. 
 
Kaavaselostusta on muutettu siten, että rautatieasema ei toimi pitkämatkaisen joukkolii-
kenteen terminaalina, vaan tärkeänä pysäkkialueena. Sen sijaan selostuksesta ei ole 
poistettu kohtaa ”Jatkossa on myös mahdollista, että syntyy matkakeskus rautatiease-
man tuntumaan.” Liikenneosayleiskaava osoittaa rautatieaseman ja linja-autoaseman 
paikan. Tämä tarkoittaa sitä, että matkakeskus toteutetaan hajautetun mallin mukaan. 
Edellä mainittu lauseke tarkoittaa sitä, että pitkällä tähtäyksellä on edelleen mahdollista 
toteuttaa matkakeskus yhdistetyn mallin mukaan. 
 
Johdinautoliikenne lopetettiin Tampereelta noin 30 vuotta sitten. Lopettamisen perusteet 
eivät ole tänä aikana muuttuneet. Johdinautot ovat sidoksissa ajojohtimiin, minkä takia 
niiden jäykkä liikennöinti esimerkiksi kaistanvaihtotilanteissa haittaa merkittävästi muuta 
liikennettä. 

2.3. Pyöräily ja jalankulku 

2.3.1. Hämeenkadun pyöräily 
 
Pyöräilijät ja jalankulkijat olisi erotettava toisistaan Hämeenkadulla ja muillakin kaduilla kes-
kustassa. 
 
Pyöräily Hämeenkadulla olisi kiellettävä (välittömästi). (kaksi muistutusta) 
 
Olisiko mahdotonta merkitä Hämeenkadun pohjoiselle jalkakäytävälle noin metrin levyinen 
kaista pyörätieksi? 
 
Hämeenkadun jalkakäytäväpyöräilyn lopettaminen sotii kestävän kehityksen kaupungin peri-
aatteita vastaan sekä asettaa pyöräilijät täysin eriarvoiseen asemaan jalankulkijoiden ja 
autoilijoiden kanssa. Hämeenkadun sulkeminen pyöräilyltä katkaisee pyöräilyverkon 
keskustan läpi. Kaavaluonnoksessa mainitut kävelypainotteiset kadut eivät korvaa 
Hämeenkadun saavutettavuutta polkupyörällä. Jalkakäytäväpyöräilyn kieltämisen sijasta 
Hämeenkadulle tai sen välittömään läheisyyteen olisi rakennettava ympärivuotinen pyörätie 
tai –kaista. 

Vastine 

Pyöräilyn merkitys kulkumuotona keskustassa on jalankulkua pienempi. Hämeenkadulle 
ei mahdu rakentamaan erillistä pyöräväylää tai –kaistaa. Tämän vuoksi pyöräilyn pää-
akseliksi on suunniteltu reittiä Puutarhakatu – Patosilta – Rongankatu. Tällä reitillä on 
tulevaisuudessa hyvät jatkoyhteydet itään ja länteen. Hämeenkadun jalkakäytävien 
osalta tämä merkitsee sitä, että siellä ei pyöräily tulevaisuudessa ole sallittua. Suuret ja-
lankulkijamäärät puoltavat tätä asiaa. Hämeenkadun jalkakäytäväpyöräily on ajateltu 
kiellettävän sitten, kun Rongankadun rautatien alittava tunneli on otettu käyttöön. 
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2.3.2. Sillat Tammerkosken yli 
 
Satakunnansillan ja Näsinsillan väliselle alueelle riittää vain yksi pyöräily- ja jalankulkusilta 
kaavaehdotuksessa esitetyn kolmen sijasta (kaksi muistutusta). Konsulinsaaren sillan on jo 
korvannut Patosilta. Uuden sillan voisi rakentaa Värjäämön pohjois- tai eteläpuolelle. Kos-
kenniskan sillan kohdalle rakennettava kevyen liikenteen silta pilaisi koskimaiseman / olisi 
sopimaton kulttuurihistorialliseen paikkaan eikä silta ole tarpeellinen, kun pohjoisempana on 
Kekkosentien kevyen liikenteen reitti ja etelämmäksi tulisi Vapriikin kohdalta kulkeva silta. 
Kevyen liikenteen silta on rakennettava siten, ettei sitä voida myöhemmin muuttaa moottori-
ajoneuvosillaksi. Sillan suunnittelemiseksi voitaisiin järjestää yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sil-
ta tulee helpottamaan liikkumista Tampellan ja Finlaysonin välillä vähentäen ajoneuvoliiken-
nettä kosken yli. 
 
Konsulinsaaren silta olisi kaavassa muutettava jalankulkusillasta kevyen liikenteen sillaksi, 
jotta pyöräily saataisiin pois Satakunnansillalta. Koskenniskan ja Värjäämön kohdille kaavas-
sa esitetyt kaksi siltaa olisi mahdollista yhdistää sijoittamalla silta alkavaksi Kotkankallion ja 
värjäämön välistä. Neulapatoa voidaan samalla siirtää. Silta sopisi näin kansallismaisemaan 
paremmin kuin ehdotetut sillat, ja se olisi helpompi ja halvempi toteuttaa. 
 
Neulapadon muutostöiden suunnittelua on tarkoitus tehdä vuoden 2005 aikana ja muutostyöt 
on tarkoitus toteuttaa 2006. Koskiturvallisuussyistä patojärjestelyihin on tulossa muutoksia. 
Patojärjestelyjen yhteydessä tehdään myös huoltosilta, jossa voidaan huomioida sekä jalan-
kulku että pyöräily. 
 
Finlaysonin ja Tampellan välisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen pitäisi aloittaa pikai-
sesti. Hyvä, että moottoriajoneuvosillan rakentamisesta päätettiin luopua. Enemmän kuin yh-
den sillan rakentaminen on rahan tuhlausta. 

Vastine ja toimenpiteet 

Tammerkoski on Finlaysonin ja Tampellan alueiden välillä voimakas estetekijä. Sillat 
helpottavat alueiden välistä liikkumista ja edesauttavat Finlaysonin alueen yhä voimistu-
van vetovoiman heijastumista myös Tampellan alueelle. Sitä kautta myös liiketoiminnan 
edellytykset Tampellan alueella paranevat. 
 
Liikenneosayleiskaavaa laadittaessa on päädytty siihen, että Koskenniskan silta toteute-
taan kevyen liikenteen siltana ns. Palatsi-vaihtoehdon mukaisena. Kevyen liikenteen sil-
taan yhdistetään myös uudistettavat kosken patorakenteet. Kevyen liikenteen silta on 
osa Ranta-Tampellasta ydinkeskustan länsipuolisiin osiin, mm. Keskustorille, Anttilaan, 
Sokokselle ja Laukontorille johtavaa reittiä. 
 
Konsulinsaaren siltayhteyttä on mahdoton muuttaa pyöräily-yhteydeksi. Finlaysonin 
puolella yhteys tulisi kulkemaan rakennusmassojen läpi ja sujuvan ja turvallisen kevyen 
liikenteen väylän toteuttaminen on tällöin vaikeaa. Konsulinsaaren sillan tarve on Pa-
tosillan valmistuttua selvästi pienentynyt. 
  

 
2.3.3. Muuta pyöräilystä ja jalankulusta 
 
Pyöräteiden rakentaminen keskustaan voisi jo loppua, koska niille on todella vähän käyttöä. 
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Jalankulun osalta liikenneosayleiskaavan tavoitteet (kaupunkikuvan, viihtyisyyden ja liikenne-
turvallisuuden parantaminen) ovat hyviä, mutta tavoitteisiin tulisi pyrkiä rajoittamalla autoilua 
pyöräilyn rajoittamisen sijaan. 
 
Polkupyörille tulee osoittaa selkeät omat pyöräparkit. 
 
Pyöräteiden usein vaatima teiden kaventaminen aiheuttaa jonoja. 
 
Mustanlahden satamaa tulee kehittää vetovoimaisena matkailukohteena ja huomioida tällöin 
sujuvat kävely-yhteydet Tallipihan ja Näsinkallion sekä huvipuiston suuntiin. 

 
Rongankadun – Vellamonkadun kevyen liikenteen tunneli on liian kallis. Se ei olennaisesti 
paranna kenenkään matkantekoa. Tunneli aiheuttaisi turhia vaaratilanteita. 
 
Kevyen liikenteen väylää tulisi pikaisesti jatkaa Rongankadulta Tammelan puolelle. 
  
Puuvillatehtaankatu on perinteisesti ollut kevyen liikenteen pääreitti Sepänkadulta 
Finlaysonille, eikä sen asema ole muuttunut. Kadun merkitys korostuu, kun suunniteltu 
jalankulkusilta Tammerkosken yli toteutuu. Keskustan liikenneosayleiskaavassa tulee tukea 
kaikissa aiemmissa suunnitelmissa esillä ollutta pyrkimystä koko Puuvillatehtaankadun 
osalta.   
Kevyen liikenteen ratkaisut ovat määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Ne tekevät keskustasta 
viihtyisämmän. 
 
Kullervonkadun kevyen liikenteen reitti on  tarpeeton, kun Osmonpuistossa jo on ja Ilmarin-
kadulle on tulossa. 
 
Tampellan – Finlaysonin – Keskustorin alue on hienoa kävelyaluetta. 

Vastine 

Keskustan pyörätieverkkoa kehitetään määrätietoisesti, mutta rakentaminen valmiiseen 
kaupunkirakenteeseen vie aikaa ja rahaa. Pyöräilyn lisäksi myös jalankulkureittien kehit-
täminen on keskeistä, koska jalankulku on keskustan tärkein liikkumismuoto. Kävely-
painotteisia katuosuuksia rakentamalla parannetaan jalankulkuympäristöä ja olosuhteita 
unohtamatta kuitenkaan ajoneuvoliikenteen tarpeita. 
 
Pyöräpysäköintipaikkojen osoittaminen ei ole yleiskaavakysymys. Keskustaan on ra-
kennettu viime vuosina pyöräpysäköintipaikkoja ja samaa linjaa tullaan jatkamaan. 
 
Pyöräteiden rakentaminen keskustassa vaatii tilaa. Jossain kohtaa se on ajoradalta 
pois. Joillakin väylillä pystytään rakentamaan ajorataa kaventamatta. Osayleiskaavan 
osoittamat kevyen liikenteen reitit eivät vaadi ajokaistojen vähentämistä. 
 
Rongankadun - Vellamonkadun kevyen liikenteen tunneli on osa itä-länsisuuntaista 
kevyen liikenteen pääreittiä. Valmistuttuaan reitti kyllä houkuttelee myös pyöräilijöitä. 
Asematunnelin kautta ei pystytä kehittämään toimivaa pääreittiä. 
 
Kullervonkadun kevyen liikenteen reittiä pidetään tarpeellisena, koska se johtaa rauta-
tien ylittävälle sillalle ja sitä kautta Kyttälän alueelle.   
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2.4. Pysäköinti 
 
Pysäköintiä on siirrettävä enemmän maan alle. Sisäänajot esim. Hatanpään valtatieltä linja-
autoaseman vierestä ja Hämeenpuistosta Hallituskadun tai Satamakadun risteyksestä. 
 
Maanalaisista pysäköintilaitoksista täytyy tehdä tarkat kustannuslaskelmat korkoineen ja 
huoltokustannuksineen. Maanpäälliset parkkipaikat taloudellisempia. 
 
Nykyisen tasoiset ja lukumääräiset kadunvarsipaikat tulee ehdottomasti säilyttää. Keskustan 
kaupallisen vetovoiman säilyttäminen edellyttää maanalaisten pysäköintilaitosten rakentamis-
ta. 
 
Pysäköintihallien rakentaminen on ristiriidassa joukkoliikenteen tukemisen kanssa. Maanalai-
sia pysäköintipaikkoja ei tarvita lisää nykyistenkin laitosten alhaisen käyttöasteen vuoksi. 
 
Maanalaisen pysäköinnin varaukset ovat joukkoliikenteen kannalta kehittämisen arvoisia, 
koska ne lisäävät liikenteen sujuvuutta katuverkossa. 
 
Pysäköintialueita pitäisi vähentää keskusta-alueella. 
 
Taloyhtiöissä ei ole tarpeeksi pysäköintipaikkoja, joten osa asukkaista joutuu säilyttämään 
autonsa kadunvarsipaikoilla. 
 
Liikennejärjestelyjen suunnittelu on pysähdyksissä vaihtoehtojen puutteen vuoksi. 
 
Vapautetaan keskusta yksityisautoille ja viedään linja-autoliikenne maan alle tunneliin. Tällä 
tavalla saataisiin lisää asiakkaita keskustan kauppoihin. Hyvin saavutettavat pysäköintipaikat 
ovat olennaisen tärkeitä keskustan elävyyden kannalta. 
 
Pysäköinnissä ensisijainen tavoite on oltava sellainen, että auto jätetään pysäköintilaitok-
seen, koska ei ole mitään mahdollisuuksia järjestää kadun varteen pysäköintipaikkaa jokai-
sen yrityksen kohdalle. Isoille tavaroille saa kotiinkuljetuksen. Pysäköintilaitospaikkoja on 
vain oltava riittävästi ja niiden on oltava halvempia kuin kadunvarsipaikkojen. Pysäköintilai-
tosten opastusta voisi vielä selkeyttää. 

Vastine 

Kaavassa on esitetty useita uusia pysäköintilaitoksia. Ne ovat – niin kuin monet yleis-
kaavoissa osoitettavat asiat – varauksia. Laitokset voivat toteutua joko kunnallisina tai 
yksityisinä hankkeina. Pysäköintilaitosten rakentamisen lisäksi  kadunvarsipysäköinti-
paikat säilytetään mahdollisimman laajasti. Kaavan yleisajatus pysäköinnin suhteen on, 
että pysäköintipaikkojen lisääminen parantaa keskustan liike-elämän toimintaedellytyk-
siä sekä tukee myös keskusta-asumista. 
 
Kadunvarsipysäköinnin suunnittelu ei ole yleiskaavakysymys. Kadunvarsipysäköinnin 
määrä määräytyy useimmiten siitä, kuinka monta ajokaistaa liikkuva liikenne vaatii. Mi-
käli lisätään liikkuvan liikenteen kaistoja, vähenee pysäköintipaikat ja päinvastoin. Myös 
jalkakäytävätilan leveydellä on vaikutus pysäköintipaikkoihin.  
 
Pysäköinnin maksupolitiikka ei ole yleiskaavakysymys. Keskustan pysäköintitutkimuk-
sen yhteydessä on hyväksytty periaatteet, että laitospysäköinnin tulee olla hieman hal-
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vempaa kuin kadunvarsipysäköinnin. Samoin asukkaiden pysäköintimahdollisuuksien 
parantamiseksi kehitetään pysäköintilaitoksiin halvempi yötaksa asukkaita varten. 
 

2.5. Liikenneosayleiskaavan käsittely 
Neljässä muistutuksessa (kuusi allekirjoittajaa) on esitetty, että suunnitelma hylätään ja pa-
lautetaan uudelleen valmisteltavaksi 
 
Laitakaupunginosien edustus ei ole näkynyt riittävästi osalliskäytännössä. Osallisryhmästä on 
jätetty pois joukkoliikenteen pääkulkumuodon bussiliikenteen edustus seutuliikenteen osalta. 
Tampereen seudun joukkoliikenteestä yli 90% hoidetaan busseilla, minkä vuoksi alan edus-
tus myös työryhmässä olisi ollut perusteltua. 

Vastine 

Työn tueksi perustetussa 12-henkisessä osallisryhmässä ei ole ollut mukana virallista 
laitakaupunginosien edustajaa. Osallisryhmän jäsenistä kuitenkin yli puolet asuu Tam-
pereen keskustan ulkopuolella, joten sitä kautta myös laitakaupunginosien asukkaiden 
näkemys on päässyt osallisryhmässä esille. Lisäksi mm. yrittäjät ovat osallisryhmän ko-
kouksissa muistuttaneet Tampereen keskustan roolista koko Pirkanmaan keskuksena, 
jonne tullaan pitkien matkojen päästä. Täten osallisryhmän kautta on tullut hyvin esille 
muidenkin kuin keskustan asukkaiden, myös esikaupunkilaisten näkemykset suunnitte-
lutyöstä. 
 
Liikenneosayleiskaavan työryhmässä on ollut mukana liikennelaitoksen edustaja. 
Osallisryhmään haettiin jäseniä aikanaan lehtikuulutuksella helmikuussa 2002. 
Halukkaaksi osallisryhmään ilmoittautui 21 henkilöä, joista 12-henkinen osallisryhmä 
valittiin. Mukaan ei silloin ilmoittautunut yhtään seutuliikennettä edustavaa tahoa.  

 
Kaavaehdotuksesta puuttuu kokonaan maanalainen osio. Osayleiskaava ei toimi riittävänä 
ohjeena yksityiskohtaiselle kaavoitukselle.  Maanalaisen osion puutteesta johtuen osayleis-
kaava ei näytä, mistä maanalaisiin pysäköintiluoliin on suunniteltu mentävän. Ramppien 
paikkojen määrittely ehdotuksessa on olennaisen välttämätön, minkä vuoksi sen ohje yksi-
tyiskohtaiselle kaavoitukselle on huomattavan puutteellinen, ja siksi on lainvastainen. 

Vastine 

Keskustan maanalaisen yleissuunnitelman laatiminen on vuoden 2004 alussa hyväksy-
tyssä asemakaavoitusohjelmassa ajoitettu vuodelle 2005. Uusimmassa, vuosien 2005-
07 asemakaavoitusohjelmassa (hyväksytty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 
21.2.2005) yleissuunnitelmaa ei ole mainittu, mutta asia on silti edelleen vireillä. Maan-
alaisen yleissuunnitelman laatimiseen palataan, kun liikenneosayleiskaavasta ja pikarai-
tiotiestä on tehty päätöksiä. 

 
Mikäli pikaraitiotietä ei toteuteta tai toteutus viivästyy pitkään, kaavaehdotus ei anna ohjetta 
siitä, miten joukkoliikenteen tarpeet keskustassa tyydytetään. Siitä taas seuraa, että liikenne-
osayleiskaavasta ei löydy riittävää ohjeistusta muunkaan liikenteen järjestelyihin keskustas-
sa. Siksi kaavaa ei pidä tällaisenaan viedä eteenpäin, vaan se on palautettava uudelleen 
suunniteltavaksi. Tällöin tulee muun ohella selvittää mahdollisuus rakentaa bussiterminaalit 
idästä ja lännestä tulevalle liikenteelle ydinkeskustan reunamille sekä miten liikenne näiden 
terminaalien välillä hoidettaisiin. 
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Vastine 

Liikenneosayleiskaavassa on esitetty joukkoliikennepainotteisia katuja. Nämä kadut 
mahdollistavat joukkoliikennettä tukevien ratkaisujen toteuttamisen. 

 
Liikenneosayleiskaavaa esitetään hyväksyttäväksi oikeusvaikutteisena, vaikka seudullisesta 
pikaraitiotiestä ei ole kaupunkien eikä kuntien päätöksiä. Tämän vuoksi esitettyä liikennemal-
lia ei voida jättää seudullisessa muodossa osaksi keskustan osayleiskaava-alueen tavoite-
verkkoa. 

Vastine 

Vastattu aiemmin kohdassa 2.2.1. 
 
Osaa esitetyistä pysäköintilaitoksista ei ehkä rakenneta koskaan. Sen vuoksi erilaisia asioita 
ei pitäisi sitoa yhteen niiden rakentamisen kanssa. Jos niin tehdään, seurauksena on, että 
osayleiskaava voi toteutua vain osittain, sattumanvaraisesti. Tällaiseen todennäköiseen lop-
putulokseen johtavaa suunnitelmaa ei voi pitää hyvin laadittuna. Senkään vuoksi ehdotusta ei 
nykymuodossaan voi hyväksyä. 

Vastine 

Osayleiskaavaehdotuksen selostuksessa pysäköintilaitoksen rakentamisen kanssa on 
sidottu yhteen vain Tuomiokirkonkadun kävelykadun toteuttaminen. Kävelykadusta to-
detaan, että ”Tuomiokirkonkatu on ajateltu muutettavan kävelykaduksi vasta, kun 
maanalaiset pysäköintilaitokset Matkaparkki ja/tai Hämpinparkki on toteutumassa.” 
Kunkunparkin rakentamista ei ole sidottu yhteen minkään muun osayleiskaavassa mai-
nitun asian kanssa. Ratinan uuden pysäköintilaitoksen rakentaminen on luonnollisesti 
sidoksissa uuden kauppakeskuksen rakentamiseen. 

 

2.6. Muita asioita 
Melu on yksi kaupunkien huomattavista ympäristöhaitoista. Meluntorjuntaan tulisi kiinnittää 
huomiota keskusta-alueella. Äänivallien rakentaminen ja ajonopeuksien pienentäminen taa-
jaan asutuilla alueilla tulisi ottaa harkintaan. 
 
Kaavan selostuksessa on painotettava nykyistä selkeämmin sitä, että keskustassa myös asu-
taan. Keskustan alueella asuvien on päästävä autoillaan kotiinsa.  
 
Aikalisä suurille hankkeille: arvioidaan niitä uudelleen muutaman vuosikymmenen päästä. 
 
Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ja kaikkeen elämään vaikuttava vakava ongelma. 
Asia on jäänyt keskustan liikenneosayleiskaavan laadinnassa täysin huomiotta. Meneillään 
olevan ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi olisi tärkeää vähentää 
yksityisautoilua, joka on merkittävä ilmastomuutosta edistävä tekijä. Osayleiskaavan vaihto-
ehdoissa ei ole esitetty kestävän kehityksen sisällön täyttävää ja johdonmukaisesti julkisen 
liikenteen käyttöön ohjaavaa vaihtoehtoa. Kaava korostaa henkilöautoliikenteen tärkeyttä 
keskustaan saapumisessa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamisessa ja ke-
hittämisessä. Yksityisautoilun lisääminen sotii kuitenkin kestävän kehityksen periaatteita vas-
taan. Kaupungin tulee kantaa vastuu osuudestaan kasvihuoneilmiön torjumisessa ja ilmas-
tonmuutoksen ehkäisemisessä eikä siirtää ratkaisua tuleville sukupolville. Tämä edellyttää 
mm. entistä määrätietoisempaa joukko- ja kevyen liikenteen suosimista keskustan liikenne-
ratkaisuissa. 
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Vastine 

Osayleiskaavaehdotuksen laadintaan liittyi myös meluselvitys. Meluselvityksen perus-
teella yli 55 dB:n melualueella asuvien määrä osayleiskaava-alueella tulee pysymään 
nykyisenlaisena (vajaa 19000 asukasta). Osayleiskaavan mukainen liikenneverkko vä-
hentää yli 55 dB:n melulle altistuvien määrää v. 2020 muutamalla sadalla verrattuna ti-
lanteeseen, että liikenneverkko olisi vuoden 1995 keskustan osayleiskaavan mukainen 
(ns. perusennuste). 
 
Liikenneosayleiskaavan avulla on pyritty luomaan toimivaa liikenneverkkoa. Liikenne-
osayleiskaavan yhteydessä laaditun päästötutkimuksen mukaan henkilöautoliikenteen 
kokonaispäästöt ovat 1,5-4,0 % pienemmät kuin perusennusteessa. 

 
Lisäksi muistutuksissa on otettu kantaa asioihin, joita ei ratkaista liikenneosayleiskaavalla jo-
ko siksi, että ne koskettavat kaava-alueen ulkopuolisia liikenneasioita tai siksi, että ne liittyvät 
enemmän esim. maankäytön suunnitteluun. 
 
Liikenneosayleiskaavan ulkopuolisia liikenneasioita: 

- pikaraitiotien järjestelyt TAYSin alueella 
- Satamakatu takaisin kaksisuuntaiseksi (Liikenneosayleiskaavassa ei ole puututtu katu-

jen yksi- tai kaksisuuntaisuuksiin) 
- Tulevatko tavarajunat ratapihalle vielä ensi vuosikymmenelläkin? 
- Korokkeita, kavennuksia ja väistämisvelvollisuuksia on lisättävä keskustassa, jotta 

asukkaiden jalankulku keskustassa saadaan turvallisemmaksi. Tällä tavalla ohjattaisiin 
liikennettä pois sivukaduilta. 

- TAYSin alueelle lisää parkkipaikkoja. 
- Kauppakadun nupukivet pitää säilyttää. 
- Toimivat viher- ja virkistysalueet lisäävät kaupunkilaisten henkistä hyvinvointia. Näiden 

alueiden kehittämiseen tulee kiinnittää liikennesuunnittelussakin huomiota. 
 
Liikenneosayleiskaavan ulkopuolisia muita asioita, mm.: 

- A-mainostaulujen poistaminen jalkakäytäviltä 
- Rantabulevardi tunnelin päälle tai viereen Näsijärven rantaan: kahviloita, ravintoloita, 

pikkuliikkeitä, hotelli… 
- Valmiita asuinalueita ei pidä tiivistää. 
- Tornihotellit ja korkeat kerrostalot eivät sovellu Tampereen miljööseen. 
- Ideapark on todellinen uhka Tampereen keskustan kaupalle. 
- korkeita asuintaloja keskustaan 
- rannat enemmän asukkaiden käyttöön, 50-100 metrin levyiset rakennuksista vapaat 

alueet 
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2.7. Muistutuksen jättäneet henkilöt ja tahot 
 
Yksityishenkilöt: Alkio Paula, Badermann Elmar ja Sirkka-Liisa, Hakala Olavi, Hakulinen 
Reino, Hankela Heikki, Hautala Tuula ja Kari, Hintsanen Jarkko, Holmala Aulis, Huhtala Har-
ri, Huhtala Harri ja 109 allekirjoittanutta, Hurri Reino, Jäntti Terttu ja Jäntti Tuovi, Järvinen 
Pekka, Kaartinen Vesa, Kivimäki Risto, Korvenpää Merja, Korvenpää Timo, Koskinen Anssi, 
Laaksomaa Kari, Musto Sirkka, Niemi Pentti, Nordström Erik, Nurmi Esa, Nygren Timo, Näkki 
Kalevi, Oksanen Lasse ja Paavola Pekka, Salminen Helge, Suova Kyösti, Takkinen Martti, 
Tuokko Ossi, Vuoristo Esko, Väänänen Lauri 
 
Keskustan liikenneosayleiskaavan osallisryhmä (kannanotto kokonaisena sivuilla 27-28) 
 
Asunto-osakeyhtiöt: Aleksis Kiven katu 13, Hämeenpuisto 9, Hämeenpuisto 11, Laukon-
helmi (Satamakatu 2), Näsisotka (Näsijärvenkatu 31), Nääsvillat (Kuninkaankatu 6B), Pohjo-
lankulma 6, Puistositka (Hämeenpuisto 3), Kortelahdenkatu 23 / Leila Rissanen, Vapaus (Sil-
takatu 17, 15 allekirjoitusta) 
 
Tuomiokirkonkadun yrittäjät: Galleria Annmari’s, Anteron Kukka / Heidi Lassila, Harraste 
Oy, Foto Hertell Oy, HiusStudio Kristiina, Kello- ja kultakauppa Hurme, Kalevan Kello H&J 
Pietarila, Korukellari Ky, Kosmetiikka 32, Maifon Shop, Salliann Oy, Singer-keskus, Sinulle 
Ky, Tampereen Kemikalikauppa Oy, Miesten asuste Villimies Oy 
 
Nalkalan alueen yrittäjät: Kukkasitomo Gummerus / Katri Gummerus, Polar Autovaruste / 
Matti Kalliolepo, Tampereen Kauppahallin yhdistys (66 allekirjoitusta), Korupaja Siponen 
 
Muut yrittäjätahot: Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät ja Tammerkosken 
Yrittäjät; Koskikeskus, Koy Tampereen Koskenranta, Koy Tampereen Suvantokatu ja Koy 
Tampereen Hatanpää; Tampereen Pienteollisuustalo Oy / toim.joht. Eero Seppälä; 
Tampereen Sähkö Oy ja Tampereen Vohvelikahvila; Tampereen Yrittäjänaiset ry (10 
allekirjoitusta); Tarja Viitanen 
 
Linja-autoliikennetahot: Länsilinjat Oy, Linja-autoliitto (yritystaho?), Oy Matkahuolto Ab, 
Väinö Paunu Oy 
 
Yhdistykset tms.: Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys ry., Tampereen yliopiston ylioppi-
laskunta (TAMY), Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys 
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3. OSALLISRYHMÄN KANNANOTTO 
 

Liikenneosayleiskaavan osallisryhmän kannanotto 29.11.2004. Osallisryhmä perus-
tettiin kaupungin aloitteesta työn alkuvaiheessa keväällä 2002, ja sen kanssa on ko-
koonnuttu keskimäärin kahden-kolmen kuukauden välein. Osallisryhmässä ovat mu-
kana Erkki Alanen (Tampereen Poliisi), Jari Alanen (Tampere tunnetuksi ry), Toivo 
Enqvist (Tampereen Seudun Invalidit), Antti Eskelinen (Tampereen kauppakamari), 
Pekka Koiso (Tammerkosken yrittäjät), Hellä Kytö (Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri), 
Rauno Mäenpää (Tampereen Seudun Kuljetusyrittäjät), Esa Nurmi (isännöitsijä), 
Martti Ojajärvi (Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry), Terttu Ritala (pyöräilijä), Ulla Rytsy 
(Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry) ja Juhani Valanto (Tampereen ympäristönsuo-
jeluyhdistys ry). Poliisilaitoksen edustaja ei ole ollut mukana valmistelemassa osallis-
ryhmän kannanottoa. 

 
1. KATUVERKKO 

 
1.1 Paasikiven - Kekkosentie 

- Kekkosentien Tampellan pitkä tunneli on ylivoimaisesti paras verkkovaihtoehto 
edistää ohikulkuliikenteen sujumista ja kehittää koko Näsijärven pohjoisrantaa 
liikenteellisesti sekä rakentamisen ja virkistyskäytön näkökulmasta. 

- Pitkä tunneli tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia kehittää Finlaysonin ja 
Tampellan alueita, kytkee alueet ja Näsijärven rannan osaksi keskustaa ja 
säästää Mustanlahden sataman. 

- Maankäyttö tukee ja vahvistaa keskustan elinkeinotoimintojen kilpailukykyä. 
- Pitkä tunneli ei kuitenkaan saa liiaksi ohjata mahdollisesti keskustaan suuntau-

tuvaa liikennettä muualle. Tunnelista tulisi olla yhteydet maanalaisiin pysäköinti-
laitoksiin. 

 
1.2 Keskustankehä 

- Kehän risteys- ja liittymät alueet tulee rakentaa riittävän laajoiksi liikenteellisen 
toimivuuden takaamiseksi. 

- Pysäköintilaitoksiin tulee olla esteetön pääsy sekä toimivat opasteet. Lisäksi 
niiden käytettävyys tulee olla helppoa; yhteydet toisiin laitoksiin, sisään- ja 
ulosajo monipuolista sekä helpot ja riittävät kulkumahdollisuudet kauppoihin. 

- Kehän liikenteellinen toimivuus edellyttää Tampellan pitkän tunnelin rakenta-
mista ja Läntisen ohikulkutien moottoritien valmistumista. 

 
1.3. Keskustan katuverkko 

- Katukylttejä, talojennumerointeja ja yleisopasteita ( p-talot, hotellit yms. ) tulisi 
lisätä. Lisäksi ne tulisi valaista ja suurentaa. 

- Yleistä katuviihtyvyyttä tulisi lisätä viheristutuksin. 
- Hämeenkadun bussipysäkkien levennykset ovat välttämättömiä liikenteen suju-

vuuden turvaamiseksi. 
- Hallituskadun kävelypainotteinen osuus tulisi poistaa, koska se haittaa kohtuut-

tomasti kadun kaupallisia- ja huoltotoimintoja. 
 
 

2. PYSÄKÖINTI 
 
2.1. Henkilöautot 

- Keskustan tavoitettavuuden kannalta pysäköinnin on perustuttava tulevaisuu-
dessa maanalaiseen pysäköintiin.  
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- Nykyisen tasoiset ja lukumääräiset kadunvarsipaikat tulee säilyttää.  
- Maanalaiset pysäköintiratkaisut tulee saattaa valmiiksi yhdessä kävelypainot-

teisten katujen kanssa. 
 

2.2. Polkupyörät 
- Polkupyörille tulee osoittaa selkeät omat pyöräparkit. 

 
2.3. Moottoripyörät 
 

- Moottoripyöräpysäköintiä tulee kehittää yhdessä kävelypainotteisten katujen 
monimuotoisen käytön kanssa. 

 
 

3. JOUKKOLIIKENNE 
 
3.1. Bussiliikenne 
 

- Toimivaa seutu- ja kaupunkiliikennettä tulisi edelleen kehittää myös vaihtoehto-
na uusinvestointiselle raideliikenteelle. 

- Bussikaistat tulisi muuttaa hyötyliikennekaistoiksi. 
 
3.2. Raideliikenne 
 

- Lähiliikennettä tulisi kehittää (aloittaa) nykyisellä rataverkolla. 
- Pikaraitiotie selvitykset ovat puutteellisia ja taloudellisesti epäselviä, joten niitä 

tulisi selventää. Pikaraitiotiehen tulisi varautua maankäytöllisesti tulevaisuutta 
ajatellen  

- Vaihtoehtona esitämme Pikaraitiotien erottamista pois liikenneosayleiskaavasta 
omaksi hankkeekseen. 

 
 

4. KEVYTLIIKENNE 
 

- Kävelykatujen määrää ei tule lisätä nykyisestä määrästä. Mahdolliset muutok-
set nykytilaan tulee tapahtua kävelypainotteisten katujen muodossa.  

- Kävelypainotteisten katujen todellinen käyttötarkoitus/painotus tulisi mukailla 
vuodenaikojemme vaihtelua. Kesällä, 4 - 5 kuukautta vuodessa, jalankulku, 
polkupyöräily, terassit, kaupat jne. saisivat kävelypainotteisilla kaduilla enem-
män tilaa. Vastaavasti syksyllä, talvella ja keväällä kadut palvelisivat enemmän 
pysäköintiä, aurausta, henkilöautoliikennettä jne. 

- Luonnoksessa esitetyt kevyen liikenteen ratkaisut ovat määrällisesti ja laadulli-
sesti riittävät. Ne tekevät keskustasta viihtyisämmän.  

- Ne palvelevat kansalaisia ja rohkaisevat käyttämään kestävän kehityksen mu-
kaisia liikennemuotoja. 

- Hämeenkadun jalkakäytävillä tulisi kieltää polkupyörällä ajo. 
 

Vastine 

Osayleiskaavatasoisiin mielipiteisiin on vastattu aiemmissa vastineissa. 
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4. LAUSUNNOT 
 

4.1. Museovirasto 
Museovirasto on antanut 28.8.2003 lausunnon keskustan liikenneosayleiskaavan luonnoksis-
ta ja käsitellyt tuolloin erityisesti valtakunnallisesti arvokkaan Tammerkosken kansallismai-
seman kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamista liikennejärjestelyiden suunnittelus-
sa. Virasto käsitteli lausunnossaan kahta kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokasta rakennet-
tua kulttuuriympäristöä, joista toinen oli Tammerkosken kulttuurimaisema. Osayleiskaavaeh-
dotuksessa on päädytty esittämään Rantaväylän tunneliin perustuvaa Paasikiven-Kekkosen-
tien vaihtoehtoa, jolloin Koskenniskan silta jäisi kevyen liikenteen sillaksi. Jalankulun ja mui-
den kevyen liikenteen yhteyksien järjestäminen perustuu ehdotuksessa jo luonnosvaiheessa 
esitettyyn ratkaisuun kaikkien kolmine siltoineen (Konsulinsaaren silta, Vapriikin silta ja Kos-
kenniskansilta). Luonnosvaiheen lausunnossa Museovirasto totesi siltakysymyksestä mm. 
seuraavasti: ”Museovirasto on pitänyt ns. Palatsi-vaihtoehtoa Vapriikin siltaa toteuttamiskel-
poisempana. Tämän vaihtoehdon valitseminen olisi edellyttänyt Koskenniskan sillan jalankul-
kutarpeen uudelleenarviointia ja johtanut mahdollisesti luopumiseen koko siltahankkeesta. 
Museovirasto pitää arveluttavana osayleiskaavassa esitettyjen kaikkien kolmen uuden silta-
vaihtoehdon toteuttamista.” Museovirasto uudistaa kaiken aiemmin lausumansa. 
 
Museovirastolla on ollut elokuussa 2004 käsiteltävänään suunnitelma Tammerkosken patoon 
liittyvästä kevyenliikenteen sillasta. Museovirasto on antanut asiasta lausuntonsa 8.9.2004. 
Lausunnossa todetaan mm. että ”Suunnittelun tulee perustua selvitykseen patorakenteiden 
historiallisista vaiheista ja patojärjestelyiden vaikutuksesta koskimaisemaan. Museovirasto ei 
puolla hanketta vaan edellyttää, että neulapatojen muutostarpeet selvitetään kosken yläjuok-
sun ylikulkuratkaisuihin liittyen Tampereen kaupungin kokonaishankkeena.” 
 
Liikenneosayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossaan Museovirasto esitti, että selvitetään 
Ratapihankadun ja sen liittymien rakentamisen vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä 
vaihtoehtoiset toteutusratkaisut. Virasto toteaa, ettei esim. tunnelien suuaukkojen rakentami-
sen vaikutuksista ole esitetty riittäviä selvityksiä. Museovirasto on kiinnittänyt huomiota esim. 
Satakunnankadun tunnelin suuaukon rakentamiseen Ratapihankadun asemakaavoituksen 
yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa. Viras-
ton lausunnossa 15.9.2004 kiinnitetään huomiota vanhan tavara-aseman seutuun, Satakun-
nankadun tunnelin suuaukkoon ja PMK:n talon lähiympäristöön. 

Vastine 

Tammerkosken sillat: kts. vastine kohtaan 2.3.2. 
 
Ratapihankatu: vanhan tavara-aseman seutu: kts. vastine kohtaan 2.1.2. Satakunnan-
kadun tunnelin suuaukkoa Tuomiokirkon läheisyydessä ja PMK:n talon ympäristöä tutki-
taan Ratapihankadun asemakaavan yhteydessä. 

4.2. Pirkanmaan liitto 
Lausunnolla olevassa liikenneosayleiskaavaluonnoksessa seudullisesti merkittäviä ratkaisuja 
ovat sekä pikaraitiotie, jolla voi toteuttamistavasta riippuen olla huomattava aluerakenteelli-
nen vaikutus koko kaupunkiseudulle sekä kaupunkiseudun valtateitä yhdistävän Tampereen 
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Rantaväylän ratkaisut. Näillä hankkeilla on seudullisten vaikutusten lisäksi osin valtakunnal-
listakin merkitystä osana Tampereen valtakunnanosakeskuksen kehittämistä. 
 
Voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan ja Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotuksen 
aluevaraukset eivät ole esteenä lausunnolla olevan liikenneosayleiskaavaehdotuksen ratkai-
sujen toteuttamiselle. 
 
Maakuntakaavan pohjaksi laaditussa Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 
korostetaan Tampereen ydinkeskustan vahvistamista valtakunnanosakesuksena mm. va-
raamalla keskustassa riittävästi tilaa uudelle keskusta-asumiselle samoin kuin liike- ja toimis-
torakentamiseen. Tällöin yhtenä tärkeänä tulevaisuuden kohdealueena on Kanta-Tampellan 
lisäksi ns. Ranta-Tampellan rakentaminen. Tämän alueen tarkoituksenmukaisen toteuttami-
sen mahdollistaa liikenneosayleiskaavaehdotuksessa esitetty Tampellan pitkä tunneli. Rat-
kaisu on myös maakuntahallituksen aikaisempien lausuntojen mukainen. Tampereen Ranta-
väylä on paitsi merkittävä Tampereen sisääntuloväylä myös tärkeä valtateitä yhdistävä valta-
kunnallisen päätieverkon osa. Väylän kehittäminen osana Tampereen valtakunnanosakes-
kusta ja kansallismaisemaa onkin Tampereen kaupungin, maakunnan ja tiehallinnon yhtei-
nen asia, jonka toteuttamiseen tarvitaan myös merkittävää valtion panostusta maakuntakaa-
valuonnoksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Jatkosuunnittelussa tulee tarkemmin arvioida liikenneosayleiskaavan mittavien ratkaisujen 
taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, aikataulu sekä etenemisjärjestys. 

Vastine 

Suurten hankkeiden (pikaraitiotie, Rantaväylän tunneli) taloudellisia toteutusmahdolli-
suuksia on tutkittu liikenneosayleiskaavaprojektin ulkopuolella. Hankkeiden aikataulu 
riippuu hyvin monesta tekijästä, joten tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa liikenne-
osayleiskaavan yhteydessä. 
 

4.3. Pirkanmaan ympäristökeskus 
Liikenneosayleiskaavan tavoiteasettelu 
 
Voimakkaasta toimintojen uudelleen sijoittumiseen liittyvästä yleisestä kehityksestä huolimat-
ta keskustassa on edelleen huomattava osuus jopa koko kaupunkiseudun palveluista ja työ-
paikoista. Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaaminen on välttämätöntä keskustassa sijait-
sevien toimintojen hyvän saavutettavuuden kannalta.  
 
Toisaalta liikenne aiheuttaa olennaisen osan keskusta-alueen ympäristöhäiriöistä. Melu, hai-
talliset päästöt ja liikenteen turvallisuusriskit muodostavat keskeisen viihtyisyyttä alentavan 
ongelmakokonaisuuden. 
 
Liikennetarpeen vähentäminen ohjaamalla liikennettä synnyttävien toimintojen sijoittumista 
kaupunkiseudulla on kestävä keino vähentää ja hallita myös liikenteestä aiheutuvia välittömiä 
ympäristöhaittoja. Kaupallisten palvelujen pyrkimys sijoittua kaupunkialueen reunavyöhykkeil-
le ja jo pitkään jatkunut raskaan tuotantotoiminnan siirtyminen keskusta-alueen ulkopuolelle 
vähentävät ydinkeskustan liikennepainetta. Keskusta kehittyy hallinnon ja palvelujen alueena, 
samalla keskusta-asumisen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen osuutta on mahdollista 
kasvattaa.  
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Toiminnallisen rakenteen muutos korostaa kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja elävyyden 
merkitystä. Erityisesti monipuolisen kaupallisen palvelurakenteen kannalta viihtyisyyteen liit-
tyvät tekijät voidaan nähdä kilpailuetuna keskustan ulkopuolisiin kaupan keskittymiin verrat-
tuna. 
   
Liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi liikenneosayleiskaavan tavoitteissa koros-
tetaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen aseman parantamista. Tavoitteeseen pyritään 
liikenneverkkoa jäsentämällä ja jakamalla liikenteeseen käytettävissä olevaa katutilaa eri lii-
kennemuotojen kesken. Pysäköintiratkaisuilla on olennainen merkitys pyrittäessä luomaan 
edellytyksiä kulkumuotojakautuman kehitykselle joukko- ja kevyttä liikennettä suosivaan 
suuntaan. Tavoite on oikea pyrittäessä huomioimaan eri käyttäjäryhmien tasavertaiset tar-
peet liikkumisen turvallisuuden, terveellisyyden ja häiriöttömyyden kannalta. Tavoitteena ole-
va liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan määrittelee keskustan vyöhykkeiden soveltumista 
eri maankäyttömuotoihin.   
 
Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan liikenneosayleiskaavan tavoiteasettelu on perus-
piirteiltään perusteltu ja oikea.  

 
Katuverkon jäsentämiseen liittyvät ristiriitaiset tavoitteet 

 
Yleistavoitteiden osalta tuskin on odotettavissakaan erityisiä ristiriitoja keskustassa asioivien 
tai siellä asuvien erilaisten käyttäjäryhmien kannanotoissa. Keskusta-alueen konkreettisessa 
suunnittelussa liikenteen kaksitahoinen rooli nousee selvästi esille.  

 
Tavoitteellisen liikenneympäristön toteuttamiseksi on olemassa vain rajallisesti tilaa, pääosin 
käytettävissä on nykyinen olemassa oleva katuverkko. Tampereen oloissa maantieteelliset 
peruspiirteet asettavat tunnetut rajoitteensa ja lähtökohtansa. Yleiskaavan tavoitteena olevat 
liikenneolosuhteet toteutuvat vasta katutilan jäsentämistä koskevien konkreettisten, yksityis-
kohtaisten toimenpiteiden ja päätösten kautta. Käytännössä joudutaan tekemään kompro-
misseja toisaalta liikenteellisen saavutettavuuden ja asiakaspalveluedellytysten turvaamisen 
sekä toisaalta esteettömän, turvallisen ja viihtyisän jalankulkuympäristön toteuttamisen välil-
lä. 

 
Liikenneosayleiskaavan keskeiset ratkaisut 

 
Liikenneosayleiskaavan tavoitteiden toteuttamiseksi liikenneosayleiskaavassa on esitetty 
useita liikenteen pääverkon kehittämiseen liittyviä merkittäviä ja samalla teknisesti ja talou-
dellisesti vaativia hankkeita. Pikaraitiotiellä ja Rantaväylän tunnelilla on seudullinen keskus-
tan kannaksen läpi liikennettä välittävä merkitys. Ratapihankadun rakentamisella on olennai-
nen merkitys keskustan kehän muodostamisessa. Liikenteen pääverkon rakenteen kehittä-
misellä ja siihen liittyvillä keskitetyillä pysäköintijärjestelyillä luodaan edellytykset ilman laa-
dun parantamiselle ja liikenteen meluhaittojen vähentämiselle keskustan ydinalueilla. Myös 
muille viihtyisyyttä lisääville toimenpiteille jää enemmän liikkumavaraa. Ympäristökeskus on 
antamassaan liikenneosayleiskaavan luonnoksia koskeneessa kommentissaan 27.10.2003 
suhtautunut myönteisesti liikenneyleiskaavan keskeisiin ratkaisuihin.   

 
Ratapihankadun rakentamiseen, maanalaisiin pysäköintijärjestelyihin ja liikenneverkon eri-
tasojärjestelyihin kytkeytyy toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia ratkaisuja, joiden ympäristö-
vaikutukset ovat merkittäviä. Osa vaikutuksista liittyy rakennetun ja kulttuuriympäristön ar-
vonäkökulmiin ja kaupunkikuvaan, osa erityisesti lähiympäristön ja asukkaiden kokemaan 
haittaan. Osa liikenneosayleiskaavassa esitetyistä muutoksista kohdistuu Tammerkosken 
kansallismaisemaan. 
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Liikenneratkaisujen kytkeytyminen maankäyttöön 
 

Liikenneosayleiskaavassa ei ratkaista korttelialueiden maankäyttöä. Toisaalta yleiskaavan 
ratkaisut luovat edellytyksiä voimakkaillekin maankäytön muutoksille (mm. Tampellan alue ja 
Ratapihankatuun liittyvät alueet), toisaalta liikenteen haittavaikutuksista johtuvat rajoitukset 
säilyvät ja saattavat kohdittain korostuakin. Liikenneosayleiskaavan toteuttamisen vaikutuk-
set on otettava huomioon korttelialueita koskevassa maankäytön suunnittelussa. 

   
Suunnittelumenettelyyn kohdistuvat vaatimukset 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa kaavoituksen perustaksi laadittavien selvitysten ja val-
miin suunnitelman vaikutusten arvioinnin roolia. Aikaisempaa rakennuslakia järjestelmälli-
semmin kirjattujen sisältövaatimusten mukaiset näkökulmat tulee arvioida kattavasti ja sys-
temaattisesti. Vähitellen kertyvistä oikeustapauksista voidaan päätellä, ettei pelkkä teknisen 
toteuttamiskelpoisuuden  tai taloudellisuuden summittainen arviointi riitä. Arviointien ja selvi-
tysten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta myös ympäristöllisten reunaehtojen toteutu-
minen  on todettavissa. 

 
Selvitysten ja arvioinnin kattavuus ja ennen kaikkea aineiston havainnollisuus ovat edellytyk-
senä aidosti vuorovaikutteisen suunnittelutavan toteutumiselle. Käytännössä on havaittu, että 
kansalaiset (ja muutkin tahot) aktivoituvat vaikuttamaan vasta hankkeiden varsinaisen toteut-
tamisen lähestyessä. On tosin todettava, että usein vasta tällöin suunnitelmat ovat kansalais-
ten näkökulmasta riittävän yksityiskohtaisia ja konkreettisia. 

 
Erityisesti jos osayleiskaava  halutaan tehdä oikeusvaikutteisena, sitovana, keskeisten ja 
kriittisten kohteiden vaikutukset on selvitettävä ja arvioitava varsin yksityiskohtaisesti. Toi-
saalta esitettyjen konkreettisten ratkaisujen tulee perustua yleispiirteisen suunnittelun anta-
miin lähtökohtiin eikä niistä saisi seurata hallitsemattomia kohdealueen ulkopuolisia vaikutuk-
sia.   

 
Osayleiskaavan toteuttamisen pitkäjänteisyys 

 
Menettelyä koskevien oikeudellisten reunaehtojen lisäksi osayleiskaavan ratkaisujen toteut-
tamiseen liittyy myös taloudellista ja poliittista epävarmuutta. Esimerkiksi matkakeskuksen 
toteuttaminen tai liikenteen terminaalien sijoittamisella on merkittävä vaikutus yleiskaavan 
tavoitteiden ja rakenteen toteutumiseen. Osayleiskaavan pysyvyyteen vaikuttavat liikenteel-
listen ja muuten katutilaan kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi myös ulkopuolisen maankäy-
tön muutokset. Ehdottomasti toiminnallisesti yhteen kytkeytyvien ratkaisujen kokonaisuutta 
on syytä korostaa. 

 
Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus 

 
Osa yleiskaavan tavoitteista ja toiminnallisluonteisista pyrkimyksistä sitoutuu katutilan käytön 
ja kaupunkiympäristön muutoksiin, jotka realisoituvat vasta yksityiskohtaisen, jopa detaljeihin 
ulottuvan suunnittelun kautta. Näiden tavoitteiden toteuttamiseen nähden on epäselvää, mitä 
osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus tosiasiallisesti merkitsee.  

 
Liikenneosayleiskaavaan kytkeytyy monia toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja muuten 
ympäristöllisesti erittäin merkittäviä hankkeita ja toiminnallisia muutoksia, jotka yhdessä 
muodostavat liikenneosayleiskaavan olennaisen sisällön. Kokonaisuuden kannalta keskeis-
ten hankkeiden  suunnittelua on ilmeisen välttämätöntä viedä eteenpäin yksityiskohtaisella 
tasolla yhtä aikaa yleiskaavan kanssa, jotta ratkaisujen yleisen perusteltavuuden lisäksi saa-
vutetaan myös riittävän yksityiskohtainen vaikutusten arviointi pohjaksi kansalaisten osallis-
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tumiselle. Tällaisia erityisiä kohteita ovat Ratapihankatuun kytkeytyvät ratkaisut ja mm. suun-
nitelmaan sisältyvien tunneleiden suuaukot.  

 
Liikenneosayleiskaavan luonteesta johtuen suunnitelman oikeusvaikutteisuuden merkitys jää 
osin epäselväksi. Toisaalta siihen sisältyy ratkaisuja,  joiden vaikutukset erityisesti vuorovai-
kutteisuuden näkökulmasta ovat arvioitavissa vasta yksityiskohtaisemman suunnittelun pe-
rusteella. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan liikenneosayleiskaavan hyväksymistä 
oikeusvaikutteisena tulisi vielä kriittisesti harkita, ellei sitä täydennetä em. kohtiin keskittyvällä 
yksityiskohtaisella suunnittelulla. 
 

Vastine 

Liikenneosayleiskaavassa on alusta asti lähdetty siitä, että kaava on oikeusvaikutteinen. 
Osayleiskaavan halutaan olevan asemakaavoituksen ja muun tarkemman suunnittelun 
pohjana. Mikäli kaava olisi päätetty laatia oikeusvaikutuksettomana, asiasta olisi pitänyt 
ilmoittaa osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolokuulutuksen yhteydessä (MRA 19§). 
 
Kaavan tarkkuustaso on haluttu pitää yleispiirteisenä, koska kaavalla vahvistetaan lä-
hinnä verkollisia asioita. Liikenneosayleiskaavan verkko tulee ottaa huomioon asema-
kaavoituksessa, muussa maankäytön suunnittelussa, tiesuunnittelussa ja liikennesuun-
nittelussa. Liikenneosayleiskaavalla ei vahvisteta maanalaisten tilojen tunneleiden suu-
aukkojen tarkkoja paikkoja eikä katujen tarkkoja linjauksia. Kaikkien uusien kohteiden ja 
linjausten sijainnit ovat ohjeellisia ja vaihtoehdot tutkitaan yksityiskohtaisen suunnittelun 
yhteydessä. 
 
Asioita on kuitenkin selvitetty tarkemmin mm. meneillään olevissa asemakaavatöissä ja 
todettu, että liikenneosayleiskaavan verkon toteuttaminen on mahdollista. Selvityksiä ei 
ole esitetty näkyvästi liikenneosayleiskaavan yhteydessä, koska on haluttu säilyttää 
mahdollisuus tutkia erilaisia vaihtoehtoja vielä liikenneosayleiskaavan hyväksymisen 
jälkeenkin. 
 
HAITALLISET VAIKUTUKSET 
 
Liikenneosayleiskaavan toteuttamisesta aiheutuu joitain haitallisia vaikutuksia. Tällaisia 
ovat mm. melun ja päästöjen lisääntyminen joillain alueilla ja kaupunkikuvalliset haitat.  
 
Mahdollisia yleisesti käytettyjä meluntorjuntakeinoja ovat perinteisten meluesteiden li-
säksi mm. liikenneverkon jäsentely, ajonopeuksien alentaminen, raskaan liikenteen 
osuuteen vaikuttaminen, hiljaiset päällysteet, väylän sijoittaminen tunneliin sekä raken-
nusten käyttäminen meluesteinä. Meluvalli (2 - 3 m) voi vaimentaa melua takana oleval-
la matalasti rakennetulla alueella 3–5 dB, korkea rakennus jopa yli 25 dB. Hiljaisilla 
päällysteillä voidaan pienentää rengasmelua, joten muut melun syntymekanismit, kuten 
moottorimelu, jäävät muuttumatta. Tästä syystä odotettavissa oleva vaikutus on suurin 
silloin kun rengasmelun vaikutus kokonaisuudesta on suuri, eli nopeusalueella 50 – 70 
km/h. Parhaimmillaan hiljaisen päällysteen käytöllä voidaan saavuttaa 3–5 dB meluta-
son aleneminen. Nopeuksien laskemisella voidaan laskea melutasoa seuraavasti (ras-
kaita ajoneuvoja 10%): 
70 km/h → 60 km/h: 1,8 dB, 60 km/h → 50 km/h: 2,1 dB, 50 km/h → 40 km/h: 1,4 dB 
(Keskustan liikenneosayleiskaavan meluselvitys 22.9.2004, Ramboll Finland Oy) 
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RATAPIHANKATU 
 
Ratapihankatu on osa keskustan kehää. Toimiva ja looginen keskustan kehäyhteys on 
edellytys keskustan kehittämiselle ja elinvoimaisuuden turvaamiselle. Ydinkeskustan 
kehäväylä välittää keskustaan hakeutuvaa liikennettä keskustan eri osa-alueiden välillä 
ja palvelee sen sisäpuolelle jäävää aluetta. Kehältä on hyvät yhteydet keskustan si-
sääntuloteille sekä opastetut yhteydet pysäköintilaitoksiin. Kehän (Ratapihankadun) liit-
täminen Kekkosentiehen parantaa Tullin alueen, rautatieaseman ja Hämeenkadun poh-
joispuolisen Kyttälän saavutettavuutta. 
 
Ratapihankadun vaihtoehtoja ja yksityiskohtia on tutkittu mm. Ratapihankadun meneil-
lään olevan asemakaavoituksen yhteydessä ja liikenneosayleiskaavan yhteydessä en-
nen osayleiskaavaluonnoksen laatimista, kun selvitettiin keskustan kehän mahdollisia 
linjauksia ja kytkemistä katuverkkoon. Ratapihankadun asemakaavoituksen yhteydessä 
on tutkittu mm. kadun korkeusasemia ja viereisten kortteleiden maankäyttöä. Vellamon-
kadun ja Ainonkadun välisellä osuudella on tutkittu Ratapihankadun linjausta nykyisen 
ratapihan tason alapuolelle. Kadun itäpuoleisten korttelien suunnittelussa on Erkkilänsil-
lan eteläpuolella ollut ajatus Ratapihankadun suuntaisista (matalista) rakennuksista. 
Edellä mainituin keinoin Ratapihankadun aiheuttamaa melua Tammelan suuntaan voi-
daan vähentää. Uudet rakennukset jopa laskisivat melutasoa Tammelassa nykyisestä, 
koska ne vaimentaisivat myös ratapihan melua asutuksen suuntaan. 
 
Ratapihankadun varrella Itsenäisyydenkadun ja Kastinsillan välillä melun lisääntymisen 
kannalta ainoat ongelma-alueet sijaitsevat Armonkallion eteläosissa. Ilman toimenpiteitä 
melutaso nousee rakennusten Ratapihankadun puoleisilla sivuilla 5 dB tai enemmän. 
Yksi tapa vähentää melun lisääntymistä voisi olla esim. hiljainen asfaltti. Piha-alueilla 
melun ohjearvot ( A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq), päiväohjearvo (klo 7-22) 55 dB ) eivät me-
luselvityksen perusteella ylity, eikä melutaso juuri nouse nykyisestä, koska rakennukset 
suojaavat pihoja hyvin. 
 
Tammelassa ainoastaan Vellamonkadulla ja Murtokadulla vaikutukset saattavat olla 
osalle asukkaista kielteisiä. Liikennemäärän on tosin kasvettava noin 25% ennen kuin 
melutaso kasvaa 1 dB ja 60% ennen kuin melutaso kasvaa 2 dB. Tällainen muutos me-
lutasossa vaaditaan, jotta ihminen havaitsee muutoksen. Melutason nousua ongelmalli-
sempaa Vellamonkadulla ja Murtokadulla tuleekin kenties olemaan kadun ylittämisen 
vaikeutuminen ja sitä kautta tunne turvattomuuden lisääntymisestä. Melun lisääntymistä 
voitaisiin vähentää esim. ajonopeuksien hillitsemisellä tai hiljaisella asfaltilla. Kadun ylit-
tämistä voidaan helpottaa mm. rakentamalla kadulle keskisaarekkeita. 
 
Liikennemäärät Tammelan puistokadulla todennäköisesti vähenevät Ratapihankadun 
rakentamisen myötä. Ratapihankadun rakentamisen jälkeen liikennettä Tammelan puis-
tokadulla on mahdollista rauhoittaa myös rakenteellisin keinoin. 
 
TUNNELI SATAKUNNANKADULLE 
 
Osayleiskaavaluonnoksissa kehän koilliskulman toisena vaihtoehtona oli yhteys Lapintie 
– Ratapihankatu. Tämä ratkaisu oli sidoksissa vaihtoehtoon, jossa Paasikiven-
Kekkosentietä olisi kehitetty maanpinnalla. Ratapihankadun ja Lapintien korkeusasemat 
oli ajateltu sellaisiksi, että katujen risteys olisi voitu toteuttaa tasoliittymänä. Tampellan 
tunnelin suuaukon ja Naistenlahden eritasoliittymän korkeusasema on sellainen, että 
Ratapihankatu ei voi toteutua samassa tasossa Lapintien kanssa. Tämän vuoksi par-
haaksi ratkaisuksi on nähty kehäyhteys Satakunnankadulta ratapihan ali Ratapihanka-
dulle. Ratapihankadun kytkemistä keskustan kehään selvitettiin myös Naistenlahdenka-
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dun ja Peltokadun kautta. Näissä ratkaisuissa kehäyhteys kiertäisi useiden katuliittymi-
en kautta, mikä heikentäisi merkittävästi kehän toimivuutta ja kuormittaisi huomattavasti 
enemmän Juhannuskylän ja Tammelan alueiden kokoojakatuja. 
 
Mikäli tunnelin pää sijoitetaan nykyisen pysäköintialueen itäreunaan ilman melusuojaus-
ta, tulee melu lisääntymään vieressä olevien kerrostalojen itäpäässä noin 5 dB. Kerros-
talojen länsipäässä melu ei juurikaan lisäänny, koska Satakunnankatu ja Rautatienkatu 
aiheuttavat melua jo nykyään. Tunnelin suuaukon sijoittaminen Satakunnankadulle on 
haaste myös kaupunkikuvallisesti. Tunnelin myötä Satakunnankadulta Rautatienkadun 
itäpuolelta poistuu joitain pysäköintipaikkoja. 
 
Ratapihankadun asemakaavoituksen yhteydessä on tutkittu tunnelin Satakunnankadun 
puoleisen pään erilaisia vaihtoehtoja. Melun kannalta paras vaihtoehto olisi tunnelin 
suuaukon sijoittaminen mahdollisimman lähelle Rautatienkatua. Asemakaavoituksen 
yhteydessä on luotu vaihtoehtoja, joissa menetettyjä pysäköintipaikkoja on korvattu si-
joittamalla niitä tunnelin päälle. Mikäli pysäköintialue sijoitetaan tällä tavalla lähelle Rau-
tatienkatua, ongelmaksi saattaa muodostua näkymät pysäköintialueelta viereisiin ker-
rostaloihin. Asemakaavoituksen yhteydessä tunnelin suuaukon paikka, tunnelin katta-
misen periaatteet ja pysäköinti on ratkaistava siten, että ratkaisu tyydyttää mahdolli-
simman hyvin osallisia. Kiinnittämällä huomiota kerrostalojen välisen alueen viihtyisyy-
teen mm. istutusten ja materiaalien avulla voidaan aluetta jopa parantaa nykyisestä. 
 
RANTAVÄYLÄN TUNNELIN SUUAUKOT 
 
Santalahden eritasoliittymän ja tunnelin suuaukon ongelmat ovat lähinnä 
kaupunkikuvallisia. Kaupunkikuvaan kiinnitetään huomiota tiesuunnittelussa ja 
rakennussuunnittelussa. Liittymän alue on jo asemakaavoitettu. Tunnelin suuaukko on 
huomioitu asemakaavassa. 
 
Rantaväylän tunneli muuttaa Kekkosentien linjausta Tammelan ja Armonkallion välillä. 
Laadittujen meluennusteiden mukaan uusi linjaus ei lisää melun määrää Tammelassa. 
Armonkallion pohjoisosassa melu tulisi vähenemään sekä nykyisestä että vuoden 2020 
perusennusteen mukaisesta liikenneverkosta. Sen sijaan Armonkallion itäreunassa 
Soukanlahdenkadun varrella olevissa taloissa melu tulisi lisääntymään huomattavasti, 
mikäli melulle ei tehdä mitään. Soukanlahdenkadun eteläosassa melu lisääntyisi yli 5 
dB. Tunnelin suuaukko on varsinkin Soukalnlahdenkadun varren taloissa ongelma myös 
kaupunkikuvallisesti. Ilmanlaadun raja-arvot ylittyisivät vuonna 2020 ennusteiden 
mukaan tunnelin suuaukon vieressä niukasti. 
 
Meluntorjunta hoidetaan siten, ettei melulle altistuvien määrä tunnelin suuaukon 
ympärillä uuden linjauksen vuoksi kasva. Hiljaista asfalttia käyttämällä melua voidaan 
pienentää 3-5 dB. Meluseinien rakentamisella ei tällä kohtaa juurikaan olisi vaikutusta, 
koska tunneli on Armonkallion taloihin nähden niin alhaalla, että meluseinien olisi oltava 
todella korkeita. Soukanlahdenkadun itäreunalle sijoitettu meluaita tosin vähentäisi me-
lua ainakin talojen alimmissa kerroksissa. Paras keino vähentää melua Naistenlahden 
eritasoliittymän ympäristössä on Kekkosentien kattaminen muutaman kymmenen metrin 
matkalta. Kekkosentien kattamisella tunnelin itäpuolella voidaan myös parhaiten hoitaa 
suuaukon aiheuttamia kaupunkikuvallisia ongelmia. Naistenlahden eritasoliittymän koh-
dalla Kekkosentiellä on meluselvityksessä käytetty ajonopeutena 60 km/h. Alentamalla 
nopeutta 60 km/h → 50 km/h, melua voisi alentaa ennustetusta 2 dB. 
 
Kesällä 2004 laaditun ilmanlaatuselvityksen mukaan päästöongelmien kannalta on 
olennaisen tärkeää, ettei tunnelin pakokaasuja päästetä vapaasti leviämään Naisten-
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lahden eritasoliittymän ympäristöön. Tunnelista voidaan rakentaa poistoputkia muualle 
kuin suuaukkojen lähistölle. 
 
KÄVELYPAINOTTEISET KADUT 
 
Kävelypainotteisista katujen erilaisia toteuttamistapoja Hallituskadulla ja Aleksis Kiven 
kadulla on tutkittu tarkemmin osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Kävely-
painotteisten katujen rakentamisen perusteluita on käsitelty tämän raportin kappaleessa 
”2.1.3. Kävelypainotteiset kadut”. 
 
MAANALAISET PYSÄKÖINTILAITOKSET 
 
Maanalaisten pysäköintilaitosten suunnittelua on tehty tai tehdään tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. Ratinan uuden maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelu on 
ollut luontevinta liittää Ratinan asemakaavoitukseen. Matkaparkin suunnittelu on liittynyt 
Ratapihankadun suunnitteluun. Hämpinparkin asemakaava on jo saanut lainvoiman, 
joten tarkempaa suunnittelua ei ole ollut luontevaa liittää osayleiskaavaan. 
Kunkunparkkia tullaan suunnittelemaan tarkemmin asemakaavalla, kun laitoksen 
rakentaminen nähdään ajankohtaiseksi. Laitoksen rakentamisen aloittamiseen voi 
mennä pitkäkin aika. Tarkempien suunnitelmien tekeminen Kunkunparkista ja mm. 
laitoksen suuaukosta / -aukoista ei ole ollut tarkoituksenmukaista 
liikenneosayleiskaavan yhteydessä, koska pitkän toteutusaikataulun myötä ajatukset 
laitoksen yksityiskohdista voivat vielä muuttua paljonkin.  
 

4.4. Ratahallintokeskus 
Ratahallintokeskus on antanut kaavaehdotuksesta kaksi lausuntoa: 14.2. ja 31.3.2005. Jäl-
kimmäinen lausunto tarkensi ja osittain muutti ensimmäisessä lausunnossa esitettyjä asioita. 
 
Lausunto 14.2.2005: 

Tampereen kaupunkistrategiassa asetettiin tavoitteeksi tarkistaa osayleiskaava-alueen 1995 
liikenneverkkosuunnitelma. Keskustan liikenneosayleiskaavatyössä on noussut esille kolme 
pääverkkohanketta: pikaraitiotie, Rantaväylän tunneli ja Ratapihankadun liittäminen Kek-
kosentiehen. Hankkeita koskevat liikenteelliset ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, ja 
niitä on pidettävä merkittävinä myös rautateiden kannalta. 
 
Ehdotuksen lähtökohtana on ollut merkitä rautatiet nykyisenlaisena. Pääverkkohankkeet liit-
tyvät kuitenkin monilta osin läheisesti rautatieliikenteen kehittämiseen, rataverkon käyttämi-
seen ja niissä myös käsitellään rautatiealueita. Liikenneosayleiskaavaehdotuksessa rautatei-
hin liittyviä näkökulmia on ehdotuksen esitystavasta johtuen käyty vain yleispiirteisesti läpi, 
joten Ratahallintokeskus (RHK) on käsitellyt edellä mainittuihin hankkeisiin liittyviä seikkoja 
lausunnossaan lähinnä yleisellä tasolla. Hankkeita ei tietenkään voida tarkastella täysin itse-
näisinä, sillä niillä on useita liittymäpintoja toisiinsa. 
 
Pikaraitiotie 

RHK on pitänyt pikaraitiotietä Tampereen ja sen lähiseutujen joukkoliikenteen kehittämisen 
kannalta selvittämisen arvoisena tulevaisuuden hankkeena, vaikka monet pikaraitiotien to-
teuttamismahdollisuuksien arviointiin liittyvät kysymykset ovatkin vielä avoinna. Pikaraitiotien 
syntymisen kannalta ratkaisevaa on hankkeen rahoituksen järjestäminen. RHK:n näkökul-
masta valtion rahoitusosuus paikalliseksi katsottavassa hankkeessa ei saa kuitenkaan vä-
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hentää varsinaisen valtion rataverkon kunnossapitämiseen eikä rautatieliikenteen kehittämi-
seen osoitettavaa rahoitusta. 
 
Pikaraitiotietä teknisesti arvioitaessa on kyse valtion rataverkon yhteiskäyttömahdollisuudes-
ta, häiriöttömän junankulun varmistamisesta sekä junaliikenteen kehittämismahdollisuuksien 
säilyttämisestä, joiden tarkastelu on vielä ollut alustavaa. Asian käsittelyssä on myös huomat-
tava, että Tampereella on jo aloitettu pikaraitiotien linjauksia ja rakentamista merkittävästi oh-
jaavien erillisten hankkeiden suunnittelu. Henkilöratapihaan liittyvissä matkakeskustunnelin ja 
Rongankadun alikulun rakentamisessa sekä Ratapihankadun linjauksessa tullaan itse asias-
sa asettamaan reunaehdot henkilöratapihan käyttämiselle ja kehittämiselle. 
 
Lähitulevaisuudessa laiturikapasiteetti ei henkilöratapihalla riitä henkilöjunaliikenteen tarpei-
siin. Näin ollen paineet nyt varauksena olevan kolmannen välilaiturin rakentamiselle tulevat 
kasvamaan. Tässä yhteydessä on huomattava, että kolmas välilaituri ja siihen liittyvät raiteis-
toratkaisut sulkevat käytännössä pikaraitiotien pysähtymismahdollisuuden samassa tasossa 
rautatieasemalla. Pikaraitiotien pysäkki saattaa kuitenkin olla päärautatieasemalla järjestettä-
vissä ratapihan/kadun alle. 
 
Ratapihankadun liittäminen Kekkosentiehen 

Tampereen keskustan liikenneverkko tukeutuu voimakkaasti Paasikiven-Kekkosentiehen. 
Keskustaliikenteen sujuvuuden parantaminen edellyttää katuverkon jäsentämistä, jotta kes-
kustapalvelut olisivat helpommin saavutettavissa ja jotta ohittava liikenne voitaisiin suunnata 
keskustaa sivuaville pääväylille. Katuverkon parantamisessa on Ratapihankadun rakentami-
sella nähty olevan merkittävä rooli. RHK:n kannalta Ratapihankadun linjaamisessa on rauta-
tieliikenteen toimintaedellytykset varmistettava mm. säilyttämällä rautatieliikenteen vaatimat 
aluetarpeet (mm. junien huoltoalueet). Ratapihankadun toteuttamiseen liittyy myös useita, 
nykyiseen rautatiealueeseen liittyviä maankäytöllisiä muutostarpeita (mm. tavara-aseman 
ympäristö ja Naistenlahden ratakuilu), joista RHK:n ja Tampereen kaupungin on sovittava 
erikseen ennen niiden toteuttamista. 
 
Ratapihankatu on liittynyt aina oleellisesti myös matkakeskuksesta käytyihin neuvotteluihin. 
Liikenneosayleiskaavassa linja-autoasema on kuitenkin merkitty entiselle paikalleen ja mat-
kakeskus on esitetty toteutettavaksi hajautetulla mallilla, vaikka selostuksessa on pidetty 
mahdollisena siirtää matkakeskus rautatieaseman yhteyteen. RHK on pitänyt matkakeskusta 
tärkeänä joukkoliikenteen käyttämistä ja toiminnallisuutta parantavana hankkeena, joten sen 
huomioon ottaminen yhdistettynä ratkaisuna on edelleen tarkoituksenmukaista.  
 
Ehdotuksen mukaan Ratapihankadun linjaus on merkitty Itsenäisyydenkadulta pohjoiseen 
aivan henkilöratapihan itäpuolelle. Katulinjaus vastaa RHK:n edellyttämää tapaa sijoittaa katu 
suoraan menevänä nykyisen tavara-aseman kohdalle. RHK:n näkemyksen mukaan vain tällä 
tavoin voidaan aikaansaada selkeälinjainen kulkuväylä ja varmistaa myös Peltokadun kortte-
lien tarkoituksenmukainen ja toteuttamiskelpoinen kaavoittaminen. Kadun linjaaminen ei saa 
kuitenkaan aiheuttaa ratapihan tarpeetonta kaventamista esim. Erkkilänkadun sillan kohdalla. 
 
Kekkosentien kohdalla Naistenlahdessa katulinjaus ja siihen liittyvät eritasojärjestelyt edellyt-
tävät nykyisen Naistenlahteen johtavan raiteen linjauksen muuttamista. Raidetta tarvitaan öl-
jyn huoltovarmuuskuljetuksiin. Junaliikenteen kehittäminen edellyttää lisäksi varautumista ju-
nakaluston huoltamiseen (siivous, jätehuolto, vesitys jne.). Huollon vaatimien alueiden tulee 
sijaita mahdollisimman lähellä henkilöratapihaa, joten Naistenlahden suojainen ratakuilu sin-
ne johtavine yhteyksineen on huoltoraiteen ja –alueen sijoittamiselle paras paikka. 
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Ratapihankatuun liittyvän maankäytön suunnittelulla on mahdollisuus vähentää henkilörata-
pihalta aiheutuvia melu- ja tärinävaikutuksia, aivan kuten selostuksessa on todettu. Ratapi-
hankatuun rajoittuvien korttelien tuleekin muodostaa asuinkorttelien ja ratapihan väliin melulle 
vähemmän alttiita yhtenäisiä ja suojaavia rakennusmassoja. 
 
Ratapihankatuun liittyvät alikulut 

Liikenneosayleiskaavaan liittyy kolme henkilöratapihan alittavaa tunnelia: Matkakeskustunne-
li, Rongankadun ja Satakunnankadun alikulut. 
 
Matkakeskustunnelilla on mm. mahdollista yhdistää ratapihan itäpuolelle kehittyvä ns. Tullin 
alue rautatieasemaan ja kaupunkikeskustaan. Matkakeskustunneli liittyy myös osaltaan mui-
hin ratapihan itäpuolella oleviin merkittäviin uusiin hankkeisiin, kuten Ratapihankatuun. Tullin 
alueen saavutettavuuden lisäksi tunnelilla on ratkaistavissa esteettömät kulkuyhteydet juna-
laitureille, joten RHK pitää tunnelin toteuttamista tärkeänä hankkeena. RHK ja kaupunki ovat 
sopineet esisopimuksella uuden matkakeskustunnelin toteuttamistavasta ja kustannusjaosta, 
joten RHK:n kannalta sopimus luo edellytykset välilaituriyhteyksien rakentamiseen. 
 
Henkilöliikennelaiturien pohjoispäähän sijoittuvan Rongankadun alikäytävä tulee liittää osaksi 
junalaitureille johtavien kulkuyhteyksien parantamista. Vaikka Tampereen kaupungin laati-
missa ensimmäisissä alikäytävän suunnitelmissa ei ollut merkitty lainkaan yhteyksiä junalai-
turille, RHK pitää kuitenkin tarpeellisena kulkuyhteyksien järjestämistä alikäytävästä junalaitu-
rille. 
 
Satakunnankadun ja Ratapihankadun välinen alikulku on osa kaupungin sisäistä kehää ja 
liikenteen tulevan keskustaan ohjaamisen kannalta ilmeisesti perusteltavissa oleva hanke. 
Myöhemmässä vaiheessa toteutettavaan alikulkuun RHK:lla ei ole sinänsä huomauttamista. 
 
Lausunto 31.3.2005: Selvitys pikaraitiotien sijoittamismahdollisuudesta rautatiealueelle 

Tampereen keskustan osayleiskaavatyössä on yhdeksi pääverkkohankkeeksi merkitty pika-
raitiotie, joka osin rautatiealueelle sijoittuvana ratkaisuna vaikuttaa merkittävästi myös rauta-
teihin. Ratahallintokeskus (RHK) pitää pikaraitiotietä Tampereen ja sen lähiseutujen joukkolii-
kenteen kehittämisen kannalta tulevaisuuden hankkeena. RHK on kuitenkin liikenneosayleis-
kaavaa koskevassa kirjallisessa lausunnossaan 14.2.2005 todennut, että monet pikaraitiotien 
toteuttamismahdollisuuksien arviointiin liittyvät kysymykset ovat vielä avoinna.  
 
Pikaraitiotie on rautateiden tapaan pitkävaikutteinen investointi, joten järjestelmän toimivuus 
suunnitellulla tavalla rautatiealueella on varmistettava. Toisaalta on varmistettava myös juna-
liikenteen kehittämismahdollisuuksien säilyminen. Tampere on jo nyt henkilö- ja tavarajunalii-
kenteen kannalta maamme vilkkain risteysasema.  
 
Pikaraitiotieselvitys ja sen tuloksena tehdyt päätelmät pikaraitiotien linjauksista ja sijoittamis-
mahdollisuuksista rautatiealueelle perustuvat vuonna 2002 junaliikenteessä käyttöön otettuun 
VALI 2002-aikataulurakenteeseen (Liikennetyöryhmän raportti, sivu 15). Vuonna 2006 käyt-
töön otettava uudistettu aikataulurakenne (VALI 2006) tulee edelleen korostamaan Tampe-
reen roolia vaihtoasemana, jonne junat saapuvat samanaikaisesti eri suunnista. Uuden aika-
taulurakenteen mukaan henkilöratapihan kuormitetuimpina tunteina Tampereelle saapuu nel-
jä junaa ja sieltä lähtee kahdeksan junaa. Sujuva liikennöinti edellyttää vähintään kuutta laitu-
riraidetta, joita ratapihalla on tällä hetkellä vain viisi. Samanaikaisesti on huolehdittava siitä, 
että tavaraliikenne pääsee liikennöimään sovituin aikatauluin. 
 
Pikaraitiotie ja rata sijoittuvat suunnitelmissa paikoin hyvin kapeille rautatiealueille. RHK:lla ei 
ole tiedossa, miten tarkalla tasolla näiden kapeikkojen ratkaisut on suunniteltu. Jotta molem-
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pien raideliikennemuotojen toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista saataisiin varmuus 
ennen sitovien päätöksien tekemistä, RHK ehdottaa mm. seuraavien asioiden selvittämistä 
yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa: 
 
1. Ratapihan kapasiteetin riittävyys junaliikenteen ja pikaraitiotien tarpeisiin 

 
• Pikaraitiotien ratapihalla tarvitsemien kahden läpiajoraiteen tarkan sijoituksen suunnittelu.  
• Ratapihakapasiteetin riittävyys ja liikenteen häiriöherkkyys varsinkin ruuhkahuippujen ai-

kana. 
• Pikaraitiovaunujen kohtaamisjärjestelyt ratapiha-alueella ja siitä johtuvat tarpeet järjestellä 

ratapihan vaihteita uudelleen. 
• Pikaraitiotien itäisen laiturin sijoittamismahdollisuuden tutkiminen tulevan Ratapihankadun 

reunaan siirtämällä kadun linjausta. 
• Autolastaustoiminnan sijoituksen varmistaminen (nykyinen paikka tai uusi sijoitus). 
• Tavarajunien läpikulkuraiteiden tarve henkilöratapihalla sekä tavarajunaliikenteen mahdol-

lisesti vaatimien lisäraiteiden rakentamistarve muualla Tampereen alueella. 
 
2. Eräiden kriittisten kohteiden toteutettavuus 

 
• Pikaraitiotien pysähtymispaikkojen sijoittaminen sekä niiden tekninen ja toiminnallinen to-

teutettavuus turvallisine ja esteettömine kulkuyhteyksineen. 
• Pikaraitiotien raiteiden sijoitettavuus rautatiealueen ahtaaseen maastokäytävään välillä 

Särkänniemi-Lielahti tai raiteiden yhteiskäyttömahdollisuus. 
• Eritasoratkaisujen toteutettavuus ja tilantarpeiden tarkempi määrittely pikaraitiotien haa-

rautuessa kolmeen suuntaan Lielahdessa. 
• Ratageometriset lisäselvitykset ratapihan etelä- ja pohjoispään vaihdekujien ja raiteiden 

linjausten suhteen. 
• Junaliikenteen kannalta välttämättömien huolto- ja seisontaraiteiden sijoitusmahdollisuu-

det henkilöratapihalla, Oriveden suuntaan lähtevässä kaarteessa tai Naistenlahden rata-
kuilussa pikaraitiotielle esitetyssä linjauksessa. 

 
Koska selvitystä edellyttävät asiat ovat molempien liikennemuotojen näkökulmasta tärkeitä, 
RHK esittää, että jatkosuunnittelu tehtäisiin yhdessä ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä. 
Näin vältytään mahdollisilta ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä. Pahoittelen selvityksistä aiheutuvaa 
viivästymistä. 

Vastine 

Ratahallintokeskuksen lausunnoissaan mainitsemia asioita on selvitetty pikaraitiotien 
suunnittelun yhteydessä. Selvityksiä on toimitettu RHK:lle. Selvityksiä tarkennetaan yh-
teistyössä RHK:n kanssa jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 
Ratapihankadun linjaus tavara-aseman kohdalla: kts. vastine kohtaan 2.1.2. 

4.5. Tiehallinto 
Yleistä 
 
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri on antanut aikaisemmin kolme lausuntoa koskien liikenne-
osayleiskaavaa. Viimeisimmässä lausunnossa vuoden 2003 syksyllä todettiin Rantaväylän 
tunnelin tarpeellisuus kaupunkirakenteen kannalta. Silloin esillä oli myös Kekkosentien pinta-
vaihtoehto. 
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Vuonna 2004 valmistui Tampereen Rantaväylän kehittämisselvitys. Kehittämisselvityksessä 
päädyttiin esittämään Rantaväylän kehittämistä kaupunkiväylänä, joka toimii merkittävänä 
kaupungin sisääntulotienä. Kehittämisselvityksessä esitettiin Rantaväylän tunnelin toteutta-
mista. Tavoitteena on, että valtakunnallinen pitkämatkainen liikenne ohjata käyttämään valta-
tietä 3 Tampereen läntistä kehätietä ja valtatietä 9 Tampereen itäistä kehätietä. 
  
Paasikiven- ja Kekkosentien ratkaisut 
 
Liikenneosayleiskaavan ja Rantaväylän kehittämisselvityksen ratkaisut ovat yhteneväiset. 
Rantaväylän tunneliratkaisu on perusteltu useasta eri näkökulmasta. Tunneliratkaisuun liitty-
vät keskeisesti myös eritasoliittymien toteuttaminen Naistenlahteen ja Santalahteen sekä 
Rantaväylän lisäkaistojen rakentaminen välillä Santalahti - Lielahti. 
 
Tunneliratkaisu vähentää huomattavasti kaupungin sisäistä läpikulkevaa liikennettä keskusta 
pää- ja kokoojakaduilta. Tunneli lisää keskustan saavutettavuutta, minkä johdosta keskus-
taan suuntautuvien matkojen määrä kasvaa. Lisäksi keskustan kaupallisen kilpailukyvyn pa-
rantuminen lisää keskustaan suuntautuvia matkoja. Tulosten perusteella voidaan todeta, että 
ratkaisut tukevat asetettuja tavoitteita keskustapalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. 
Toisaalta henkilöautoliikenteen suoritteen kokonaiskasvua tulee hillitä kehittämällä mm. jouk-
koliikennettä ja kevyen liikenteen yhteyksiä.  
 
Liikenneosayleiskaavassa on selvitetty liikenteen päästöjä. Ilmanlaadun on todettu parantu-
van tarkastelu-alueella osaksi tunneliratkaisujen ansioista. Itäisen tunnelin suuaukon ympä-
ristössä päästöt kasvavat hieman verrattuna perusennusteeseen. Tunnelin jatkosuunnittelun 
yhteydessä tulee selvittää tarkemmin ilmanlaatuun liittyviä seikkoja. 
 
Joukkoliikenne 
 
Liikenneosayleiskaavassa on esitetty pikaraitiotien toteuttamista. Vuonna 2005 alkavan 
Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (TASE 2025) tulee ratkaista 
koko kaupunkiseutua koskevat yleiset liikennepoliittiset linjaukset sekä ottaa kantaa joukkolii-
kenteen perusratkaisuihin.   
 
Liikenneosayleiskaavassa on todettu, että länsisuunnassa Pirkankatu toimii nykyisen kaltai-
sena joukkoliikennekaltaisena katuna. Rantaväylän kehittämisselvityksen yhteydessä todet-
tiin, että Paasikiventietä voidaan kehittää länsisuunnan joukkoliikenteen laatukäytävänä. 
Paasikiventielle on mahdollista toteuttaa erilliset joukkoliikennekaistat ennen tunnelihankkeen 
toteuttamista. Tiepiiri on tehnyt Tiehallinnon keskushallinnolle esityksen Rantaväylän joukko-
liikenteen väylien jatkosuunnittelusta ja toteuttamisesta. Erillisten joukkoliikennekaistojen sel-
vittelyä tulee jatkaa yhteistyössä kaupungin ja tiepiirin välillä. 
 
Ratapihankatu 
 
Tiepiirin mielestä liikenneosayleiskaavassa esitetty keskustan kehäyhteys jäsentää katuverk-
koa ja antaa hyvät lähtökohdat jatkosuunnittelulle. Keskustakehä liittyy Rantaväylään Nais-
tenlahdessa, johon rakennetaan uusi Ratapihankadun yhteys. Ratapihankatu toimii kaupunki-
rakenteen sisäisenä katuyhteytenä. Valtakunnallinen pitkämatkainen liikenne käyttää kehätei-
tä vt 3 ja vt 9. 
 
Liikenneosayleiskaavassa on esitetty lopputilanne Ratapihankadun, Naistenlahden eritasoliit-
tymän sekä Rantaväylän tunnelin osalta. Eräiltä osin Ratapihankatua suunnitellaan sekä to-
teutetaan parhaillaan. Ratapihan kadun suunnittelussa tulee tarkastella kadun liittämistä 
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Kekkosentiehen pintaratkaisuna, jos tunnelin toteuttaminen siirtyy myöhäisempään ajankoh-
taan. 
 
Liikenneosayleiskaavan liitteessä on esitetty Ratapihankadun pohjoispäässä liikennemääräk-
si vuonna 2020 noin 6 900 autoa vuorokaudessa. Ratapihankadusta saattaa muodostua lii-
kenteellisesti merkittävämpi yhteys kuin mitä liikenneosayleiskaavassa on esitetty. Tällä voi 
olla merkitystä Naistenlahden eritasoliittymän ja siihen liittyvien muiden järjestelyjen ratkai-
suihin. Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella tarkemmin Ratapihankadun liikenteellisiä vaiku-
tuksia. 
 
Lopuksi 
 
Liikenneosayleiskaavassa ei ole todettu vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos mahdolliset riskit mm. 
hankkeiden korkeista rakentamiskustannuksista sekä toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuuk-
sista estävät kaavan toteuttamisen. Esitetyn tunneliratkaisun kustannukset ovat korkeat. Tie-
hallinnolla ei ole mahdollisuuksia lähivuosina osallistua hankkeen toteuttamis- tai suunnittelu-
kustannuksiin. Tunnelia koskevien jatkoselvitysten käynnistämisestä on sovittava erikseen 
Tampereen kaupungin ja Hämeen tiepiirin välillä.  
 
Liikenneosayleiskaava antaa hyvän pohjan keskustan kehittämiselle ja jatkosuunnittelulle. 
Monimuotoinen liikennejärjestelmä koostuu useasta tekijästä, jossa sovitetaan yhteen mm. 
joukkoliikenteen palvelutaso, kevyen liikenteen ratkaisut ja pysäköintijärjestelyt. Näiden tulee 
tukea toisiaan, jotta saadaan kokonaisuuden kannalta toimiva liikennejärjestelmä aikaiseksi 
sekä asetetut tavoitteet täyttyisivät mahdollisimman hyvin. Hämeen tiepiirin mielestä liiken-
neosayleiskaavassa on esitetty hyviä peruslähtökohtia, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelun tai 
TASE:n laadinnan yhteydessä. 

Vastine 

Lausunnossa kiinnitetään huomiota Rantaväylän kehittämisselvityksessä esitettyyn 
joukkoliikenteen laatukäytävään Paasikiventiellä. Myös kaupunki näkee asian positiivi-
sena. 
 
Ratapihankadun ennustettu liikennemäärä on suuruusluokkaa 7000 ajon/vrk. Kadun 
suhteellisen pieneen liikennemäärään vaikuttaa sen suunniteltu toteuttamistapa. Katua 
ei ole ajateltu rakentaa korkealuokkaiseksi 2+2  -kaistaiseksi  väyläksi, koska se houkut-
telisi silloin pitkämatkaista ajoneuvoliikennettä, joka kuuluu kaupungin kehäväylille. Katu 
rakennetaan keskustan paikallisiin tarpeisiin eikä pitkämatkaiseen läpiajoliikenteeseen.   
 
Ratapihankadun/Kekkosentien liittymä on esitetty eritasoliittymäksi. Mikäli tunnelin ra-
kentaminen viivästy , pystytään Ratapihankatu liittämään nykyiseen Kekkosentiehen jo-
ko taso- tai eritasoliittymäratkaisuna. Tarkka rakentamistapa selviää jatkosuunnittelus-
sa, eikä ole yleiskaavakysymys. 
 
Lausunnossa todetaan, että ”liikenneosayleiskaavassa ei ole todettu vaihtoehtoisia rat-
kaisuja, jos mahdolliset riskit mm. hankkeiden korkeista rakentamiskustannuksista sekä 
toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuuksista estävät kaavan toteuttamisen.”  Tunneli ja pi-
karaitiotiehanke ovat osayleiskaava-alueen suurimmat hankkeet. Työn tausta-
aineistona on liikenne-ennusteita myös sellaisille verkkovaihtoehdoille, joissa ei ole to-
teutettu tunnelia tai pikaraitiotietä. 
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4.6. VR-yhtymä 
Liikenneosayleiskaavaan sisältyy rautatieliikenteen kannalta seuraavat merkittävät asiat: 
varautuminen pikaraitiotien rakentamiseen, Ratapihankadun rakentaminen Paasikiven-
Kekkosentielle asti, matkakeskus, kolme uutta ratapihan alittavaa tunnelia (pendolinotunneli, 
Rongankadun tunneli ja Satakunnankadun tunneli) ja matkaparkin rakentaminen. Osayleis-
kaavan yleispiirteisyydestä johtuen lausunnossa voidaan ottaa kantaa vain hankkeiden tar-
peellisuuteen tai muihin periaatteellisiin näkökohtiin. 
 
Pikaraitiotie 
 
Pikaraitiotiestä on tehty kaksi erillistä selvitystä, joiden laatimiseen VR Osakeyhtiön edustajat 
ovat osallistuneet. VR-yhtiöt eivät ota kantaa hankkeen sisältöön eikä tarpeellisuuteen. 
 
Pikaraitiotien toteutus ei saa heikentää VR:n mahdollisuuksia liiketoimintansa harjoittamiseen 
ja sen laajentamiseen tulevaisuudessa. Tampereen ratapihalta ja päällekkäiskäyttöön tuleval-
ta rataverkon osalta tulee varata riittävä kapasiteetti häiriöttömän rautatieliikenteen toteutta-
miseen. pikaraitiotien mahdollinen valtion osuus rahoitukseen ei saa vähentää rautateiden 
rataverkon ylläpito- ja kehittämisrahoitusta. 
 
Pikaraitiotiehankkeen jatkosuunnittelun käynnistyessä täsmentyvät myös rautatieliikenteen 
harjoittamiseen liittyvät kysymykset. VR-Yhtymä Oy varaa mahdollisuuden lausua kantansa 
näihin suunnitelmiin. 
 
Matkakeskus 
 
Liikenneosayleiskaavan ehdotus lähtee siitä, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan 
ja matkakeskus toteutetaan hajautettuna. Tosin tekstissä todetaan olevan mahdollista, että 
matkakeskus siirtyy rautatieaseman tuntumaan. 
 
VR Yhtymä Oy ja Tampereen kaupunki ovat lokakuussa 2000 allekirjoittaneet sopimuksen 
matkakeskuksen rakentamisesta rautatieaseman yhteyteen ja hankkeen edellyttämistä alue-
luovutuksista. Sopimus tuli osapuolia sitovaksi, kun sopimusta koskevat kaupunginvaltuuston 
päätökset ja luovutettavia alueita koskevat asemakaavamuutokset saivat lainvoiman. Sopi-
muksessa osapuolet totesivat, että matkakeskushanke rautatieaseman yhteydessä toteute-
taan. 
 
Matkakeskus tuleekin ehdottomasti toteuttaa sopimuksen mukaisesti yhdistettynä matkakes-
kuksena rautatieaseman yhteyteen. Toteuttamisen pohjana voidaan käyttää VR-Yhtymä Oy:n 
teettämän selvityksen mukaista yhdistetyn matkakeskuksen vaihtoehtoa, jossa osa linja-
autoaseman toiminnoista on sijoitettu pysäköintitalon yläkannelle. Tehtyjen selvitysten mu-
kaan ratkaisu on edullisempi kuin linja-autoaseman nykyisellä paikallaan säilyttävä hajaute-
tun matkakeskuksen vaihtoehto. Selvitykset ovat osoittaneet myös, että tämä ratakisu toimii 
liikenteellisesti. 
 
Ratapihan alittavat tunnelit 
 
Kaavaan sisältyy kolme ratapihan alittavaa tunnelia. Pendolinotunneli on erittäin merkittävä 
matkustajien olosuhteiden ja myös matkakeskuksen toteuttamisen kannalta. Sen käynnistä-
minen olisi saatava liikkeelle mahdollisimman pian. Tunnelin itäpää ja siihen liittyvät porras- 
ja hissi yhteydet tulee suunnitella siten että ne voivat tulevaisuudessa liittyä osaksi matka-
keskusrakennusta. 
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Henkilöratapihan pohjoispäähän suunniteltu Rongankadun tunneli parantaa kevyen liikenteen 
käyttäjien ohella myös rautatiematkustajien olosuhteita, kun tunnelista tehdään yhteydet hen-
kilölaitureille. Myös tämän tunnelin käynnistäminen lähitulevaisuudessa on toivottavaa. Aliku-
lun väylä radan itäpuolella tulee linjata siten, että VR-yhtymä Oy:n tontilla Peltokadun raken-
tamismahdollisuus ja rakennusoikeus säilyvät. 
 
Rongankadun alikulkukäytävän suunnittelun ja vireillä olevan Postitalon asemakaavamuutok-
sen yhteydessä on kaikissa vaihtoehdoissa turvattava henkilöliikenteen autojunien lastaus- ja 
purkaustoiminta aseman 1. laiturilla joko nykyisten Postitalon ramppien kautta tai kokonaan 
uudella ajoyhteysratkaisulla. 
 
Kolmas tunneli Satakunnankadulta Ratapihankadulle on osa kaupungin ns. sisempää kehää 
ja sinällään perusteltu hanke. Sen toteuttamisajankohta lienee kauempana tulevaisuudessa. 
 
Tunnelian rakentaminen ratapihan ali tulee olemaan vaativa tehtävä. Tampere on Suomen 
kaukoliikenteen suurin risteysasema. Tampereella on myös toinen Suomen tavaraliikenteen 
pääjärjestelyratapihoista. Nämä seikat tulee erityisesti huomioida tunnelityömaiden toteutuk-
sissa. Työ tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän juna-
liikennettä eivätkä aiheuta VR Osakeyhtiölle taloudellisia menetyksiä. 
 
Ratapihankatu 
 
Osayleiskaavan aineistosta ei ilmene yksityiskohtaisesti Ratapihankadun linjaus Itsenäisyy-
denkadusta pohjoiseen. VR on osallistunut kadun linjausta valmistelleen työryhmän työhön ja 
muutoinkin keskustellut asiasta kaupungin kanssa. Mikäli linjaus viedään suorana mahdolli-
simman lähelle ratapihaa ruutukaavan periaatteiden mukaisesti, ei VR:llä ole siihen huomaut-
tamista. Myös muu linjaus on hyväksyttävissä, jos linjaus mahdollistaa ns. Kivisillan tontin ra-
kentamisen. 
 
Ratapihankadun pohjoispään liittyminen Paasikiven-Kekkosentiehen tulee linjata siten, että 
rautatiekaluston vaatima huolto- ja seisontatarve alueella voidaan turvata. 
 
Matkaparkki 
 
Matkaparkin toteuttaminen sopii hyvin ydinkeskustan kokonaiskehittämiseen. Matkaparkin 
liikennejärjestelyt Ratapihan itäreunassa ja Pendolinotunnelin läheisyydessä tulee toteuttaa 
niin, että rautatiematkustajille turvataan saatto- ja noutoliikennemahdollisuudet. Liikennejär-
jestelyt tulee toteuttaa siten korkealuokkaisesti, ettei alueen liikenne ruuhkaudu. 
 
Rautatienkatu 
 
Rautatienkadun muuttaminen joukkoliikennekaduksi oli osa yhdistetyn matkakeskuksen rat-
kaisua. Hajautetussa matkakeskusjärjestelyssä joukkoliikennekatua ei voida toteuttaa, koska 
Rautatienkatua tarvitaan rautatieaseman saatto- ja pysäköintiliikenteen käytössä. 

Vastine 

Lausunnossa on otettu kantaa Rongankadun tunnelin ja Ratapihankadun linjauksiin. 
Keskustan liikenneosayleiskaava esittää edellä mainittujen hankkeiden linjauksen sillä 
tarkkuudella kuin se kaavakartoissa on mahdollista. Jatkosuunnittelussa tullaan huomi-
oimaan VR-yhtymän näkemykset ko. väylien tarkasta linjauksesta.  
 
Matkakeskuksen suunnittelutilanne on tällä hetkellä se, että matkakeskusta ollaan 
suunnittelemassa ja toteuttamassa hajautetun mallin mukaan. Rakentamisratkaisut tar-
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kentuvat Ratinan asemakaavoituksen edetessä. Linja-autoasema säilyy siten tässä vai-
heessa nykyisen linja-autoaseman alueella. Kuitenkin nähtävissä on, että pitkällä tähtä-
yksellä yhdistetty matkakeskus saattaa toteutua nykyisen rautatieaseman läheisyyteen. 
Nyt tekeillä oleva keskustan liikenneosayleiskaava ei aseta esteitä tähän asiaan. 

4.7. Kangasalan kunta 
Tampereen keskusta on koko kaupunkiseudun kannalta vetovoimainen. Asetetut tavoitteet 
korostavat ympäristön keskustamaisia ominaisuuksia, joita ovat ympäristön monipuolisen lii-
ke-elämän ohella houkuttelevuus ja viihtyisyys. Näiden ominaisuuksien säilyttäminen ja kehit-
täminen edellyttää liikenteen haittojen vähentämistä, keskustan läpäisevän liikenteen rajoit-
tamista ja keskustaan saapuvan liikenteen ohjaamista julkisiin kulkuvälineisiin. Keskustan si-
sällä painotuksen tulee olla kevyen liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Joukkolii-
kenneterminaalit tulee sijoittaa keskeisiin solmukohtiin.  
 
Suunnitelmassa eri kulkumuotojen järjestelyjä painotetaan tasapuolisesti. Erityisesti esitetyt 
joukkoliikenneratkaisut edellyttävät laaja-alaista panostusta. Mikäli vain autoliikennettä palve-
levat ratkaisut, esimerkiksi laajat pysäköintilaitokset, toteutuvat ensi vaiheessa, joukkoliiken-
teen kehittämiseltä saattaa pudota pohja pois. Toteuttamisjärjestystä määritettäessä tulee 
keskusta-alueella siksi erityisesti painottaa joukkoliikenteen kilpailukyvyn kehittämistä ja kes-
kustan kevyen liikenteen sujuvuutta. 

Vastine 

Riippumatta siitä, minkälainen päätös pikaraitiotiestä tehdään, on joukkoliikenteen kehit-
tämiseen Tampereen keskustassa ja koko kaupunkiseudulla panostettava. 

 

4.8. Aluepelastuslaitos 
Liikenneosayleiskaavan selostuksessa käsitellään keskustan liikenneverkkoa varsin moni-
puolisesti. Aluepelastuslaitoksen kannalta liikenteen turvallisuus ja sujuvuus ovat keskeisiä 
tavoitteita ihmisten arkiturvallisuuden ylläpitämisessä ja toisaalta pelastusorganisaation toi-
minnan tehokkuuden varmistamisessa. Yksittäisenä ehdotuksena aluepelastuslaitos pitää 
hyvänä sitä, että Rongankatu on kokonaisuudessaan merkitty ajoneuvoliikenteelle. 
 
Kaavalle on asetettu muutamia selkeitä tavoitteita, joista yksi on turvallisuuden parantami-
nen. Kaavaehdotuksessa on kaksi merkittävää maanalaista liikenneratkaisuehdotusta, Ran-
taväylän tunneli ja pikaraitiotietunneli. Maanalainen rakentaminen tässä laajuudessa on 
Tampereella uutta. Maanalaisiin liikenneratkaisuihin liittyy kansainvälisten kokemusten perus-
teella merkittäviä turvallisuusriskejä. Nämä riskit on tosin nykyaikaisella suunnittelulla ja tek-
niikalla hallittavissa. Pelastusviranomaiselle kuuluvan yleisen turvallisuusvalvonnan ja –
koordinoinnin perusteella aluepelastuslaitos pitää välttämättömänä, että sillä on mahdollisuus 
tunneliratkaisujen jatkosuunnittelussa olla osaltaan määrittelemässä ja hyväksymässä riittä-
viä turvallisuusratkaisuja. 

Vastine 

Siinä vaiheessa, kun maanalaisten liikennetunneleiden rakentamissuunnittelu käynnis-
tyy, otetaan aluepelastuslaitos mukaan suunnitteluun. Aluepelastuslaitoksen asiantun-
temus on tarpeellista tunnelien suunnittelussa. 
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4.9. Asuntotoimi  
Asumista tulisi korostaa esityksen alkuosan yleistekstissä eräänä tärkeänä kaupunkikeskus-
tan toimintana. Asuminen lisää ympärivuorokautista elämää, liikkumista ja turvallisuutta alu-
eelle. Kaupunkien keskustat ovat suosittuja asuntoalueita, varsinkin vanhemmille ihmisille. 
 
Isojen liikenneväylien ratkaisujen päätöksenteossa pitäisi jo edetä. Kekkosentien-
Paasikiventien ratkaisut kaikkine välttämättömine liittymineen olisi nyt vain tehtävä. Tampel-
lan-Särkänniemen vaiheille ensisijainen ratkaisu tulisi olla läpikulkuliikennettä palveleva tun-
neli ilman maanalaisia risteyksiä tai liittymiä sekä lisäksi pakettiin tulee samanaikaisesti kyt-
keä lisäkaistojen rakentaminen sekä länteen että itään Paasikiventielle ja Kekkosentielle. 
Toinen ajateltavissa oleva päävaihtoehto voisi olla vieläkin ns. pintaratkaisu, jossa lisäkaistat 
tehtäisiin myös Mustanlahden-Tampellan kohdalle. Tampellan ranta-alue voitaisiin kytkeä 
muuhun kaupunkirakenteeseen laajalla kansiratkaisulla, jota voitaisiin hyödyntää myös ra-
kentamiseen. Nykyisen raideliikenneverkoston hyödyntäminen tulisi aloittaa tai elvyttää 
myöskin. Pahimmat pullonkaula-alueet lännen liikenteelle tulisi ratkaista useammalla kuin 
yhdellä tavalla häiriöalttiuden vuoksi. Olemassa olevien pääliikenneväylien välityskyvyn ale-
neminen tai häiriöalttius uhkaa jo nykyistä joukkoliikennettäkin. Hervannan ja Vuoreksen lii-
kenne tulee ratkaista varmoilla, mieluimmin ylimitoitetuilla tavoilla, jotta kaupungin kehittymi-
nen kaakkoon ja etelään voidaan turvata. 
 
Keskustan autopaikoitusta tulee edistää, sekä laadullisesti että määrällisesti. Maanalaiset 
paikoitusjärjestelyt ovat toimivia ja välttämättömiä ratkaisuja ydinkeskustassa. Kaupungin 
päätoiminnot kuten kauppa, työpaikat, asuminen, koulutus, terveydenhuolto, kulttuuri, viihde 
pitää turvata myös liikenteen ja paikoituksen keinoin. 
 
Polkupyöräily on kannatettava liikennevaihtoehto pienessä mittakaavassa ja sulaan aikaan. 
Pyöräilyä  tulisi kuitenkin selkiinnyttää muun liikenteen suhteen. Jalankulkuväylät ja jalkakäy-
tävät  tulee muuttaa turvallisemmiksi jalankulkijoille. Ristikkäiset liikennesuunnat (autot, ja-
lankulkijat, pyöräilijät esim. Puutarhakatu) pitäisi ratkaista toisin. 
 
Pääliikenneväylien liikennehäiriöitä tulee minimoida. Katutyöt vilkkaimmilla paikoilla tulisi suo-
rittaa kunnollisella ja maksimaalisella kapasiteetilla ja valmiiksi yhtäjaksoisesti, kolmivuoro-
työnä. Tämä koskee tärkeimpiä läpikulkuliikenneväyliä, jotka tulisi luokitella tässä mielessä. 
Pienetkin katutyöt näillä pääkaduilla tulee suunnitella ja järjestellä liikennehäiriömielessä to-
sissaan. Mahdolliset hallinnolliset esteet tulee poistaa tai järjestellä em. kehityksen tieltä.  
 
Yksi ideointiehdotus; Keskustasta länteen voitaisiin suunnitella yksi läpikulkuväylä lisää siten, 
että nykyisen Pispalan valtatien alle rakennettaisiin uusi katu. Nykyinen pintaväylä palvelisi 
nykyisenkaltaista liikennettä ja alakerta suunniteltaisiin ensisijaisesti läpiajoon. Monet Pispa-
lan valtatien viereiset rakennukset ovat jääneet epämukavasti uusitun kadun kainaloon ja 
katveeseen. Alakerran kadun ei tarvitsisi olla tunneli vaan sen pitäisi olla puoliavoin ja avau-
tua sekä tuulettua sivuille. Rakennuspaikka ainakin olisi kuivaa maaperää sekä arvattavasti 
helposti käsiteltävää soraa.  
 
Liikenneosayleiskaavassa käsitellään eri liikennevaihtoehtoja tasapuolisesti. On oikein, että 
keskustan saavutettavuus turvataan kaikilla liikennemuodoilla sekä yksityisautoilla että jouk-
koliikenteellä. 

Vastine 

Lausunnossa esitetyt ehdotukset voidaan ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. 
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4.10. Elinkeinokeskus  
Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava käsittelee koko kaupungin kannalta merkityksel-
lisiä ja vaikutuksiltaan pitkälle kantavia asioita. Ydinkeskustan osalta olennaista on alueen 
elinvoimaisuus, monimuotoisuus ja houkuttelevuus. 
 
Kaava-alueella sijaitsee suuri määrä yritysten toimipaikkoja. Esimerkiksi postinumeroalueelta 
33100 toimipaikkoja löytyy kaikkiaan 2134 kappaletta. Näistä yli 60 prosenttia on pieniä, 0-4 
henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotka toimivat enimmäkseen kauppa- tai palvelualalla. Näille yri-
tyksille saavutettavuus on erityisen tärkeä tekijä toiminnan ja menestymisen kannalta. Pää-
sääntöisesti asiakkaiden asiointi näissä yrityksissä kestää lyhyehkön ajan. He hankkivat tar-
vitsemansa palvelun tai tuotteen ja siirtyvät seuraavaan kohteeseen. Tällaisen yritystoimin-
nan edellytyksiin sisältyvät toimivat pysäköintiratkaisut. 
 
Tampereen kaupungin ydinkeskustassa on tällä hetkellä noin 6600 pysäköintipaikkaa. Nämä 
jakautuvat kutakuinkin puoliksi pysäköintitaloissa sijaitseviksi ja kadunvarsipaikoiksi. Kaava-
ehdotuksessa kerrotut toimenpiteet lisäisivät ydinkeskustan pysäköintipaikkojen määrää 
merkittävästi, 2000-3000 kappaletta. Lisäys koostuu suunnitelluista uusista pysäköintilaitos-
paikoista. Kadunvarsipaikkojen määrä tulisi puolestaan vähenemään kaavaehdotuksen toi-
menpiteiden johdosta. 
 
Esimerkiksi Ratinan alueella uusine kauppakeskuksineen ainoa oikea ratkaisu onkin laitos-
pysäköinti. Hämeenkadun ja sen lähikortteleiden osalta asia on kuitenkin toinen asioinnin eri-
laisen luonteen takia. Tämän alueen pienet yritykset tarvitsevat toimintansa tueksi toimivaa 
asiointipysäköintijärjestelmää. Käytännössä tämä edellyttää mahdollisuutta kadunvarsi-
pysäköintiin. 
 
Kaupunkikeskusta tarvitsee toimivia ja monipuolisia pieniä yrityksiä ollakseen elävä ja viih-
tyisä. Asiointipysäköintitilan vähentäminen ja asiointipysäköinnin hankaloittaminen eivät tue 
liiketoiminnan edellytyksiä keskustassa. Pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan määrä 
keskustassa vähenee, jolloin keskustasta tulee kyllä rauhallinen ja viihtyisä, mutta tyhjä. 

Vastine 

Kadunvarsipysäköinti ei liikenneosayleiskaavan myötä oleellisesti vähene. Ainoastaan 
Tuomiokirkonkadun muuttaminen kävelykaduksi yhden korttelin matkalla vähentää sel-
västi kadunvarsipysäköintiä. Pysäköintiä on käsitelty enemmän vastineissa kohtiin 
2.1.3. ja 2.4. 

 

4.11. Pirkanmaan maakuntamuseo 
Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut Tampereen kaupungin keskustan liikenne-
osayleiskaavan ehdotukseen ja toteaa, että suunnitelmassa esitetyt liikenneratkaisut sijaitse-
vat alueilla, joista ei tunneta muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Suunnittelualueella sijaitsevan historiallisen ajan kiinteän muinaisjäännöksen (Tampellan 
masuuni) sijainti ilmenee lausunnon yhteydessä toimitetusta liitteestä. 

Vastine 

Liikenneosayleiskaavalla ei ole vaikutusta Tampellan masuuniin. 
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4.12. Sähkölaitos 
Tampereen Sähkölaitos esittää, että liikenneosayleiskaavaehdotuksessa huomioidaan 
sähkölaitoksen olemassa olevat johtorakenteet. Sähkölaitoksen ensisijaisena tavoitteena on 
säilyttää nykyiset johtorakenteet paikoillaan ja säilyttää hyvät kulkuyhteydet Naistenlahden 
voimalaitokselle. Mikäli johtoja ja laitteita on siirrettävä, on niille varattava kaavassa 
korvaavat sijaintipaikat ja siirroista aiheutuvat kulut on korvattava. 
 
Naistenlahden voimalaitosalueen polttoaineen käsittelylle varatut tilat on säilytettä nykyisen 
suuruisina, jotta öljyn toimitukset rautateitse ja rekkaliikenne turpeen ja puupolttoaineiden 
osalta voi jatkua keskeytyksettä ja esteettömästi. Erityisesti tulee varmistaa, että kriisitilantei-
den polttoainehuolto on turvattavissa rautateitse sähkölaitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen 
kalliosuojassa olevaan öljyvarastoon. 
 
Mahdollisina ongelmakohtina sähkölaitos pitää myös eritasoliittymän ja mahdollisen tunnelin 
suuaukon vaatimia tiejärjestelyjä Naistenlahden voimalaitoksen luona sekä Santalahdessa 
olevaa 110 kV:n ilmajohdon ja siihen liittyvän kaapelipäätteen aluetta. 

Vastine 

Naistenlahden rautatieyhteyksiin on vastattu aiemmin kohdassa 2.1.2. 
 

4.13. Ympäristövalvonta 
Ympäristövalvontayksikkö on antanut lausuntonsa keskustan liikenneosayleiskaavan vaihto-
ehdoista 26.8.2003. Lausunnossa tuolloin esitetyt näkökannat on keskeisiltä osiltaan otettu 
huomioon nyt nähtävillä olevassa osayleiskaavaehdotuksessa, kun sekä pikaraitiotie että 
Tampellan pitkä tunneli on molemmat sisällytetty kaavaehdotukseen. Kaavaehdotukseen on 
liitetty melu- ja liikenteen aiheuttamien päästöjen selvitykset ja selostuksessa on oikein todet-
tu tunnelin pakokaasupäästöjen johtamiseen liittyvät ongelmat, jotka on ratkaistava tunnelin 
jatkosuunnittelun yhteydessä.  
 
Myös keskustan jalankulkutilan lisääminen ja jalankulkuympäristön parantaminen toteutuvat 
kaavaehdotuksessa kävelypainotteisilla kaduilla ja Tuomiokirkonkadun osan kävelykadulla. 
Pysäköinnin keskittäminen laitoksiin ja maan alle puolestaan turvaa keskustan saavutetta-
vuutta henkilöautolla mutta samalla vapauttaa tilaa katuverkossa kevyen liikenteen käyttöön.  
 
Sen sijaan pyöräilyn osalta kaavaehdotus jättää edelleen toivomisen varaa. Keskustan 
pyörätieverkoston epäjatkuvuus ja käytännön ongelmat kuten risteysten korkeat reunakivet 
edellyttävätkin parannusta nykytilanteeseen. Osayleiskaavaehdotuksen tavoitteena on 
kattava, yhtenäinen ja turvallinen pyörätieverkko keskusta-alueella. Eri kulkumuotojen 
erottelulla, yhtenäisillä yhteyksillä ja opastuksella parannetaan pyöräilyn turvallisuutta 
keskustassa.    
Kaavaehdotukseen ei kuitenkaan ole merkitty kevyen liikenteen reittiä Hämeenkadulle. Puu-
tarhakadun-Rongankadun itä-länsi –yhteys on tärkeä sujuvan pyöräilyn mahdollistamiseksi 
keskusta-alueen läpi, mutta siihen liittyvän ratapihan alittavan tunnelin toteuttaminen vaikut-
taa varsin epävarmalta eikä yhteys muutoinkaan voi olla Hämeenkatua korvaava. Hämeen-
katu on jatkossakin keskustan ehdoton valtasuoni ja mikäli siellä ei ole pyöräilymahdollisuut-
ta, on vaikea kuvitella pyöräilyn olevan keskustassa sujuvaa. Ympäristölautakunta on hyväk-
synyt Hämeenkadun pyörätien yleissuunnitelman kokouksessaan 27.1.1998. Keskustorin 
osuus pyörätiestä on jo rakennettu, joten yhteys tulisi merkitä kaavaan ja toteuttaa koko ka-
dun mitalta hyväksytyn suunnitelman mukaisena. Nykyinen menettely, jossa pyöräilijät ajavat 
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jalankulkijoiden seassa, on kaikille osapuolille vaikea ja turvaton. Lisäksi loka-huhtikuussa 
pyöräily on Hämeenkadulla nykyisellään käytännössä mahdotonta. 

Vastine 

Hämeenkadun jalkakäytäväpyöräily on suunniteltu kiellettävän vasta, kun Rongankadun 
kevyen liikenteen väylä rautatien ali Tammelaan on otettu käyttöön. Hämeenkadun jal-
kakäytäväpyöräilyn ongelmana on sen aiheuttamat vaaratilanteet. Yhtenäisen pyörä-
väylän toteuttaminen on käytännössä mahdotonta. Erillisen pyöräväylän merkitseminen 
nostaisi pyöräilijöiden nopeutta, mikä aiheuttaisi entistä enemmän vaaratilanteita. 
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5. VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO 
 
Keskustan liikenneosayleiskaava 
Viranomaisneuvottelu 23.2.2005 
 

Paikka:  Frenckell 
Aika: 23.2.2005 klo 10.15-12.30 
Läsnä: Risto Laaksonen, pj Tampereen kaup. (työryhmän pj) 

  Reijo Väliharju             ”             (työryhmän jäsen) 
  Veikko Vänskä             ”  ” 
  Kristiina Jääskeläinen             ”  ” 
  Ritva Kangasniemi             ”  ” 
  Dani Kulonpää, siht.             ”  ” 
  Seppo Mäkinen Pirkanmaan ympäristökeskus 

Helinä Koskinen Museovirasto 
Markku Forsman Pirkanmaan Liitto 
Raimo Kuusisto Ratahallintokeskus 
Esko Kautto  Tampereen aluepelastuslaitos 
Juha Sammallahti Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Alpo Alahäivälä VR Osakeyhtiö 
Pekka Söderling             ”  
Markku Iivanainen VR-Yhtymä Oy 

 
 

Liikenneosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 28.10.-29.11.2004. Viranomaisille 
oli annettu aikaa antaa lausuntonsa 31.12.2004 mennessä. Neuvottelu oli maan-
käyttö- ja rakennuslain 66 §:n ja –asetuksen 18 §:n tarkoittama viranomaisneuvot-
telu. 

 
LAUSUNNOT 

 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Ratahallintokeskuksen lausuntoa lukuun ot-
tamatta lausunnot (+ kaupungin alustavat vastineet niihin) oli lähetetty neuvotte-
luun kutsutuille etukäteen. Tässä muistiossa ei ole toistettu viranomaisneuvotte-
lussa läpi käytyjä asioita niiltä osin kuin asiat on nostettu esille lausunnoissa muu-
toin kuin sellaisissa asioissa, jotka herättivät keskustelua viranomaisneuvottelus-
sa. Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Ratahallintokeskuksen lausunnot ovat 
tämän muistion lopussa. 

 
Museovirasto 

 
Museovirasto on lausunnossaan keskittynyt valtakunnallisesti arvokkaisiin koko-
naisuuksiin. Lausunnossa ovat keskeisimpinä asioina Tammerkosken ylittävät 
uudet sillat ja Ratapihankatu kulttuuri- ja perinnemaisemassa. 

 
- Helinä Koskisen kommentti kaupungin lausunnosta antamaan alustavaan 

vastineeseen: Ratapihankadun osalta vaihtoehtotarkastelua olisi voinut tehdä 
jo etukäteen. Tammerkosken siltojen osalta ei uutta kommentoitavaa. 

- Kristiina Jääskeläinen, Risto Laaksonen ja Reijo Väliharju: Koskenniskan ke-
vyen liikenteen silta liittyy lähinnä Ranta-Tampellan rakentamiseen. Konsulin-
saaren silta on jo asemakaavassa. Asemakaavaa tehtäessä ei ajateltu, että 
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Patosilta toimisi niin sujuvana yhteytenä kuin se tällä hetkellä on. Siltojen tar-
kat paikat ovat vielä osittain avoinna. Finlaysonin ja Tampellan välillä on suuri 
kevyen liikenteen yhteyksien tarve. Ratapihankadun linjaus kaavakartoissa on 
esitetty yleiskaavatasoisesti. Tien ja liittymien tilantarve on selvitetty yksityis-
kohtaisesti. 

 
Pirkanmaan Liitto 

 
Ei ristiriitainen maakuntakaavaehdotuksen kanssa. Lausunnossa korostettu pitkä 
tunneli –vaihtoehdon etuja. Uusien väyläinvestointien taloudellisten toteuttamis-
mahdollisuuksien arviointi on tärkeää. 

 
Pirkanmaan ympäristökeskus 

 
Mitä kaavan oikeusvaikutteisuus tarkoittaa käytännössä, esimerkiksi kävelypainot-
teinen katu? Täyttääkö kaava oikeusvaikutteisuuden vaatimuksia? Negatiiviset 
vaikutukset, esim. melun lisääntyminen tulee olla riittävän yksityiskohtaisesti esil-
lä. Kansalaisten on voitava ottaa kantaa, jos tehdään sitova suunnitelma. Kaa-
vassa on paljon isoja hankkeita ja asioita, jotka ovat toistensa edellytyksiä ja joihin 
liittyy poliittista ja taloudellista epävarmuutta. Kokonaisuus ja rakenne ovat tavoit-
telemisen arvoisia, mutta mikä on polku sen saavuttamiseksi? 

 
- Veikko Vänskä: Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan liikenne-

osayleiskaavassa ei kaavan ohjaustavoite huomioiden ole selvittämättömiä 
asioita. Kaavalla vahvistetaan verkollisia asioita. Siksi kaavan tarkkuustaso on 
haluttu pitää yleispiirteisenä. Asioita on selvitetty tarkemmin mm. meneillään 
olevissa asemakaavatöissä, mutta selvityksiä ei ole haluttu nostaa liikenne-
osayleiskaavan vuorovaikutteiseen prosessiin, vaan se tehdään tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. Kaavoituksessa joudutaan aina tilanteeseen, jossa 
asiat ovat toistensa edellytyksiä. Mikäli liikenneosayleiskaavan jokin keskei-
nen osio ei toteudu, vaaditaan uutta tarkastelua. Osayleiskaavassa on alusta 
asti lähdetty siitä, että kaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi, koska sen halu-
taan olevan asemakaavoituksen ja yksityiskohtaisen suunnittelun ohjeena. 
Jos kaava olisi laadittu oikeusvaikutuksettomana, asia olisi pitänyt nostaa esil-
le jo kaavoituksen alkuvaiheessa. 

- Veikko Vänskän kysymys ympäristökeskukselta: Pitääkö ympäristökeskus 
vaikutusarviointeja ja selvityksiä riittämättöminä? Tampereen kaupunki halu-
aisi varsin selkeät yksilöidyt kommentit, missä asioissa selvityksiä ja vaiku-
tusarviointeja pitää syventää. 

- Seppo Mäkinen:  Esimerkiksi Ratapihankadulla on sellainen tilanne, että hyvin 
yleispiirteisellä viivalla joudutaan ottamaan kantaa ratkaisun hyvyyteen. Tun-
nelit ja niiden suuaukot ovat toinen asia. Vaikutusarviointi nousee oikeusis-
tuimessa melko keskeiseen asemaan valitustilanteessa. Tällainen yleispiirtei-
nen suunnitelma lyö ratkaisut monessa kohtaa lukkoon. 

 Veikko Vänskä: Liikenneosayleiskaavan kaltainen kaava on ensimmäinen laa-
tuaan Suomessa. On luonnollista, että se herättää paljon kysymyksiä ja epäi-
lyksiä. Yleiskaavan käyttöä erilaisten ongelmien ratkaisussa pitäisi kuitenkin 
edistää. Kaupunki lähtee siitä, että kaava on oikeusvaikutteinen. Pirkanmaan 
ympäristökeskus ja Tampereen kaupunki pohtivat siltä pohjalta, mitä selvityk-
siä ja arvioita on täydennettävä. 
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Ratahallintokeskus 
 

Lausunnon kolme keskeisintä asiaa ovat pikaraitiotie, rantaväylän tunneli ja Ra-
tapihankatu. Kaava on niin yleispiirteinen, että asioihin ei voi ottaa kantaa kovin 
yksityiskohtaisesti. Rongankadun kevyen liikenteen tunnelista tulee olla yhteydet 
välilaitureille. Pikaraitiotien seisake ratapihalla on sijoitettava eri tasoon radan 
kanssa. 
 
- Raimo Kuusisto:  Ratapihankatuun ei voi tehdä mutkaa tavara-aseman koh-

dalle, mikäli halutaan huomioida rataverkon kehittämismahdollisuudet. Rata-
verkon kehittämismahdollisuudet on huomioitava käytännön toimenpiteissä. 

- Risto Laaksonen, Veikko Vänskä ja Reijo Väliharju:  Ratahallintokeskuksen 
edustaja on ollut mukana pikaraitiotieprojektissa. Ratahallintokeskuksen lau-
sunto aiheuttaa tarpeen suunnitella pikaraitiotietä ratapihalla eri tavalla kuin 
aiemmin on keskusteltu. Saattaa aiheuttaa muutoksia muihinkin asioihin, 
esim. Matkakeskustunneliin. Ratapihalla on paljon hankkeita, jotka edellyttä-
vät yhteensovittamista. Tavara-asema on asemakaavakysymys. Liikenne-
osayleiskaavan on tarkoituskin olla varsin yleispiirteinen. Jotkut osalliset ovat 
ajatelleet, että kaavalla ratkaistaan asioita tarkemmin kuin on ollut tarkoitus. 
Ratapihankatu: Naistenlahden kuiluun on mahdollista sijoittaa edelleen rata. 
Ratapihankadun suunnittelun yhteydessä selvitetään huoltoradan kysymys. 

- Alpo Alahäivälä: Pitäisikö radasta Naistenlahden kuilussa olla maininta kaa-
van selostuksessa. Voisiko olla myös kaavakartassa? 

- Veikko Vänskä: Raide voi olla kaavakartallakin. Liikenneosayleiskaavan kar-
toilla on esitetty liikenneverkollisia asioita. Rata Naistenlahden kuilun kohdalla 
ei ole varsinaisesti verkollinen asia. 

 Risto Laaksonen:  Ratahallintokeskuksen lausunnossa mainitsemiin asioihin 
on tarpeen palata myöhemmin. 

 
Tiehallinto 

 
Valtatie 12 on keskeisin tiehallinnon kannalta. Liikenneosayleiskaavan ratkaisut 
ovat yhteneväiset laaditun rantaväyläselvityksen kanssa. 

 
- Juha Sammallahti:  Autoliikenteen kasvua on hillittävä tukemalla joukkoliiken-

nettä. Ratapihankadulle ja Rantaväylän tunnelille ei pidä ohjata läpikulkulii-
kennettä, joka on tarkoitettu eteläiselle kehälle. Pispalan valtatien ja Paasiki-
ventien joukkoliikenne? 

- Reijo Väliharju:  Pispalan valtatien on nähty tulevaisuudessakin muodostavan 
tärkeän joukkoliikenneväylän, vaikka osa joukkoliikenteestä ohjautuisi Paasi-
kiventielle. 

- Juha Sammallahti:  Voidaan edetä toistaiseksi näin. Rantaväylän joukkolii-
kennettä voidaan tutkia myöhemmin. 

 
VR 

 
Keskeisimpiä asioita lausunnossa ovat pikaraitiotie, Ratapihankatu, matkakeskus, 
radan alittavat tunnelit ja matkaparkki. 
- VR:  Neljäs välilaituri on ollut mukana keskusteluissa jo aiemmin. Pikarai-

tiotien ja rautatieliikenteen yhteensovittaminen tukisi VR:n tavoitteita. Tampe-
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reelle ei ole suunnitteilla Helsingin kaltaista lähiliikennettä. Tampereen rauta-
tien ongelmana on esteettömyys. 

- VR:  Kaavaselostuksessa on todettu, että ”jatkossa on myös mahdollista, että 
syntyy matkakeskus rautatieaseman tuntumaan”. Asia on ilmaistu epämääräi-
sesti. Pitäisi mainita, että yhdistetty matkakeskus on vaihtoehtoinen ratkaisu 
liikenneosayleiskaavassa esitetylle. 

- Risto Laaksonen ja Veikko Vänskä:  Sekä VR että Tampereen kaupunki ovat 
yrittäneet viedä matkakeskusta eteenpäin. Linja-auto-operaattorit eivät kui-
tenkaan suostu tulemaan rautatieasemalle. Kaavaehdotuksen kartassa on 
osoitettu nykyisten realiteettien mukainen tilanne. Kaavakartalla ei voi esittää 
matkakeskuksesta vaihtoehtoista ratkaisumallia. 

- VR:  Mikäli yhdistetty matkakeskus tulee ratkaisuksi, edellyttää yleiskaavan 
uudelleen tarkastelua? Voidaanko kaavaselostusta muotoilla siten, että yhdis-
tetyn matkakeskuksen toteuttaminen on mahdollista muuttamatta osayleis-
kaavaa? 

- Risto Laaksonen ja Veikko Vänskä:  Asiaa mietitään. 
 

Aluepelastuslaitos 
 

Lausunnossa olennaisinta on hälytysajoneuvojen sujuva liikennöinti keskustassa 
ja tunnelien vaatimat turvallisuustoimenpiteet. Rongankadun säilyminen katuna 
on hyvä asia. 
 
- Esko Kautto: Tunnelien turvallisuusselvitys tekeillä: kokemuksia Pohjoismais-

ta. 
 

MUISTUTUKSET 
 

Dani Kulonpää esitteli lyhyesti osayleiskaavaehdotuksesta saadut muistutukset. 
Muistutuksissa on eniten otettu kantaa kävelypainotteisiin katuihin ja kävelykatui-
hin. Varsinkin yrittäjät ovat aktiivisesti ottaneet kantaa näihin asioihin. Luonnolli-
sesti myös kaavaehdotuksen suurimmat ratkaisut – Paasikiven-Kekkosentie ja pi-
karaitiotie – ovat nousseet esille useassa muistutuksessa. 
 
JATKOAIKATAULU 
 
Todettiin, että osayleiskaavasta saatu palaute esitellään kaupunginhallituksen 
suunnittelujaostolle 21.3.2005. Kaupungin tavoitteena on saada osayleiskaava 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämän vuoden aikana. 
 

6. TYÖNEUVOTTELUT 14.3. JA 9.6.2005 
 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Tampereen kaupungin välillä järjestettiin 
14.3. ja 9.6.2005 työneuvottelut, joissa käytiin läpi selvitysten ja arviointien riittä-
vyyttä ja kaavan ohjaustavoitetta. 


