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ALKUSANAT
Tampereen keskustan liikenneosayleiskaavan laatiminen tapahtuu vaiheittain.
Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2002 tarkasteltiin koko keskustan tie- ja
katuverkkovaihtoehtoja ja niiden liikenteellisiä vaikutuksia. Lisäksi kevään
2002 tarkastelussa oli mukana keskustan kehätien ja Hämeenkadun
kehittämisvaihtoehdot sekä Koskenniskan sillan liikenteelliset tarkastelut.
Vaiheen 1 selvitys käsiteltiin kaupunginhallituksessa 24.6.2002 ja se oli julki-
sesti nähtävillä heinä- ja elokuun.

Tässä toisessa vaiheessa on mukana neljä koko keskustaa koskevaa tie- ja
katuverkkovaihtoehtoa. Näistä kolmessa vaihtoehdossa kehitetään Kekkosen-
tietä keskustan läpikulkuliikenteen tarpeisiin ja yhdessä vaihtoehdossa läpi-
kulkuliikenteelle esitetään Pyynikin tunnelin rakentamista. Kullekin vaihto-
ehdolle on laadittu arvioinnit keskeisimmistä vaikutuksista.

Lisäksi tässä toisessa vaiheessa on tutkittu ja arvioitu keskustan kehän vaih-
toehtoja ja Hämeenkadun kahta kehittämissuuntaa joko joukkoliikenne-
painotteisena katuna tai joukkoliikennekatuna. Myös Koskenniskan sillan osalta
on tehty tarkastelu sen merkityksestä etenkin maankäyttörakenteen osalta.

Ydinkeskustassa on tavoitteena kehittää eri kulkumuotojen yhtenäisiä verk-
koja. Etenkin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisella voidaan
keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä lisätä. Lisäksi tällöin yhdistetään myös
keskustan kaupalliset keskittymät toisiinsa voimistaen siten elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä ja keskustan muuta kehittämistä.

Selvityksen laatimista on ohjannut kaupunginjohtajan nimeämä keskustan
liikenneosayleiskaavan työryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet

Kaupungininsinööri Risto Laaksonen, puheenjohtaja
Liikenneinsinööri Reijo Väliharju
Kaavoituspäällikkö Veikko Vänskä
Yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen
Arkkitehti Ritva Kangasniemi
Projektiarkkitehti Kristiina Jääskeläinen
Toimitusjohtaja Matti Rainio, TKL
Arkkitehti Dani Kulonpää, sihteeri

Selvityksen laatimisen aikana on pidetty kaksi kokousta liikenteen osa-
yleiskaavan laatimista varten perustetun yhteistyöryhmän kanssa.

Liikenneosayleiskaavan toisen vaiheen tarkastelujen laatimisesta on vastan-
nut SCC Viatek Oy:n Tampereen yksikkö, jossa työn laatimisesta ovat vas-
tanneet projektipäällikkönä ins. Jouni Lehtomaa ja liikennesuunnittelijoina
dipl.ins. Mika Periviita ja Markku Toiviainen. Raportoinnista on vastannut
artenomiopiskelija Jouko Lehtomäki. Kaupunkikuvatarkastelut ja katutilojen
analyysit on laatinut maisema-arkkitehti Gunnar Suikki I&D Gunnar Suikki
Tmi. Kaupalliset tarkastelut ja arvioinnit on laatinut liikepaikkakonsultti Mart-
ti Ronkainen Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:stä. Liikenne-ennusteet
on laatinut erikoistutkija Hanna Kalenoja ja tutkija Riikka Salli Tampereen
Teknillisestä Yliopistosta.

Tampere 5.2.2003
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1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

TAVOITTEET
Keskustan liikenneosayleiskaavaan on asetettu yleistavoitteita, joilla ohjataan
liikenneosayleiskaavan ratkaisuja. Tavoitteet voivat olla toisiinsa nähden osit-
tain ristiriitaisia. Ratkaisuissa pyritään löytämään kaikkia tavoitteita ainakin
osittain täyttäviä ehdotuksia.

Tuetaan liiketoimintaa keskustassa
• Läpikulkuliikenteelle tarjotaan hyvät yhteydet ydinkeskustan ulkopuolella
• Ydinkeskustan kehäkadut tukevat hyvin sisäpuolista kaupallista aluetta
• Kehäkaduilta on hyvät ja opastetut yhteydet pysäköintilaitoksiin

Kehitetään keskustan vetovoimaa ja pyritään käytön
helppouteen
• Katuverkon jäsentely ja liikenteen ohjaus sen tarkoituksiin varatuille kaduil-

le toteutetaan loogisilla ja toimivilla ratkaisuilla
• Pyritään yhtenäisiin eri kulkumuotojen verkkoihin
• Keskustan eri kaupalliset keskittymät yhdistetään kevyen liikenteen

yhteyksillä hyvin toisiinsa

Kiinnitetään huomiota keskustan viihtyvyyteen
• Rauhoitetaan keskustan asuinalueiden liikennettä poistamalla niiltä turha läpi-

kulkuliikenne
• Luodaan liikenteen perusratkaisuilla mahdollisuus toteuttaa viihtyisää

kaupunkikeskustaa

LÄHTÖKOHDAT
Tie- ja katuverkko
Nykyistä tie- ja katuverkkoa on eri vaihtoehtojen osalta täydennetty seuraa-
villa yhteyksillä tarkasteluvuodelle 2020:
• Tampereen läntinen kehätie on moottoritie
• Ratapihankatu Viinikan liittymästä Kekkosentielle

Viinikan liittymää Lempääläntien päätteenä on esitetty kehitettävän siten, että
pääsuunnalle Lempääläntien ja keskustan välille tehdään suorat ilman liikenne-
valoja olevat ajoyhteydet. Muut liikennesuunnat liittyvät toisiinsa Viinikan
kiertoliittymässä.

Liikenne-ennusteet
Liikenne-ennusteet on laadittu Tampereen seudun TALLI2000 - liikennemallilla
Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) Liikenne- ja kuljetustekniikan lai-
toksella. Liikennemalli ennustaa tulevaisuuden matkatuotoksia, matkojen suun-
tautumista ja kulkumuodon valintaa nykyisen matkustuskäyttäytymisen pe-
rusteella. Malli kuvaa yli 14-vuotiaan väestön liikkumista keskimääräisenä
talviarkivuorokautena vuonna 2002 ja ennustevuonna 2020.  Malli kattaa
Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven alueet.

Maankäyttö
Ennustetilanteessa vuonna 2020 arvioidaan Tampereen seudulla olevan noin
350.000 asukasta. Ennusteiden maankäyttömalli on laadittu TALLI-liikenne-
mallia varten. Perusmaankäyttö eri osa-alueilla on kaikissa vaihtoehdoissa
sama.  Maankäyttömalliin on aikaisemmista selvityksestä poiketen lisätty
Ratinan alueelle päivittäistavaran hyper-market  laajempine pysäköinti-
alueineen, jotka sijoittuvat Ratinan kauppakeskukseen. Ratina ja Koskikeskus
on kytketty toiminnallisesti toisiinsa.

Verkkovaihtoehdoissa, joissa on Kekkosentiellä Tampellan tunneli tai Tam-
pellan pitkä tunneli on maankäyttömalliin lisätty Ranta-Tampellan alueen maan-
käyttö alueelta laaditun kaavaluonnoksen mukaisesti. Ranta-Tampella toteut-
taminen on merkittävissä määrin riippuvainen Kekkosentien Tampellan
tunneleiden mahdollisesta toteuttamisesta

Parannetaan turvallisuutta
• Eri kulkumuotojen erottelulla ja turvallisuutta korostavilla ratkaisuilla paran-

netaan sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen turvallisuutta

Varaudutaan kaupunkiseudun väestönkasvuun
• Tehdään liikenteen perusratkaisut siten, että ne ovat toimivia ja käyttökel-

poisia vuoden 2020 ennustetilanteessa

Vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja
• Vähentämällä liikennettä asuinalueilta ja kävelyalueiden läheltä sekä alenta-

malla liikenteen nopeutta vähennetään liikenteen aiheuttamia ympäristöhait-
toja

• Varaudutaan pikaraitiotien käyttöönottoon.
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2 KATUTILA
2.1 Kaupunkikuvan kannalta

merkittävimmät kohteet
2.2 Katutilan ja liikennöinnin

keskinäinen suhde
Katujen jaottelu kaupunkikuvallisten seikkojen osalta on tehty seuraavasti:

Yhdistävät kadut
Osa kaupunkirakennetta
Yhdistävät alueita
Helppo ylittää
Katutila tiivis ja selkeä

Kuvaus     Esimerkki

Erottavat kadut
Irrallaan kaupunkirakenteesta
Rajaavat, omaavat estevaikutusta
Katutilan mittasuhteet epäselvät

Avoimet kadut
Rakennukset avautuvat kadulle
Sisäänkäynnit ja ikkunat kadun puolella

Suljetut kadut
Rakennukset avautuvat sisäpihoille
Muurimaiset julkisivut

Monimuotoinen katutila
Katutilaa rakennukset poikkeavat toisistaan
Julkisivuissa/rakennusten sijainneissa porrastuksia
Rakennusten julkisivut ja korkeudet vaihtelevia

Homogeeninen katutila
Katutilaa rajaavat rakennukset samankaltaisia

Liikkujan kannalta on tärkeää tunnistaa kaupungin identiteettiä luovat koh-
teet. Nämä kiinnekohteet edesauttava kulkijaa paikantamisessa ja liikkumi-
sessa.

Kaupunkien kehittyessä yhä enemmän samoilla periaatteilla korostuvat kun-
kin kaupungin ominaispiirteet yhä enemmän. Tampereen keskustan kaupun-
kikuvaa muodostavat tärkeät kaupunkitilat ja kohteet ovat:

1 Hämeenpuisto Esplanadi-tyyppinen keskustan puisto, tärkeä liikenne-
väylä, yhdistää keskustaa rajaavat järvet

2 Hämeenkatu Tärkein katu, kadun varrella toimintoina liikenne, kauppa
ja keskusta-asuminen. Päätteinä tärkeät kohteet Hämeen-
puisto ja rautatieasema.

3 Tammerkoski Syy Tampereen syntyyn, kansallismaisema, puistovyöhyke

4 Keskustori Rajaavina raatihuone, Finlayson- ja Frenckell - rakennuk-
set, kirkko, teatteri ja jugend-rakennukset.
Kaupungin ydin ja syntysija

5 Laukontori Tori, teollisuus, laivaliikenne, ranta ja vesikontakti

6 Satakunnankatu Finlayson, Frenckell, Hotelli Tammer.
Näkymä kansallismaisemaan

7 Hämeensilta Silta rakenteena ja patsaat. Näkymä Tammerkoskeen

8 Rautatieaseman edusaukio
Hämeenkadun pääte. Liikenteellinen solmukohta ja juna-
matkustajan keskustaportti.

9 Hotelli Ilves Keskustan maamerkki

10 Rautatieaseman kellotorni
Keskustan maamerkki

11 Tuomiokirkko Keskustan maamerkki

Tärkeät akselit Hämeenkatu ja Hämeenpuisto

Pääkatujen toimintaa merkittävänä liikenteen välittäjänä tukee sellainen katu-
tila, joka on alueita erottava, tilaltaan suljettu ja homogeeninen. Kävelykadulla
toimintaa tukee katutila, joka on eri puolia yhdistävä, rakennuksiltaan avoin ja
toiminnallinen sekä monimuotoinen.

Katujen toiminnallisuuden määrittämisessä tulee ottaa huomioon katutilan so-
veltuvuus käyttötarkoitukseensa ja arvioida sen kehittämistarpeet ja – mah-
dollisuudet.
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Tammerkoski
Aluetta rajaavat Hämeenkatu, Hämeenpuisto, Satakunnankatu ja Tammer-
koski. Alueen itäosa on Tampereen hierarkinen keskipiste ja se on toteutettu
korkeatasoisesti. Siellä sijaitsevat Raatihuone, Vanha kirkko, Keskustori,
virastotalot ja Tampereen Teatteri. Keskiosalla aluetta on kaupallinen keskit-
tymä kävelykatuineen ja länsiosalla aluetta on sekoittunut asuminen sekä toi-
misto- ja liiketilat. Puutarhakatu on alueen sisäinen liikenteellinen pääkatu.
Kauppakadun identiteetti on muuttunut pääkadusta sivukadun oloiseksi. Ka-
dun hienona päätteenä vanha kirkko.

Suositukset:

• Kauppakadun toiminnallinen ja tilallinen selkeytys

• Jalankulkuliikenteen yhteyksien parantaminen Hämeenkadun etelä-
puoleiselle alueelle

• Aleksis Kiven kadun toiminnallinen selkeyttäminen

• Alueen ominaispiirteiden kehittäminen

Aluetta rajaavat Tiiliruukinkatu, Hämeenpuisto, Hämeenkatu, Takon tehdas
ja Ratinan  suvanto. Alueen maamerkki on Takon tehdas ja Kehräsaari. Mui-
ta  merkittäviä identiteettipaikkoja ovat Laukontori, Keskustorin pysäkit ja
Kauppahalli. Kauppa on keskittynyt pääosin alueen pohjois- ja itäosiin. Alu-
een sisäisiä liikenteellisiä pääkatuja ovat Hallituskatu ja Satamakatu. Aleksis
Kiven katu on kehittymässä merkittäväksi jalankulkuakseliksi Laukontorin ja
Keskustorin välille.

Suositukset:

• Katujen tilallinen ja toiminnallinen yhteensovittaminen, esim. Kunin-
kaankatu, Hallituskatu

• Laukontori – Kehräsaari – Koskenranta alueen kehittäminen (Tam-
pereen identiteettialuetta) ja sen yhdistäminen Finlayson – Keskus-
tori akseliin

• Alueen ominaispiirteiden kehittäminen

Nalkala

2.3 Keskustan kaupunginosien katu-
tilan kehittäminen
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Kyttälän eteläosa Kyttälän pohjoisosa
Aluetta rajaavat Hämeenkatu, Rautatienkatu, Vuolteenkatu ja Hatanpään
valtatie. Alue on rakenteeltaan yhtenäinen ja monimuotoinen. Siellä on asumi-
nen, kauppa ja työpaikat sekaisin perinteisen kaupunkirakenteen mukaisesti.
Sorin aukio, alueen lähipuisto ja ortodoksinen kirkko ovat tärkeä osa Etelä-
Kyttälää.

Suositukset:

• Katutilat pitäisi käsitellä yhtenäisesti, ei sisäisiä pää- tai sivukatuja

• Jalankulkijoiden rooli voimakkaammaksi, katutila elävämmäksi

• Ulkopuolisten yhteyksien selkeyttäminen mm. Stockmannin, Kos-
kikeskuksen ja Matkakeskuksen suuntaan

• Yhteydet Sorin aukiolle ja kirkolle selkeämmiksi

Aluetta rajaavat Hämeenkatu, Rautatienkatu, Rongankatu ja Tammerkoski.
Alueen perusrakenne on selkeä mutta kortteleiden sisäinen rakenne on haja-
nainen. Korttelirakenteen hajoaminen vaikuttaa myös koko alueen yleis-
ilmeeseen tehden siitä sekavan. Kyttälänkatu on sekä toiminnallisesti että tilal-
lisesti epämääräinen, toisaalta liikenteellisesti ja tilallisesti pääkatumainen mutta
samalla myös liikekatumainen.

Suositukset:

• Kyttälänkadun selkeyttäminen sekä tilallisesti että toiminnallisesti

• Koskipuiston tiiviimpi liittäminen alueen rakennuksiin

• Jalankulkuyhteyksien parantaminen Etelä-Kyttälään

• Katujen tilallinen selkeyttäminen

Juhannuskylä
Aluetta rajaavat Rongankatu, Lapintie, rautatie ja Rautatienkatu. Rakenteel-
taan alue on mielenkiintoinen sekoitus tätä päivää ja menneen ajan tunnelmaa.
Alueen maamerkkeinä ovat Tuomiokirkko ja Hotelli Tammer. Satakunnan-
katu on liikenteellinen pääkatu alueen sisällä, joskin sen rooli on kaupunki-
rakenteellisesti hankala, sen pitäisi olla ennemminkin yhdistävä kuin erottava
katu.

Suositukset:

• Satakunnankadun tilallinen ja liikenteellinen selkeytys

• Tammer puiston ja Koskipuiston välisen yhteyden voimistaminen
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3 KATUJEN JÄSENTELY
Eri kulkumuotojen vaikutus valittavaan liikennetilaan
Katujen käyttötarkoituksen mukaan kadut on jaettu kolmeen pääliikenne-
tilaan:

Keskustan tie- ja katuverkkovaihtoehdot
Katujen jäsentely tapahtuu käyttötarkoituksen mukaan. Jäsentelyyn vaikutta-
vat kadun merkitys liikennöimiseen, kadun varren maankäyttö ja liikenteen ja
ympäristön keskinäinen suhde.

Koko keskustan aluetta koskevissa verkkovaihtoehdoissa on tarkasteltu vain
kaikkein tärkeimpiä pääkatuyhteyksiä, joilla on merkitystä erityisesti keskus-
tan ohittavalle, läpikulkevalle ja keskustaan hakeutuvalle liikenteelle. Tarkas-
telussa on mukana myös keskustan kehään kuuluvat yhteydet ja muut kes-
kustan tärkeät katuyhteydet, jotka välittävät liikennettä edellä mainittujen tär-
keimpien pääkatujen välillä.

Muiden keskustakehän sisäpuolisten katujen jäsentely käyttötarkoituksen
mukaan on tehty omana tarkasteluna.

Koko keskustan tie- ja katuverkko on jäsennelty seuraavin periaattein:

Katuluokka Merkitys Pääkulkumuoto        Nopeustaso

Pääkatu Tärkeä kaupunkiseudun Henkilöautoliikenne 40…60 km/h
liikenteen välittäjä.Keskustan Raskas liikenne
ohi- ja läpikulkuyhteys tai
osa keskustakehää.

Muu tärkeä Tärkeä yhteys keskustan Henkilöautoliikenne 40...50 km/h
katuyhteys autoliikenteelle. Välittää

liikennettä pääkatuyhteyk-
sien välillä ja keskustan osa-
alueille

Jäsentelyt on esitetty sivuilla 13-16.

Pääkatu
Välittää keskustan ohittavaa ja keskustaan hakeutuvaa liikennettä. Keskus-
tan kehäkadut ovat osa pääkatuverkkoa. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja ke-
vyt liikenne on omilla väylillään. Kadulta vaaditaan hyvää liikenteellistä toimi-
vuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Esimerkkinä pääkadusta Kekkosentie.

Muu tärkeä katuyhteys
Yhdistää pääkatuja toisiinsa. Kytkeytyy kuitenkin ympäröivään maankäyt-
töön ja kadun varrella sallitaan pysäköintiä. Kevyt liikenne on osittain erillään
ja liittymät ovat osittain valo-ohjattuja. Esimerkkinä Mariankatu.

Kävelytila
Tila on tarkoitettu ensisijaisesti käveli-
jöille, oleskeluun ja osittain pyöräilyyn.
Kävelytila sijoittuu aivan keskustaan tär-
keimpien liiketoimintojen läheisyyteen.
Moottoriajoneuvoliikenne pyritään jär-
jestämään pois kävelytilasta.

Hidasnopeuksinen liikennetila
Tila on tarkoitettu tasapainoisesti käve-
lylle, pyöräilylle ja moottoriajoneuvo-
liikenteelle. Tila toteutetaan siten, että au-
tojen ajonopeudet ovat alhaiset, pysä-
köinti liikennetilan varrella on mahdol-
lista. Hidasnopeuksinen liikennetila kyt-
keytyy usein kävelytilaan ja on osa kä-
velyn ja pyöräilyn pääreittejä.

Autoliikennetila
Tila on tarkoitettu ensisijaisesti moottori-
ajoneuvoliikenteelle. Raskas liikenne py-
ritään ohjaamaan näille väylille. Autojen
nopeustaso on muita liikennetiloja kor-
keampi. Kevyt liikenne on erotettu omil-
le väylilleen.
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Ydinkeskustan eli keskustan kehän sisäpuolisen alueen katuverkon jäsentely
on tehty useamman erilaisen liikennetilan mukaan. Jäsentelyssä korostuu eri
katuluokissa kevyen liikenteen asema suhteessa autoliikenteeseen, jolloin ka-
dun autoliikenteen nopeustaso on erittäin riippuvainen tästä suhteesta.

Katuluokka Merkitys Pääkulkumuoto Nopeustaso

Keskustan pääkatu Keskustan Henkilöautoliikenne 40 km/h
autoliikenteen Raskas liikenne
välittäjä.

Joukkoliikenne- Pääkatu, jossa Bussiliikenne 30..40 km/h
painotteinen katu on merkittävästi (muu autoliikenne)

joukkoliikennettä.
Joukkoliikenne-
kaistat ja etui-
suuksia liikenne-
valoissa.

Joukkoliikennekatu Katu tarkoitettu Bussiliikenne 30..40 km/h
vain joukkoliiken- Muu autoliikenne
teelle. Muu liiken- vain kiinteistöille
ne voi ylittää (asukkaat, huolto)
kadun.

Pysäköintikatu Kadulla merkit- Henkilöautoliikenne 20..30 km/h
tävissä määrin
asiakas-
pysäköintiä.

Liike- / asuntokatu Katu palvelee Henkilöautoliikenne   30 km/h
ensisijaisesti Kevyt liikenne
kadun varren
maankäyttöä.

Kävelypainotteinen Katu on osa kes- Jalankulku 20 km/h
katu kustan jalankulku- Pyöräily

ja pyöräreittejä. Henkilöautoliikenne
”Keskustan
pihakatu”

Kävelykatu Muodostaa Jalankulku 5..10 km/h
keskustan Pyöräily
kävelyalueen. Kiinteistöjen

asukas- ja huolto-
liikenne

Jäsentelyt on esitetty sivuilla 25-27.

Keskustan pääkatu
Välittää keskustan ohittavaa ja keskustaan hakeutuvaa liikennettä. Keskus-
tan kehäkadut ovat osa pääkatuverkkoa. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja ke-
vyt liikenne on omilla väylillään. Kadulta vaaditaan hyvää liikenteellistä toimi-
vuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Esimerkkinä keskustan pääkadusta on
Hämeenpuisto.

Joukkoliikennepainotteinen katu
Katu on osa joukkoliikennereittiä ja joukkoliikenteelle on tehty etuisuuksia
(esim. joukkoliikennekaistat). Kadulla on myös muu liikenne kuin joukko-
liikenne sallittu. Esimerkkinä Hämeenkatu.

Joukkoliikennekatu
Katu on tarkoitettu vain joukkoliikenteen käyttöön. Kiinteistöille ajo on sallit-
tu. Esimerkkinä Kirkkokatu Keskustorin kohdalla.

Pysäköintikatu
Katu on osa keskustan liikekatuja ja sen varrella on merkittävästi pysäköintiä.
Katua kehitetään vastaisuudessakin pysäköintiin, myös kadun alla voi olla
pysäköintiä.

Liike- / asuntokatu
Katu palvelee ensisijaisesti sen varrella olevaa maankäyttöä. Katutila on pe-
rinteinen, jossa autoille ja pysäköinnille on oma tila ja kevyelle liikenteelle
oma erotettu tila. Esimerkkinä Näsinlinnankatu.

Kävelypainotteinen katu
Kävelypainotteiset kadut sijoittuvat kävelykatujen jatkeiksi ja tärkeimpien
keskustan liikealueita yhdistävien jalankulkuyhteyksien reiteille. Kävely-
painotteisella kadulla jalankulkijan asema on korostunut autoon nähden. Katu
voidaan toteuttaa erillisillä auto- ja jalankulkualueilla tai koko tila on tarkoitet-
tu samanaikaisesti molempien kulkumuotojen käyttöön. Kadun varrella on
osittainen pysäköinti mahdollista. Esimerkkinä Kuninkaankatu Satakunnan-
kadulta Puuvillatehtaankadulle.

Kävelykatu
Katu on tarkoitettu lähes yksinomaan kävelijöiden käyttöön. Kadulla on pyö-
räily sallittu. Myös kiinteistöille ajo sallitaan tarvittaessa. Esimerkkinä Kunin-
kaankatu.
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4 PÄÄTIE- JA PÄÄKATUVERKKO
4.1 Yleistä

Tie- ja katuverkko tarkastelu jakautuu kahteen vaiheeseen.

Koko keskusta-aluetta koskeva vaihtoehtoisten tie- ja katuverkkojen osalta
tarkastelu kohdistuu läpikulkuyhteyksiin ja keskustan kehäkatuihin. Vaihto-
ehdot on muodostettu keskustan läpikulkuliikenteen hallitsemiseksi ja liiken-
teen sujuvuuden turvaamiseksi.  Vaihtoehdoille on tehty liikennemallilla liiken-
teen sijoittelut. Lisäksi vaihtoehdoille on laadittu keskeisimpien vaikutusten
arvioinnit.

Vaihtoehtoja läpikulkuliikenteen väylän kehittämisessä ovat:

1 Kekkosentie maanpinnalla
Nykyisiä tie- ja katujärjestelyjä kehitetään liikenteen lisääntymisen myötä

2 Kekkosentiellä Tampellan tunneli
Tampellan tunneli mahdollistaa Ranta-Tampellan maankäytön tehostamisen

3 Kekkosentiellä Tampellan pitkä tunneli
Tampellan pitkä tunneli mahdollistaa Ranta-Tampellan maankäytön kehittä-
minen ja liikenteen haittojen vähentämisen Mustalahden sataman läheisyy-
dessä. Pitkä tunneli yhdistää Tampellan tunnelin ja Onkiniemen tunnelin yh-
deksi tunnelikokonaisuudeksi.

4 Pyynikintunneli
Pyynikintunneli yhdistää Tampereen valtatien Hämeenpuiston eteläpäästä
Kekkosentielle Santalahden kohdalla.

Ydinkeskustassa kehän sisäpuolisella alueella tarkastelu on tehty katukohtai-
sesti. Katujen jäsentelyssä tärkein pääpaino on kadun tärkeimmän kulku-
muodon määrittelyssä. Eri vaihtoehdoilla on pyritty yhdistämään keskustan
kolmea kaupallista keskittymää ja turvaamaan keskustan eri osa-alueiden
keskinäisiä eri kulkumuotojen yhteyksiä.

Ydinkeskustan vaihtoehdoissa on jalankulun ja pyöräilyn asema nykyistä
korostetumpi sillä näiden kulkumuotojen liikennöintiolosuhteissa ovat tämän
hetkiset suurimmat puutteet. Tästä johtuen vaihtoehdot eivät ole keskenään
ristiriitaisia vaan ne voidaan kokea enemmänkin saman kehityssuunnan
vaiheistuksena. Vaihtoehtoille on laadittu kuvaukset muutoksille nykytilanteesta.

A Nykyisen liikennöinnin kehittäminen
Muutokset nykytilanteeseen vähäisiä

B Kävelypainotteisten katujen lisääminen
Kävelyn ja pyöräilyn asema korostuu nykyisestä.
Kävely-yhteydet yhdistävät kaupallisia keskittymiä

C Kävelykatujen lisääminen
Laajennetaan nykyisiä kävelykatualueita
Myös kävelypainoiset kadut tukevat kävelyalueita
Kävely-yhteydet kaupallisten keskittymien välillä

Viinikan liittymä

Liittymä on tärkein solmupiste tultaessa etelästä Tampereen keskustaan.
Liittymän liikenteellinen kuormitus on jo nykyisellään kapasiteetin rajoilla. Lii-
kenteen lisääntymin ja keskustan eteläpuolisten alueiden kehittyminen johtaa
liittymän parantamistarpeeseen.

Liittymään on esitetty suorat ramppiyhteydet Lempääläntien ja Tampereen
valtatien välillä korostaen siten keskustan pääsuuntaa. Viinikan liittymäksi on
esitetty kiertoliittymää, jossa yhdistyvät Lempääläntien ja Tampereen valta-
tien ramppiyhteydet, Iidesranta ja Ratapihankatu. Täten kiertoliittymässä koh-
taavat keskustakehän katuyhteydet.
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VERKKOVAIHTOEHTO 1
KEKKOSENTIE MAANPINNALLA

Tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteena varmistaa Kekkosentien liikenteellinen toimivuus ja saada kes-
kustan läpikulkuliikenne yhä enenevissä määrin käyttämään Kekkosentietä.

Kekkosentielle rakennetaan lisäkaistoja.  Muuttamalla valo-ohjatut liittymät
eritasoliittymiksi parannetaan yhteyksiä Kekkosentieltä keskustan kehäkaduille

Liikenteelliset vaikutukset
Näsinsillalla Kekkosentien vuorokautinen liikennemäärä on vuonna 2020 noin
40.000 autoa, jossa on lisäystä noin 5.000 autoa verrattuna nykyisten liikenne-
järjestelyiden tilanteeseen vuonna 2020.  Vuorokautinen autoliikenne lisään-
tyy myös Hämeenpuiston pohjoispäässä, lisäystä noin 2.500 autoa.

Viinikankadulla liikennemäärä vähenee merkittävästi määrän ollessa noin
10.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vähenemä johtuu Viinikan liittymän pa-
rantamisesta keskustan suuntaa suosivaksi ja Ratapihankadun linjaamista suo-
raan Viinikan liittymään.

Muilla keskustan pääkaduilla liikennemäärät ovat lähes perusverkon mukai-
set ja merkittäviä muutoksia ei ole.  Liikennemallin perusteella voidaan tode-
ta, että liikenteen kasvu ohjautuu tavoitteiden mukaisesti Kekkosentielle.

Maankäytölliset vaikutukset
Tukee nykyisen ydinkeskustan maankäyttörakenteen kehittämistä.

Ratapihankatu mahdollistaa kadun varren maankäytön kehittämisen.

Ratinan alueen kehittäminen on suunnitelmien mukaan mahdollista.

Ranta-Tampellan alueelle voi toteutua liike-, toimisto- ja palvelutoimintojen
voimakas kehittäminen, uutta asuntorakentamista alueelle vaihtoehto ei suosi.
Heikentää mahdollisuuksia kehittää Näsijärven ranta-aluetta keskustan virkis-
tysalueena ja Tampereen imagoa rantakaupunkina.
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VERKKOVAIHTOEHTO 2
KEKKOSENTIELLÄ TAMPELLAN TUNNELI

Tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteena varmistaa Kekkosentien liikenteellinen toimivuus ja saada kes-
kustan läpikulkuliikenne yhä enenevissä määrin käyttämään Kekkosentietä.

Kekkosentielle rakennetaan lisäkaistoja.  Muuttamalla valo-ohjatut liittymät
eritasoliittymiksi parannetaan yhteyksiä Kekkosentieltä keskustan kehäkaduille.

Kekkosentie siirretään tunneliin Mustanlahden ja Naistenlahden välillä.
Ranta-Tampella yhdistyy keskustaan Koskenniskan sillan kautta.

Vaihtoehto edellyttää Koskenniskan sillan toteuttamista, koska yhteys Tam-
pellan alueelta länteen Kekkosentielle katkeaa.

Liikenteelliset vaikutukset
Kekkosentiellä tunneliosuudella on vuonna 2020 vuorokautinen liikennemäärä
noin 40.000 autoa eli likimäärin saman verran kuin muissa Kekkosentien kehit-
tämisvaihtoehdoissa. Lisäystä on noin 5.000 autoa verrattuna nykyisten
liikennejärjestelyiden tilanteeseen vuonna 2020.

Myös Hämeenpuiston pohjoispäässä liikenne lisääntyy noin 2.500 autolla
vuorokaudessa.

Viinikankadulla liikennemäärä vähenee merkittävästi määrän ollessa noin
10.000 vuorokautista ajoneuvoa. Vähenemä johtuu Viinikan liittymän paran-
tamisesta keskustan suuntaa suosivaksi ja Ratapihankadun linjaamista suo-
raan linjaamista Viinikan liittymään.

Muilla keskustan pääkaduilla liikennemäärät ovat lähes perusverkon mukai-
set ja merkittäviä muutoksia ei ole. Liikennemallin perusteella voidaan todeta,
että liikenteen kasvu ohjautuu tavoitteiden mukaisesti Kekkosentielle.

Tampellan tunneli - vaihtoehdon liikenteelliset vaikutukset ovat hyvin saman-
suuntaiset Kekkosentien maanpintavaihtoehdon kanssa. Vaikutukset kohdis-
tuvat paikallisesti Tampellan ja Finlaysonin alueeseen.

Maankäytölliset vaikutukset
Tukee nykyisen, keskustan asuntorakentamisen lisäämistä painottavan, maan-
käyttörakenteen kehittämistä.

Ratapihankatu mahdollistaa kadun varren maankäytön kehittämisen.
Ratinan alueen kehittäminen on suunnitelmien mukaan mahdollista.

Mahdollistaa Ranta-Tampellan maankäytön kehittämisen ja antaa edellytyk-
siä alueen kaupalliselle kehittymiselle.

Ranta-Tampellaan voidaan mahdollisesti toteuttaa Kekkosentiehen ja kes-
kustaan tukeutuva iso kaupallinen keskittymä.
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VERKKOVAIHTOEHTO 3
KEKKOSENTIELLÄ TAMPELLAN PITKÄ TUNNELI

Tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteena varmistaa Kekkosentien liikenteellinen toimivuus ja saada kes-
kustan läpikulkuliikenne yhä enenevissä määrin käyttämään Kekkosentietä.

Kekkosentielle rakennetaan lisäkaistoja.  Kehäkadut liitetään Kekkosentiehen
eritasoliittymillä Tampellassa ja Santalahdessa.

Kekkosentien siirretään tunneliin Mustanlahden ja Naistenlahden välillä.
Ranta-Tampella yhdistyy keskustaan Näsinsillan kautta.

Nykyinen Kekkosentie jää tunneliosuudella keskustan pääkaduksi valo-ohjat-
uin liittymin.

Liikenteelliset vaikutukset
Kekkosentiellä Tampellan tunnelissa on vuorokautinen liikennemäärä 41.000
autoa.

Yhtenäisen Tampellan pitkän tunnelin toteuttaminen Mustalahden ohi vaikut-
taa etenkin keskustan länsireunan katuverkon liikennemääriin.

Vuorokautinen liikenne vähenee merkittävästi Hämeenpuiston pohjoispäässä
ollen n. 9.000 autoa. Myös Satakunnankadun länsipäässä liikenne vähenee.

Liikennemäärät kasvavat perusverkkoon verrattuna Hämeenpuiston etelä-
päässä.

Viinikankadulla liikennemäärä vähenee merkittävästi määrän ollessa noin
10.000 vuorokautista ajoneuvoa. Vähenemä johtuu Viinikan liittymän paran-
tamisesta keskustan suuntaa suosivaksi ja Ratapihankadun linjaamista suo-
raan Viinikan liittymään.

Muilla keskustan pääkaduilla liikennemäärät ovat muiden vaihtoehtojen mu-
kaiset ja merkittäviä muutoksia ei ole.  Liikennemallin perusteella voidaan
todeta, että liikenteen kasvu ohjautuu tavoitteiden mukaisesti Kekkosentielle.
Tampellan pitkällä tunnelilla ei ole suoranaista vaikututusta ydinkeskustan lii-
kenteen määriin.

Maankäytölliset vaikutukset
Ydinkeskustan länsipuoleisen alueen kehittäminen hidastuu saavutettavuuden
heikentyessä.

Ratapihankatu mahdollistaa kadun varren maankäytön kehittämisen.

Hidastaa Ratinan alueen kehittämistä osaksi keskustan eteläistä kauppa-
keskittymää.

Hidastaa Ranta-Tampellan maankäytön kehittämistä saavutettavuuden hei-
kentyessä.

Suosii keskustan ulkopuolisten alueiden kehittämistä läpikulkuliikenteen suju-
vuuden parantuessa.
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VERKKOVAIHTOEHTO 4
PYYNIKIN TUNNELI

Tavoitteet ja toimenpiteet
Keskustan läpikulkuliikenteelle tehdään Pyynikinharjun alittava tunneliyhteys,
joka alkaa Tampereen valtatien jatkeelta Hämeenpuiston länsipuolelta ja liit-
tyy eritasoliittymällä Paasikiventiehen Onkiniemen kohdalla.

Kekkosentie säilyy nykytilanteen mukaisena, Tampellan alue liitetään
Kekkosentiehen eritasoliittymällä.

Liikenteelliset vaikutukset
Pyynikintunnelissa liikennemäärä on vuonna 2020 noin 11.000 autoa vuoro-
kaudessa.

Merkittävää liikenteen vähentymistä tapahtuu Kekkosentiellä, vähenemä 6.000
autoa vuorokaudessa.

Hämeenpuiston pohjoispäässä liikennemäärä puolittuu nykyisten liikenne-
järjestelyiden verkon liikennemääriin nähden. Myös Hämeenpuiston etelä-
päässä, Satamakadulla, Mariankadulla ja Pirkankadulla tapahtuu merkittä-
vää liikenteen vähentymistä.

Viinikankadulla liikennemäärä vähenee merkittävästi määrän ollessa noin
10.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vähenemä johtuu Viinikan liittymän pa-
rantamisesta keskustan suuntaa suosivaksi ja Ratapihankadun linjaamista suo-
raan Viinikan liittymään.

Ydinkeskustan kaduilla liikennemäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pyynikin tunneliin ohjautuu Kekkosentien
liikennettä ja siten yhteydet kilpailevat keskenään keskustan ohittavasta läpi-
kulkuliikenteestä.

Maankäytölliset vaikutukset
Ydinkeskustan länsipuoleisen alueen kehittäminen hidastuu saavutettavuuden
heikentyessä. Ratapihankatu mahdollistaa kadun varren maankäytön kehittä-
misen.

Tukee erityisesti Ratinan alueen kehittämistä jopa suunniteltua laajempana
keskittymänä.

Heikentää ratkaisevasti Ranta-Tampellan kehittämistä toiminnallisesti moni-
puolisena keskusta-alueena.

Heikentää mahdollisuuksia kehittää Näsijärven ranta-aluetta keskustan
virkistysalueena ja Tampereen imagoa rantakaupunkina.
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4.3 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET

Arviointitekijä/vaihtoehto Ve 1 Kekkosentie maanpinnalla Ve 2 Kekkosentiellä Tampellan tunneli Ve 3 Kekkosentiellä  Tampellan pitkä 
tunneli 

Ve 4 Pyynikintunneli 

Liikennesuorite (keskustan ha-suorite, ajon.km/h) 45 400 45 300 52 700 49 700 
Liikenteen muutokset nykytilanteeseen Kekkosentien merkitys läpikulkuliikenteessä 

kasvaa entisestään. 
Kekkosentien merkitys läpikulkuliikenteessä 
kasvaa entisestään. 

Kekkosentien merkitys läpikulkuliikenteessä 
kasvaa entisestään. Vähentää liikennettä 
Hämeenpuiston pohjoispäässä merkittävästi. 

Läpikulkuliikennettä siirtyy Kekkosentieltä 
Ratinansillalle. Vaikutus heijastuu lisääntyvänä 
liikenteenä mm. Itsenäisyydenkadulla ja 
Kalevantiellä. Hämeenpuistossa liikenne vähenee. 

Osa-alueiden saavutettavuuden muutokset Koskenniskan siltayhteys parantaa Tampellan ja 
keskustan välistä yhteyttä. 
 

Tampellan alueen huonompi saavutettavuus 
Kekkosentieltä.  
Koskenniskan siltayhteys parantaa Tampellan ja 
keskustan välistä yhteyttä. 
 

Ydinkeskustan länsipuolen saavutettavuus 
heikkenee. 

Ydinkeskustan länsipuolen saavutettavuus 
heikkenee. Keskustan eteläpuolen saavutettavuus 
lännestä paranee.  
 

Pysäköinti Keskustan kehittäminen korostaa keskustan 
pysäköinnin kehittämistä. 

Vaatii keskustan pysäköinnin kehittämistarvetta 
keskustan elinvoimisena pitämisessä. 

Vaatii keskustan pysäköinnin kehittämistarvetta 
keskustan elinvoimaisena pitämisessä. 

Liikenteen suuntautuminen Ratinan kautta 
vauhdittaa se alueen pysäköinnin kehittämistä. 

Asukkaiden elinympäristö Liikenteen lisääntyminen Kekkosentiellä ja siihen 
liittyvillä pääkaduilla heikentää asumisviihtyvyyttä 
katuihin rajoittuvalla alueilla. Melu, päästöt ja 
estevaikutukset kasvavat. 

Liikenteen lisääntyminen Kekkosentiellä ja siihen 
liittyvillä pääkaduilla heikentää asumisviihtyvyyttä 
tunnelin ulkopuolella katuihin rajoittuvalla alueilla. 
Tunneliosuudella liikenteen haittoja Tampellan 
alueella ei ole. 
  

Liikenteen lisääntyminen Kekkosentiellä ja siihen 
liittyvillä pääkaduilla heikentää asumisviihtyvyyttä 
tunnelin ulkopuolella katuihin rajoittuvalla. 
Tunneliosuudella liikenteen haittoja Tampellan 
alueella ei ole. Tunneliosuudella maanpäällisen 
nykyisen Kekkosentien liikennemäärä vähenee ja 
väylän hallitseva asema ympäristössään alenee ja 
siten myös estevaikutus alenee. 

Kekkosentien liikennemäärä vähenee ja väylän 
hallitseva asema ympäristössään jonkin verran 
alenee ja siten asumisviihtyvyys kasvaa. 
Hämeenpuiston pohjoispäässä liikennemäärän 
alentuminen parantaa asumisviihtyisyyttä. 
Hämeenpuiston eteläpäässä Pyynikin tunnelin 
suuaukko ja lisääntynyt liikennemäärä  aiheuttaa 
haittoja alueen asukkaille. 

Päästöt  (verkkotason päästöt arvioidaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa) 

 
 

   

Liikennemelu 
 

Liikenteen kasvu ohjautuu Kekkosentielle, jonka 
varrella liikenteen meluhaitat lisääntyvät 
edellyttäen tarvittavia torjuntatoimenpiteitä. 

Kekkosentien aiheuttamat liikenteen meluhaitat 
Tampellan alueella jäävät pois lähes kokonaan. 
Tunnelin ulkopuolisilla maanpäällisillä osuuksilla 
liikenteen meluhaitat lisääntyvät liikennemäärän 
kasvaessa. 

Kekkosentien liikenteen meluhaitat jäävät pois 
Tampellan ja Mustalahden alueelta.  

Kekkosentien liikenteen meluhaitat säilyvät 
nykytasolla. Pyynikin tunnelin Hämeenpuiston 
päässä ja Tampereen valtatien varrella meluhaitat 
lisääntyvät. 
 

Keskustan maankäytön kehittäminen Liikennejärjestelyillä tuetaan nykyisen 
maankäyttörakenteen kehittymistä ja turvataan 
ydinkeskustan kauppakeskittymien 
saavutettavuus. 

Tukee nykyisen, keskustan asuntorakentamisen 
lisäämistä painottavan, maankäyttörakenteen 
kehittämistä. Ydinkeskustan kauppakeskittymien 
saavutettavuus on turvattu. 

Ydinkeskustan länsipuoleisen alueen 
kehittäminen hidastuu saavutettavuuden 
heikentyessä ja keskustan nykyinen rakenne voi 
muuttua. 

Ydinkeskustan länsipuoleisen alueen 
kehittäminen hidastuu saavutettavuuden 
heikentyessä ja keskustan nykyinen rakenne voi 
muuttua. 

Toimivan kävelykeskustan kehittäminen Koskenniskan siltayhteys parantaa 
Kuninkaankadun ja Finlaysonin alueen 
saavutettavuutta ja edesauttaa länsipuoleisen 
kävelykeskustan kehittämistä. 

Tampellan alueen väestönkasvu parantaa 
kävelykeskustan kehittämisedellytyksiä. 

Tampellan alueen väestönkasvu parantaa 
kävelykeskustan kehittämisedellytyksiä. 

Heikentää ydinkeskustan länsiosan 
kävelykeskustan kehittämistä, vaikutukset voivat 
olla kaupalle negatiivisia. 

Keskustan kehittämishankkeiden toteutus Ratinan alueen kehittäminen on suunnitelmien 
mukaan mahdollista. 
Ranta-Tampellan alueelle voi toteutua liike-, 
toimisto- ja palvelutoimintojen voimakas 
kehittäminen, uutta asuntorakentamista alueelle 
vaihtoehto ei suosi. 

Ratinan alueen kehittäminen suunnitelmien 
mukaan mahdollista. 
Mahdollistaa Ranta-Tampellan maankäytön 
kehittämisen ja antaa edellytyksiä alueen 
kaupalliselle kehittymiselle. 
 

Hidastaa Ratinan alueen kehittämistä osaksi 
keskustan eteläistä kauppakeskittymää. 
Hidastaa Ranta-Tampellan maankäytön 
kehittämistä saavutettavuuden heikentyessä. 
. 

Tukee erityisesti Ratinan alueen kehittämistä jopa 
suunniteltua laajempana keskittymänä. 
Heikentää ratkaisevasti Ranta-Tampellan 
kehittämistä toiminnallisesti monipuolisena 
keskusta-alueena. 
.  

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Kehittäminen tukeutuu liikenteellisesti 
nykytilanteeseen. 
 

Suosii jossain määrin Lielahden, Kalevan, 
Turtolan ja Koilliskeskuksen kauppakeskittymien 
kasvua, koska Kekkosentien parempi sujuvuus ja 
nopeustaso parantavat niiden saavutettavuutta.  

Suosii merkittävästi Lielahden, Kalevan, Turtolan 
ja Koilliskeskuksen kauppakeskittymien kasvua, 
koska Kekkosentien parempi sujuvuus ja 
nopeustaso parantavat niiden saavutettavuutta. 
Länsipuolella ydinkeskustassa Sokos-
Kuninkaankatu-Anttila keskittymän saavutettavuus 
heikkenee Kekkosentien suunnasta. 

Tasapainottaa keskustan etelä- ja 
pohjoispuolisten osien kehittämistä. 
Suosii ensivaiheessa Lielahden, Kalevan, 
Turtolan ja Koilliskeskuksen kauppakeskittymien 
kasvua.  
 

Arvokkaat kohteet ja alueet Mustalahden eritasoliittymä on vaikea toteuttaa ja 
se muuttaa maisemaa arvokkaassa ympäristössä. 

Mustalahden eritasoliittymä on vaikea toteuttaa ja 
se muuttaa maisemaa arvokkaassa ympäristössä. 

 Pyynikin tunneli rakennetaan Pyynikinharjun alle. 
Tunnelin suuaukko Eteläpuistossa on vaikea 
toteuttaa ja se muuttaa maisemaa arvokkaassa 
ympäristössä. 

Liikennetalous                     Ajoneuvokustannukset   
Aikakustannukset  

Yhteensä   

285  M€/vuosi 
505  M€/vuosi 
790  M€/vuosi 
Ajokustannuksiltaan kallein vaihtoehto. (+10 M€/v) 

285  M€/vuosi 
500  M€/vuosi 
785  M€/vuosi 

285  M€/vuosi 
495  M€/vuosi 
780  M€/vuosi 
Ajokustannuksiltaan halvin vaihtoehto (-10 M€/v) 

280  M€/vuosi 
510  M€/vuosi 
790  M€/vuosi 
Ajokustannuksiltaan kallein vaihtoehto. (+10 M€/v) 

Suurten hankkeiden kustannukset Kekkosentien parantamiskustannukset   
20..30 M€ 

Tampellan tunnelin ja Onkiniemen tunnelin raken-
tamiskustannustaso noin 100…110 M€  
 

Tampellan pitkän tunnelin rakennuskustannustaso 
90…100 M€  

Pyynikin tunnelin rakennuskustannustaso on noin 
50…60 M€ (yleistarkastelu vuodelta 1993), lisäksi 
Kekkosentien parantamiskustannukset 10 M€ 
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4.4 Keskustakehä
Tampereen valtatie ja Hämeenpuisto kehäkatuina

• Kaduille ei ole toimivaa kehäkatuvaihtoehtoa
• Ovat jo perinteisesti keskustan pääkatuja
• Jo nykyiset katujärjestelyt tukevat niitä keskustan kehäkaduiksi

Satakunnankatu välillä Hämeenpuisto – Rautatienkatu
kehäkatuna

• Katuosuus on jo osa nykyistä keskustan kehää
• Katujärjestelyt ovat jo nykyisin pääkatutasoisia
• Sivuaa keskeisintä keskusta-aluetta
• Yhteydet pysäköintilaitoksiin hyvät

Ratapihankatu kehäkatuna
• Perustelut esitetty omana kohtanaan sivulla 30

Kehän koilliskulmassa on kaksi vaihtoehtoa Satakunnankadun yhdistä-
misessä Ratapihankatuun:

Ydinkeskustan kehittämiselle ja elinvoimaisuudelle on toimiva ja looginen kes-
kustakehä erittäin tärkeä. Kehä välittää keskustaan hakeutuvaa liikennettä eri
osa-alueiden välillä ja palvelee sisäpuolelle jäävää aluetta. Toimiva kehä mah-
dollistaa sisäpuolelleen jäävän ydinkeskusta-alueen erilaisten kehityssuuntien
valitsemisen.

Keskustan kehälle asetetaan vaatimuksina
• Sijoittuu lähelle ydinkeskustan liike- ja palvelualuetta
• On looginen ja hyvin opastettu
• Liikenteellisesti toimiva myös ruuhka-aikoina
• Houkuttelee toimivuudellaan liikennettä
• Kehältä on hyvät yhteydet keskustan sisääntuloteihin
• Kehältä on suorat opastetut yhteydet pysäköintilaitoksiin
• Sijaitsee katutilassa, joka soveltuu keskustan pääkaduksi

Vaihtoehto Satakunnankatu Erkkilän sillan kautta
• Satakunnankatu ja Erkkilänsilta toimii jo nykyisin kehäkatuluonteisesti
• Kehäyhteys Ratapihankadulle muodostuu epäjatkuvaksi ja edellyttää hyvää

opastusta
• Katu on lähellä nykyisiä keskustatoimintoja ja alueen pysäköintialueita.
• Kadun varrella on asutuksen lisäksi tuomiokirkko ja kouluja, joille liiken-

teen haitat ja estevaikutus lisääntyvät liikenteen kasvun myötä.
• Katutila on osalla matkaa kapea ja osin soveltumaton pääkatukäyttöön. Katu-

tila edellyttää kehittämistä ja kadunvarsipysäköinnin poistamista liikenteen
kasvaessa.

Vaihtoehto Satakunnankatu ratapihan ali
• Satakunnankatu toimii jo nykyisen keskustan kehänä. Kehä yhdistyy suo-

raan Ratapihankatuun ja on siten looginen ja hyvin opastettavissa
• Kadun varrella asutusta, tuomiokirkko ja kouluja, joten liikenteen haitat ja

estevaikutus lisääntyvät liikenteen kasvun myötä. Ratapihan alitus sijoittuu
kahden asuinkerrostalon väliin, liikenteen haitat lisääntyvät ko. kohdassa.

• Katu on lähellä nykyisiä keskustan toimintoja ja alueen pysäköintialueita.
• Katutila on osalla matkaa kapea ja osin soveltumaton pääkatukäyttöön. Katu-

tila edellyttää kehittämistä ja kadunvarsipysäköinnin poistamista liikenteen
lisääntyessä.

Kehän kaakkoiskulmassa on kaksi vaihtoehtoa Tampereen valtatien
yhdistämisessä Ratapihankatuun:

Vuolteenkatu ja Hatanpään valtatie
• Ovat jo tänään osa keskustan kehää, muutokset vähäisiä.
• Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien liittymä kuormittuu kapasiteetin ylä-

rajoille, samoin Tampereen valtatien ja Hatanpään valtatien liittymä
• Ratinan kehittyvä alue tukeutuu Vuolteenkatuun, liikenteen lisääntyminen li-

sää liikenteellisiä ongelmia. Vuolteenkatua ei voi kehittää pelkästään osaksi
Ratinan maankäyttöaluetta.

• Vuolteenkatu ja Hatanpään valtatie muodostat kehän osalle epäjatkuvuus-
kohtia ja edellyttävät siten onnistunutta opastusta

Yhteys Viinikan liittymän kautta
• Tampereen valtatie liittyy suoraan Ratapihankatuun. Yhteys on osa tärkeintä

keskustan sisääntuloyhteyttä.
• Viinikan liittymä kehitettäväksi selkeäksi keskustan kehän kulmapisteeksi
• Mahdollistaa Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien kehittämistä enemmän

alueen maankäytön liikenteen tarpeisiin
• Antaa Ratinan alueen kehittämiselle enemmän mahdollisuuksia
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Kuva 5.1 Keskustan ohittavan raskaan liikenteen ajoreitit

5 AUTOLIIKENNE
5.1 Henkilöautoliikenne
Henkilöautoliikenne on edelleen tärkeä kulkumuoto keskustaan saapumises-
sa. Se on myös tärkeä osa elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamises-
sa ja kehittämisessä.

Tavoitteena on vähentää ydinkeskustassa läpikulkuliikennettä ja siirtää sitä
mahdollisimman paljon valittavalle läpikulkuväylälle, joka on joko Kekkosentie
tai Pyynikin tunneliyhteys. Tällöin liikenteen haitat keskustan asukkaille, toimin-
noille ja ympäristölle vähenevät. Liikenteen väheneminen keskustan liittymis-
sä mahdollistaa niiden toimivuuden myös tulevaisuudessa ja mahdollistaa ha-
keutua autolla käyttämään keskustan palveluja.

Ydinkeskustassa tavoitteena on ohjata keskustaan hakeutuva liikenne ydin-
keskustan ympärillä oleville kehäkaduille. Kehäkadut välittävät myös ydin-
keskustan eri osa-alueiden välistä liikennettä ja niiltä on hyvät ohjatut yhtey-
det keskustan pysäköintilaitoksiin. Kehäkaduilla tavoitteena on liikenteellinen
toimivuus myös ruuhkatilanteissa.

Ydinkeskustan sisäpuolisella alueella alennetaan henkilöautoliikenteen nope-
utta, jotta kävelijän ja pyöräilijän asema korostuu nykyisestä, liikenneturvallisuus
ja viihtyvyys paranevat ja kadun estevaikutus alenee merkittävästi. Katu-
yhteydet toteutetaan siten, että kullekin keskustan neljälle osa-alueelle muo-
dostuu selkeä yksisuuntainen alueen sisäinen kiertävä reitti. Kaduilla on edel-
leen kadunvarsipysäköintiä, joskin pysäköintipaikkojen määrä vähenee, kun
katutilaa muutetaan autoliikenteeltä kävelylle ja pyöräilylle.

Hämeenkatua kehitetään joko enemmän keskustan toimintoja palvelevana
joukkoliikennepainotteisena katuna tai pelkästään joukkoliikenteelle tarkoi-
tettuna katuna. Hämeenkadulla on edelleen poikittaiset ajoyhteydet kadun eri
puolilla sijaitsevien ydinkeskustan osa-alueiden välillä. Keskustan osa-alueen
pelkästään läpiajavaa  autoliikennettä on pyritty rajoittamaan.

5.2 Raskas liikenne
Keskustan ohittava raskas liikenne ohjataan ensisijaisesti käyttämään valta-
teitä 3, 9, 11 ja 12 yhdistäviä itäistä ja läntistä kehätietä. Kehätie on moottori-
tienä liikenteellisesti hyvin toimiva ja turvallinen. Lisäksi kehätie yhdistyy
eritasoliittymien kautta kaupunkiseudulle tuleviin valtatieyhteyksiin mahdollis-
ten siten sujuvat siirtymiset yhteyksien välillä. Kehätieltä on hyvät yhteydet
keskustakehälle.

Keskustaa palveleva raskas avara- ja huoltoliikenne pyritään ohjaamaan kes-
kustan kehäkaduille, joilta liikenne hakeutuu osa-alueelle.
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6 JALANKULKU
Jalankulkuyhteydet etenkin ydinkeskustassa ovat erittäin tärkeitä keskustan
vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden lisäämisessä sekä kaupallisten alueiden toi-
siinsa yhdistämisessä.  Kaupallisten painopistealueiden välille muodostetaan
kävelyyn houkuttelevat turvalliset ja viihtyisät yhteydet, tällöin kävely alueelta
toiselle ilman autoa tulee nykyistä houkuttelevammaksi.

Hämeenkatu muodostaa jatkossakin erittäin merkittävän kävely-yhteyden.
Yhteyden kehittämisessä toimenpiteinä ovat pysäköinnin poistaminen nyky-
isiltä jalkakäytäviltä, turvallisten katuylitysten järjestäminen sekä viihtyvyyden
lisääminen pintamateriaaleilla, katukalusteilla ja viherrakentamisella.

Kävely-yhteys Kuninkaankadun kävelykadulta Laukontorin kautta Koski-
keskukseen ja Ratinaan edellyttää kehittämistä. Kuninkaankatua, Hallitus-
katua ja Aleksis Kiven katua muutetaan yhä enenevissä määrin toiminnaltaan
kävelypainotteisiksi, jolloin kävelijän asema korostuu selvästi nykyisestä.

Yhteys Tuomiokirkonkadun kävelykadun, matkakeskuksen ja Koskikeskuk-
sen välillä kehitetään useammalle reitille. Kaikilla näillä katuosuuksilla katu-
tilaa muutetaan nykyistä enemmän kävelyä suosivaksi.

Hämeenkadun kävelijälle tekemän estevaikutuksen vähentämiseksi Hämeen-
kadun alitse voidaan toteuttaa Tuomiokirkonkadun ja Kuninkaankadun koh-
dalla kadun alittava kävely-yhteys, joka liittyy viereisten rakennusten maan-
alaisiin liiketiloihin.  Tällainen yhteys on jo toteutettu Koskikeskuksesta
Hatanpään valtatien ali. Yhteyden lisäksi Hämeenkadulla on maanpinnalla
tasoylityksen tarve.

Kuva 6.1 Pääkatujen kävelyalitukset

Kuva 6.2 Pääkadun alituksen poikkileikkaus

Kuva 6.3 Tärkeimmät jalankulkureitit keskustassa
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7 PYÖRÄILY

Kuva 7.1 Tärkeimmät pyöräilyreitit keskustassa ja pyöräparkkien likimääräinen sijainti

Pyöräilyn merkitys tulee lisääntymään keskusta-alueella liikkumisolosuhteiden
parantuessa. Pyöräteiden rakentaminen toteutuu erillisen kehittämissuun-
nitelman mukaisena.

Pyöräilylle luodaan keskustan itä-länsi-suuntaiset ja etelä-pohjoissuuntaiset
pääreitit. Pääreitit toteutetaan siten, että niissä pyöräilijän asema korostuu.
Reitit sijoittuvat sellaisille katuosuuksille, jossa pyöräily voidaan tehdä turval-
liseksi ja jossa pyöräilystä ei aiheudu vaaraa jalankululle tai oleskelulle. Tästä
johtuen pääreittejä on vältetty mahdollisuuksien mukaan sijoittamasta kävely-
kaduille tai puistoihin.

Pääpyöräreittien vaatimuksia ovat:

• Reitit sivuavat läheltä tärkeimpiä kaupallisia keskittymiä ja kävelykatuja

• Väylät ovat erotettu jalankulusta ja autoliikenteestä

• Leveys mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräliikenteen

• Katujen ylitykset ovat turvallisia

• Reittien varrella on pyöräpysäköintialueita

Polkupyörien korkeatasoinen pysäköinti edesauttaa pyöräilyn kehittymistä.
Pysäköintialueet sijoittuvat lähelle kävelykatuja, suurimpia liikekeskittymiä ja
matkakeskuksen yhteyteen. Pysäköintialueet tehdään katoksellisina, lukittavina
ja niissä on valvontamahdollisuus esimerkiksi kameroilla.
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9 HUOLTO- JA
TAVARALIIKENNE

8 JOUKKOLIIKENNE JA
MATKAKESKUS

Kuva 8.1 Hämeenkadun pysäkki/terminaali-alueet Kuva 8.2 Raideliikenne keskustassa

Pääkatujen varrella tapahtuvat kiinteistöhuollon ja liikkeiden tavarakuljetukset
voivat heikentää pääkatujen liikenteen sujuvuutta etenkin ruuhka-aikana.
Liikennehaittojen estämiseksi tulisi kuljetusten tapahtua aamu- ja iltaruuhka-
ajan ulkopuolella.

Tavarakuljetukset voivat aiheuttaa haittoja myös kevyelle liikenteelle, mikäli
kuljetusauto pysäköidään lastaamista varten esimerkiksi kävelykadulle tai pää-
pyöräreitille. Näiden kohteiden osalta kuljetukset tulisi ajoittaa muulle ajalle
kuin työmatkaliikenteen ajalle.

Tampereen kaupunkiseudun linja-autoliikennejärjestelmä
Joukkoliikennejärjestelmä koostuu Tampereen kaupungin liikennelaitoksen
liikennöimästä kaupungin sisäisestä linja-autoliikenteestä ja yksityisten linja-
autoyritysten liikennöimästä seudullisesta linja-autoliikenteestä. Kaupungin
alueella molemmat liikenteet muodostavat ns. yhteistariffiliikenteen, jolloin
molempiin liikenteisiin käyvät samat lipputuotteet. Paikallis- ja seutuliikenne
käyttää pääsääntöisesti myös samoja pysäkkejä kaupungin alueella.

Hämeenkatu on linja-autoliikenteen “selkäranka”
Paikallisliikenne ja suuri osa seutuliikenteestä muodostuu pääasiassa keskus-
tan kautta kulkevista heilurilinjoista.  Keskustassa Hämeenkatu on linja-auto-
liikenteen pääkatu, jota pitkin lähes kaikki paikallis- ja seutuliikenteen vuorot
kulkevat ja mahdollistavat sujuvat vaihdolliset yhteydet eri suunnille.

Hämeenkadulla on neljä pysäkki/terminaali-aluetta: Rautatieasema, Koski-
puisto, Keskustori ja Tuulensuu. Keskustori ja Koskipuisto ovat tärkeimmät
vaihtopysäkit.

Keskustan saavutettavuus ja joukkoliikennepalvelujen kattavuus edellyttävät,
että Hämeenkatu on linja-autoliikenteen pääkatu, jossa pääosa linjoista koh-
taa. Hämeenkadun kehittämisessä linja-autoliikenteen asema tulee säilyttää
vähintäänkin nykyisellään. Pysäkki- ja terminaalialueiden määrä ja tilatarve
Hämeenkadulla säilyy pääpiirteissään nykyisellään, tosin tilantarvetta voidaan
tarkemmin arvioida erikseen.

Matkakeskus vaikuttaa Rautatienkadun liikenteeseen
Rautatieaseman yhteyteen tehtävä matkakeskus muodostaa joukkoliikenteen
keskusterminaalin, jossa eri liikennemuodot kohtaavat. Linja-autojen seutu-
ja kaukoliikenteen terminaalialue rakentunee nykyiselle asema-aukiolle.

Rautatienkadusta kehittyy merkittävä linja-autoliikenteen pääkatu, jota eten-
kin matkakeskukseen liikennöivä seutu- ja kaukoliikenne käyttää.  Matka-
keskuksen toteutuminen edellyttää henkilöautoliikenteen osittaista tai jopa
kokonaan kieltämistä Rautatiekadun Hämeenkadun eteläpuolisella osalla.

Raideliikennejärjestelmän suunnitelmat keskustassa
Raideliikennejärjestelmän selvitystyön (Rataverkon hyödyntäminen Tampe-
reen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 13.1.2003) mukaan raideliikenne
kulkee keskustassa maan alla. Keskustan terminaaleja ovat Keskustori, Tam-
pella ja matkakeskus. Maan alaisen osuuden suuaukkojen sijainnit vaikutta-
vat Ratapihankadun tilavarauksiin ja Puutarhakadun länsipään liikennöimiseen,
joka ei pikaraitiotiejärjestelmän toteutuessa voi olla läpiajettava katuyhteys.
Tällöin myös Näsilinnankadun suuntaisuus tulee harkittavaksi. Raideliikenne-
järjestelmä ei aiheuta muutoksia joukkoliikenteelle varattuihin katuihin. Hä-
meenkatu, Hatanpään valtatie ja Rautatienkatu säilyvät edelleen merkittävinä
osina joukkoliikennereittejä. Arviointia raideliikenteen vaikutuksesta keskusta-
rakenteeseen ei ole käytössä.

Kuva 9.1 Kauppakadun huolto- ja tavaraliikennettä
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10 PYSÄKÖINTI

Kuva 10.2 Keskustan nykyiset ja suunnitteilla olevat pysäköintilaitokset.Kuva 10.1 Maksulliset kadunvarsipaikat ja hintavyöhykkeet vuonna 2002

Pysäköinti vaikuttaa merkittävästi keskustan liikenteelliseen saavutettavuuteen,
keskustan liike-elämän ja palveluiden vetovoimaisuuteen, keskustan sisäisen
liikenteen määrään ja siten myös keskustan liikenneympäristön viihtyisyyteen.
Pysäköintipaikkojen tulee sijaita riittävän lähellä palvelualueita ja – kohteita,
mutta tärkeää on myös niiden hyvä saavutettavuus keskustan kehältä.

Keskustassa on pysäköintitarvetta asukas-, työmatka- ja asiointipysäköintiin.
Tässä selvityksessä on pysäköintiä tarkasteltu lähinnä asiointipysäköinnin nä-
kökulmasta.

Keskustassa on yleisiä pysäköintipaikkoja 3000 kadunvarsilla ja 3100
pysäköintilaitoksissa. Lisäksi keskustan pihoilla ja talojen kellareissa on asuk-
kaiden ja työpaikkojen käytössä arviolta noin 7000 paikkaa.

Kadunvarsipysäköinti
Vuoden 1997 pysäköintitutkimuksen mukaan sujuvan pysäköinnin rajana pi-
detty 0,75 täyttöaste ylittyy arkisin vain Hämeenkadun-Kauppakadun alu-
eella. Lauantaisin kyseinen raja ylittyy lähes kaikilla pysäköintialueilla rauta-
tien ja Hämeenpuiston välillä.

Laitospysäköinti
Keskusta-alueella on 10 pysäköintilaitosta, joissa on yhteensä noin 4100
pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikoista noin 75 % eli noin 3100 on yleisiä
pysäköintipaikkoja ja loput 25 % ovat sopimus- ja kiinteistökohtaisia paik-
koja  Kuvassa 9.2 esitetyissä nykyisissä laitoksissa on huomioitu myös syk-
syllä 2002 avattu Frenckellin pysäköintilaitos.

Nykyisten pysäköintilaitosten kokonaiskapasiteetti riittää hyvin lukuun otta-
matta vuoden muutamaa vilkkaampaa kauppapäivää. Tavallisten viikko-
huippujen osalta kapasiteetti täyttyy lähinnä vain Anttilan ja Koskikeskuksen
pysäköintilaitoksissa.

Laitosten kokonaiskapasiteetin hyödyntämiseksi Tampereen pysäköintilaitok-
sissa on toteutettu reaaliaikainen opastus ja pysäköinninohjausjärjestelmä,
jonka avulla autoilija ohjataan keskustan kehältä lähimpään vapaita paikkoja
omaavaan pysäköintilaitokseen.

Pysäköintijärjestelmän kehittäminen
Pysäköinnillä on laaja merkitys keskustan liikenteeseen:

• Pysäköintipaikkojen sijoittelu ja oikea määrä vaikuttavat keskustan sisäi-
seen liikenteeseen ja keskustan saavutettavuuteen.

• Kadunvarsipysäköinti vaikuttaa kadun liikennetilaan ja muun liikenteen su-
juvuuteen.

• Pysäköintijärjestelyillä voidaan vaikuttaa alueellisesti liikenteen ympäristö-
haittoihin ja liikenneympäristön viihtyisyyteen.

• Pysäköintijärjestelyillä on suuri merkitys liike-elämän palvelujen saavu-
tettavuudelle.

Pysäköintipaikkojen sijoittelulla ja keskittämisellä vähennetään turhaa liiken-
nettä, rauhoitetaan asuinalueita ja saadaan lisätilaa jalankululle ja pyöräilylle.

Suunnitteilla olevia pysäköintilaitoksia ja – alueita ovat:
• Hämpinparkki 600 autopaikkaa
• Matkaparkki 450 autopaikkaa
• Ratina 500-1000 autopaikkaa
• Kunkunparkki 500 autopaikkaa

Uusien pysäköintilaitosten myötä keskusta-alueen yleiseen pysäköintiin tar-
koitetut pysäköintipaikkamäärä lisääntyy 2000...2500 paikalla nykyisestä
6100 paikasta 8000...8500 paikkaan. Uudet kohteet sijoittuvat keskusta-
kehän läheisyyteen.

Kadunvarsipysäköinti tärkeä tehtävä on mahdollistaa lyhytaikainen pysäköinti
usein lähelle kohdetta.  Kadunvarsipysäköinnin kehittämiseen vaikuttaa kes-
kustan muun liikenneverkon järjestelyt. Kävelykadut ja kävelypainotteiset kadut
vähentävät osaltaan nykyisiä kadunvarsipaikkoja. Keskustan eri katuverkko-
vaihtoehdoilla vaikutus on:

Vaihtoehto A Vähenemä   10 paikkaa
Vaihtoehto B Vähenemä 140 paikkaa
Vaihtoehto C Vähenemä 250 paikkaa

Korvaavat pysäköintipaikat saadaan tehostamalla kadunvarsipysäköintiä niille
varatuilla katuosuuksilla ja toteuttamalla edellä esitetyt yhteensä 2000...2500
paikkaa sisältävät uudet pysäköintilaitokset.
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11 YDINKESKUSTA
11.1 Tavoitetilat
Ydinkeskustan kehittämisessä on asetettu seuraavia
tavoitteita:
• Keskustan elinvoimaisuuden turvaaminen
• Asukkaiden ja keskustassa asioivien viihtyisyyden lisääminen
• Elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen
• Palveluiden ja kaupan uusien toimintojen kehittämismahdollisuuksien lisää-

minen
• Alueen yhtenäisyyden lisääminen ja osa-alueiden välisten yhteyksien paran-

taminen

Jalankulussa ja pyöräilyssä on kulkumuodoista suurimmat puutteet. Tällä het-
kellä jalankulun ja pyöräilyn yksittäiset yhteydet ja katutilat eivät muodosta
riittävästi yhtenäisiä kulkuverkkoja. Lisäksi kulkeminen samassa tilassa ajo-
neuvoliikenteen kanssa on useissa kohdissa turvatonta. Kaupunkikeskusto-
jen kehittämisessä kehityssuuntana on ollut jalankulun ja pyöräilyn laatu- ja
palvelutason nostaminen.

Keskustakehän sisäpuoliselle alueelle sijoittuu kaikki keskustan tärkeimmät
kaupalliset keskittymät. Ydinkeskustan kolmen erillisen kaupallisen alueen
painopisteet sijoittuvat Kuninkaankadun ja Hämeenkadun risteämiseen,
Tuomiokirkonkadun ja Hämeenkadun risteämiseen ja Koskikeskus - Ratina
-alueelle.

Nämä kolme kaupallista keskittymää muodostavat keskustakolmion, jonka
alueella suurin osa kulkumuotojen ja katutilan kehittämistarpeista sijoittuu. Näitä
erillisiä kaupallisia keskittymiä yhdistetään toisiinsa siten, että ne muodostaisi-
vat toiminnallisesti yhtenäisen alueen. Tällöin myös alueita toisistaan erottavi-
en pääkatujen estevaikutusta vähennetään.

Kehittäminen tarkoittaa
• Hyvät kävelyn ja pyöräilyn yhteydet toisiinsa
• Hyvät joukkoliikenneyhteydet lähelle kaupallista keskittymää
• Hyvät ajohteydet keskustan sisääntuloteiltä
• Pysäköintilaitokset sijoittuvat kaupallisen keskittymän lähelle

Ydinkeskustan kehittämiselle on muodostettu kolme vaihtoehtoa. Näiden
yhteisenä kehityssuuntana on kävelyn ja pyöräilyn aseman nostaminen, katutilan
muuttaminen viihtyisämmäksi ja autoliikenteen nopeustason alentaminen.
Vaihtoehdoissa on käsitelty Tammerkosken ja Hämeenkadun rajaamia neljää
osa-aluetta itsenäisinä oman identiteetin muodostavina alueina, jotka kehittyvät
omista lähtökohdistaan liittyen kuitenkin koko ydinkeskustan toimivaan
liikenneverkkoon.
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11.2 Ydinkeskustan vaihtoehdot
VAIHTOEHTO A
NYKYISEN LIIKENNÖINNIN KEHITTÄMINEN

Muutokset katujen kulkumuotojen priorisoinneissa
• Aleksis Kiven kadun eteläpää kävelypainotteiseksi
• Pysäköintikatuina kehitetään osia Hämeenkadun eteläpuolella Näsi-

linnankadusta, Kuninkaankadusta ja Tuomiokirkonkadusta ja osia Hämeen-
kadun pohjoispuolella Näsilinnankadusta ja Aleksanterinkadusta

• Rautatienkatu Hämeenkadun ja Vuolteenkadun välillä joukkoliiken-
nepainotteisena katuna

Muutokset katutiloissa
• Aleksis Kiven katu muodostaa osin vaillinaisen kävely-yhteyden Finlaysonin

alueelta Keskustorin kautta Laukontorille ja siitä edelleen Koskikeskukseen

Muutokset kadunvarsipysäköinnissä
• Pysäköintipaikat vähenevät lähinnä Aleksis Kiven kadulla noin 10 paikalla.
• Korvaavat pysäköintipaikat lisätään Kuninkaankadun pysäköintiä

tehostamalla

Muutokset elinkeinoelämälle
• Länsipuolen kauppakeskittymälle muutokset ovat positiivisia.
• Kävely- ja pyöräyhteyksien kehittäminen edesauttaa jonkin verran

kehittämistä.
• Poistuvat pysäköintipaikat heikentävät toimintaa, mikäli korvaavia pysä-

köintipaikkoja ei toteuteta

Muutokset asukkaille
• Muutokset vähäisiä, liikenne rauhoittuu jonkin verran Aleksis Kiven kadun

varrella

Nykyinen liikennöinti jatkuu lähes entisellään. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä
parannetaan Keskustoriin liittyvillä pääreiteillä. Hämpinparkin ja Kunkunparkin
toteuttamisella voidaan parantaa keskustan pysäköintipaikkatarvetta.
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VAIHTOEHTO B
KÄVELYPAINOTTEISTEN KATUJEN LISÄÄMINEN

Muutokset katujen kulkumuotojen priorisoinneissa
• Kävelypainotteiseksi

• Osia Kuninkaankadusta, Hallituskadusta ja Aleksis Kiven kadusta
• Suurin osa Kauppakadusta ja Puutarhakadusta.
• Koskikatu Koskipuiston vieressä
• Tuomiokirkonkatu Hämeenkadun eteläpuolella, Verkatehtaankatu ja Ota-

valankatu
• Pysäköintikatuina kehitetään Hämeenkadun eteläpuolella Näsilinnankatua,

Kuninkaankatua ja Tuomiokirkonkatua ja Hämeenkadun pohjoispuolella
Näsilinnankadun ja Aleksanterinkadun osia

• Rautatienkatu Hämeenkadun ja Vuolteenkadun välillä joukkoliiken-
nepainotteisena katuna

Muutokset katutiloissa
• Kävelypainotteiset kadut yhdistävät kävelykadut ja torialueet toisiinsa.

Muutokset kadunvarsipysäköinnissä
• Kuninkaankatu – Hallituskatu - Aleksis Kiven katu - kävelypainotteinen

yhteys vähentää pysäköintipaikkoja noin 30 kappaletta. Korvaavat pysä-
köintipaikat saadaan Kuninkaankadun pysäköintiä tehostamalla ja
Kunkunparkin rakentamisella

• Kauppakadulta ja Puutarhakadulta vähenee noin 30 pysäköintipaikka. Kor-
vaavat pysäköintipaikat ovat Frenckellin ja Plevnan pysäköintilaitoksissa

• Kyttälän alueella vähenee noin 80 pysäköintipaikka. Korvaavat paikat si-
joittuvat uusiin Hämpinparkin ja Matkaparkin pysäköintilaitoksiin

Muutokset elinkeinoelämälle
• Länsipuolen kauppakeskittymälle muutokset ovat positiivisia.
• Kävely- ja pyöräyhteyksien kehittäminen kauppakeskittymien välille edes-

auttaa kehittämistä.
• Kävelypainotteiset alueet lisäävät jossain määrin Stockmannin - Matka-

keskuksen - Koskikeskuksen ympäristön liiketilojen uudistamismahdol-
lisuuksia.

• Kuninkaankadun kävelykadun läheisyydessä katuvarsipysäköinti vähenee.
Poistuvat pysäköintipaikat heikentävät toimintaa, mikäli korvaavia pysä-
köintipaikkoja ei toteuteta.

Muutokset asukkaille
• Kaikilla kävelypainotteisilla katuosuuksilla liikenne rauhoittuu ja viihtyvyys

lisääntyy
• Kulkuyhteydet säilyvät lähes nykyisellään, nopeustaso alenee.

Kävelypainotteisia katutiloja lisätään. Ne kytkeytyvät Kuninkaankadun ja
Tuomiokirkonkadun sekä Keskustorin kävelykatuyhteyksiin. Kävelypainot-
teiset kadut ovat osa kaupallisten keskittymien välisiä reittejä. Hämpinparkin
ja Kunkunparkin toteuttamistarve kasvaa.
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VAIHTOEHTO C
KÄVELYKATUJEN LISÄÄMINEN

Kävelykatuja ja kävelypainotteisia katutiloja lisätään. Ne kytkeytyvät
Kuninkaankadun ja Tuomiokirkonkadun sekä Keskustorin kävelykatu-
yhteyksiin. Kadut ovat osa kaupallisten keskittymien välisiä reittejä.
Hämpinparkin ja Kunkunparkin toteuttamistarve on ilmeinen.

Muutokset katujen kulkumuotojen priorisoinneissa
• Kävelykaduiksi osia Kuninkaankadusta ja Kauppakadusta sekä Aleksis

Kiven kadun eteläosa, Koskikatu Koskipuiston vieressä sekä Tuomiokirkon-
kadun pää Hämeenkadun eteläpuolella.

• Kävelypainotteisiksi kaduiksi osa Puutarhakadusta, Tuomiokirkonkatu
Hämeenkadun eteläpuolella, Verkatehtaankatu ja Otavalankatu sekä osa
Kyttälänkadusta

• Pysäköintikatuina kehitetään Hämeenkadun eteläpuolella osia Näsilinnan-
kadusta, Kuninkaankadusta ja Tuomiokirkonkadusta sekä Hämeenkadun
pohjoispuolella osia Näsilinnankadusta, Aleksanterinkadusta ja Rongan-
kadusta.

• Joukkoliikennekatuna kehitetään Rautatienkatua Hämeenkadun ja Vuolteen-
kadun välillä.

• Rongankatu muutetaan osaksi Koskipuistoa

Muutokset katutiloissa
• Kävely- ja kävelypainotteiset kadut sekä torit muodostavat yhtenäisen kä-

vely- ja pyöräilyverkon. Autoliikenteen määrä ja vaikutus em. katutiloissa
vähenee.

Muutokset kadunvarsipysäköinnissä
• Länsipuolella keskustaa Hämeenkadun eteläpuolella vähenee noin 70

pysäköintipaikkaa.   Korvaavat pysäköintipaikat saadaan Kuninkaankadun
pysäköintiä tehostamalla ja rakennettavasta Kunkunparkista.

• Kauppakadulta ja Puutarhakadulta vähenee noin 60 pysäköintipaikka. Kor-
vaavat pysäköintipaikat ovat Frenckellin ja Plevnan pysäköintilaitoksissa.

• Eteläisen Kyttälän alueella vähenee noin 100 pysäköintipaikka ja pohjoisen
Kyttälän alueella noin 20 pysäköintipaikkaa. Korvaavat paikat sijoittuvat
uusiin Hämpinparkin ja Matkaparkin pysäköintilaitoksiin

Muutokset elinkeinoelämälle
• Muutokset länsipuolen kauppakeskittymille ovat positiivisia. Laajentaa pa-

rasta kauppa-aluetta Kuninkaankadulta Koskikeskukseen päin.
• Aiheuttaa kävelyalueilla kaupan rakennemuutoksia.
• Laukontorin satama ja sen toiminnot liittyvät paremmin ydinkeskustaan.
• Parantaa Stockmannin - Matkakeskuksen - Koskikeskuksen ympäristön

liiketilojen uudistamismahdollisuuksia

Muutokset asukkaille
• Kaikilla kävely- ja kävelypainotteisilla katuosuuksilla liikenne rauhoittuu ja

viihtyvyys lisääntyy
• Autolla ajon kulkuyhteydet muuttuvat jonkin verran, nopeustaso alenee.
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12 HÄMEENKATU
Vaihtoehto A Joukkoliikennepainotteinen katu
Nykyistä Hämeenkadun roolia keskustan pääkatuna muutetaan enemmän
kadun varrella olevan maankäytön tarpeisiin. Hämeenkadulle jää edelleen
reunoilla olevat joukkoliikennekaistat ja keskellä olevat kaikelle autoliikenteelle
tarkoitetut peruskaistat.

Hämeenkadulle lisätään vasemmallekääntymismahdollisuuksia. Tällöin Hä-
meenkadun asema keskustan läpikulkuliikenteelle vähenee, koska vasemmalle
kääntyvät autot heikentävät suoraan ajavan muun liikenteen sujuvuutta.
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Muutoksia nykytilanteeseen ovat:

Sallitaan Hämeenkatua ajaville autoille vasemmalle sivukadulle kääntyminen.
Nykyisen Näsilinnankadun lisäksi kääntyminen sallitaan Pellavatehtaankadulle
ja Aleksanterinkadulle. Lisäksi muuttamalla Kuninkaankatu kaksisuuntaisek-
si on mahdollista sallia kääntyminen Hämeenkadulta myös Kuninkaankadulle
etelään.
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Edut

• Kaikki liikennemuodot saavat liikkua kadulla.
• Vasemmalle kääntymiset parantavat keskustan eri osa-alueiden välistä lii-

kennettä
• Eri osa-alueet ovat nykyistä paremmin autolla saavutettavissa
• Hämeenkatu muuttuu enemmän alueen toimintoja palvelevaksi kaduksi, jossa

on voimakas joukkoliikenne
• Hämeenkadun varren pysäköintipaikat voivat mahdollisesti säilyä

Haitat

• Kadun liikenteellinen sujuvuus heikkenee
• Kadulta vasemmalle kääntyjät hidastavat suoraa ajavaa liikennettä
• Pyöräilylle ja jalankululle ei ole saatavissa nykyistä enempää tilaa
• Hämeenkadun varren pyöräilylle ei voi erottaa omaa väylää nykyisestä jalka-

käytävästä
• Jalankulun asemaa ei voida oleellisesti parantaa
• Kadun viihtyisyyden lisääminen on rajallista

Vaihtoehto B Joukkoliikennekatu
Nykyistä Hämeenkadun roolia keskustan pääkatuna muutetaan joukko-
liikennepainotteisesta pääkadusta joukkoliikennekaduksi.  Tällöin Hämeen-
kadulta poistuu lähes kaikki muu liikenne kuin joukkoliikenne. Vain kiinteis-
töille ajo Hämeenkatua pitkin on muulle liikenteelle mahdollista.

Pysäkkien kohdilla kadulla on nykytilanteen mukaisesti neljä kaistaa, joista
reunimmaiset toimivat pysäkkeinä ja sisimmät bussien ajokaistoina. Pysäkkien

välillä nykyiset reunimmaiset joukkoliikennekaistat muutetaan Hämeenkadun
suuntaiselle pyöräliikenteelle. Pysäkkien kohdilla pyöräliikenne on erottele-
mattomana samalla alueella jalankulun kanssa.

Hämeenkadun poikittainen autoliikenne on sallittu nykyisten valoliittymien
kautta.

Edut

• Bussiliikenteen liikennöintiolosuhteet paranevat
• Kadun merkitys kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle korostuu
• Kadun estevaikutus vähenee autotilan kaventuessa
• Osalle matkaa kadun varrelle voidaan tehdä erillinen pyörätie
• Liikenteen melu- ja päästöhaitat vähenevät
• Keskustan kehäkatujen asema läpikulkuliikenteen välittäjinä korostuu
• Hämeenkatua voidaan kehittää nykyistä viihtyisämmäksi autotilan vähen-

tyessä

Haitat

• Keskustan eri osa-alueiden väliset yhteydet heikkenevät
• Osa-alueiden saavutettavuus heikkenee
• Liikenne ja liikenteen haitat lisääntyvät Satakunnankadulla ja Hämeenkadun

poikkikaduilla.
• Hämeenkadun varren nykyiset pysäköintipaikat poistuvat.
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13 RATAPIHANKATU
Ratapihankadun liikenteellinen merkitys on kasvanut. Toteutuessaan koko-
naisuudessaan Viinikan liittymästä Kekkosentielle luo se uuden reitin
Lempääläntien ja Kekkosentien välillä. Tällöin mm. Kalevan puistotien mer-
kitys läpikulkuliikenteelle voi vähentyä ja katua on kehitettävissä enemmän
alueen maankäytön tarpeisiin.

Matkakeskuksen toteuttaminen rautatieaseman yhteyteen edellyttää Rautatien-
kadun roolin muuttamista keskustan kehäkadusta joukkoliikennepainotteiseksi
kaduksi, jolla on rajoitettu kapasiteetti läpikulkevalle henkilöautoliikenteelle.

Ratapihankadusta muodostetaan uusi keskustan itäreunan kehäkatu. Kadulta
voidaan toteuttaa suorat yhteydet Matkaparkki- ja Hämpinparkki –
pysäköintilaitoksiin. Myös suora yhteys Ratapihankadulta matkakeskukseen
voi olla mahdollinen.

Ratapihankadun korostuneemman liikenteellisen aseman turvaamiseksi on
kadun osalta ratkaistava jatkosuunnittelussa mm. seuraavia seikkoja:
• Kadun suora linjaus Viinikan liittymään
• Kadun ja pikaraitiotien tilanvaraukset
• Raidevarausten selvittäminen
• Kadun liitynnät muuhun katuverkkoon ja maankäyttöön
• Tammelan alueen liikenteen rauhoittamismahdollisuudet
• Kadun liittyminen Kekkosentiehen
• Lapinniemen alueen liittäminen Ratapihankatuun tai Kekkosentiehen
• Kadun varren maankäytön kehittäminen
• Liikennehaittojen torjunta

Ratapihankadun sijoittuessa välittömästi rautatien viereen voidaan sekä juna-
liikenteen että autoliikenteen haittoja asutukselle torjua samanaikaisesti. Myös
radan ja kadun aiheuttaman estevaikutuksen vähentäminen tapahtuu samalla
kertaa yhteisten alikulkuyhteyksien kautta.

Ratapihankadun liittymäalue Kekkosentiellä

Ratapihankatu sijoittuu ratapihan viereen
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14 KOSKENNISKAN SILTA
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Koskenniskan siltayhteys yhdistää Tampellan osaksi
keskustaa
Finlaysonin ja Tampellan alueet on kaavoitettu yleiskaavallisten tavoitteiden
mukaisesti Tampereen ydinkeskustan laajenemisalueiksi, jotka tavoite-
tilanteessa ovat niin toiminnallisesti kuin rakenteellisestikin elimellinen osa kau-
pungin keskustaa. Keskustan kaupunkirakenteen eheyttämiselle alueilla
tapahtuvilla muutoksilla on suuri merkitys. Sujuva keskinäinen yhteys aluei-
den välillä, alueiden luonteva kytkeytyminen muuhun keskustaan sekä aluei-
den helppo saavutettavuus eri puolilta keskustaa ovat perusedellytyksiä kaa-
voituksen tavoitteiden toteutumiselle. Tämä on edelleenkin niin alueiden
liikenteellisiä kuin muitakin toiminnallisia ratkaisuja ohjaava tavoite.

Toiminnallisina osina keskustaa alueiden tulee rakentua myös omilta
toiminnoiltaan monipuolisina. Asumisen rinnalle syntyvillä liike-, palvelu-, kult-
tuuri- ym. toiminnoilla on oltava samat hyvän saavutettavuuden mukanaan
tuomat menestymisen edellytykset kuin vastaavilla toiminnoilla muuallakin
keskustassa.

Koska Kekkosentie on keskustan ohittavan samoin kuin keskustaan ohjau-
tuvan liikenteen pohjoinen pääväylä, sen varaan rakentuu pitkälle myös kes-
kustan laajenemisalueiden saavutettavuus. Tampellan alueelta suoraan
Kekkosentiehen alueen itäosasta johdettu liittymä sekä katupari Satakunnan-
katu – Lapintie eivät riitä ratkaisemaan alueiden monipuolisia yhteystarpeita.
Välttämätöntä on myös järjestää sujuvat yhteydet alueiden välille. Tampellan
ja Finlaysonin alueille hyväksytty toiminnallinen ja rakenteellinen kokonaisuus
on ollut peruste sille, että alueiden asemakaavoihin sisältyy ajoneuvoliiken-
teen järjestelyihin oleellisesti liittyväksi ratkaisuksi Koskenniskansilta.

Keskustassa olemassa oleva monipuolinen palvelutarjonta on jo valmiiksi Fin-
laysonin ja Tampellan alueiden tuntumassa. Muutokset itse alueilla lisäävät
keskustalle ominaisten työpaikkojen ja muiden keskustatoimintojen määrää,
mikä osaltaan tukee koko keskustan palvelujen säilymistä ja turvaa keskus-
tan elinvoimaisuuden.

Tällä hetkellä Finlaysonin alueella päivittäin työssä käyvien ja asioivien määrä
on noin 3500. Tavoitetilanteen asukasmäärä alueella on noin 600. Kanta-
Tampellan alueella asemakaavan mukaisessa tavoitetilanteessa työpaikkoja
on noin 4000 ja asukkaita 2500 – 3000. Tavoitteena on jatkaa Tampellan
alueen kaavoittamista rautatien pohjoispuolelle ns. Ranta-Tampellan alueelle,
joka kehittyvänä Tampellan osana laajentaa kaupungin keskustan Näsijärven
rantaan asti. Tulevista ratkaisuista riippuen sekä asukasluku että työpaikko-
jen määrä myös täällä tullevat nousemaan merkittäviksi. Samalla voimistuvat
myös edellä mainitut muutosalueiden ja muun keskustan väliset yhteystarpeet.

Koskenniskan sillan liikenne-ennusteet ja liikenteelliset
vaikutukset

Verkkovaihtoehtojen ennusteiden mukaan
• Kaikissa Kekkosen tien kehittämisvaihtoehdoissa siltaa käyttää noin

6.300 autoa vuorokaudessa.
• Siltaa käytetään eniten Tampellan (lyhyt tunneli) tunnelivaihtoehdossa 7.000

autoa vuorokaudessa.
• Siltaa käytetään vähiten Pyynikin tunnelivaihtoehdossa 5.800 autoa vuoro-

kaudessa.
• Merkittävää eroa eri verkkovaihtoehtojen välillä ei ole.

Sillan rakentaminen vähentää liikennettä vuorokaudessa
• Näsinsillalla 39.200 autosta 36.600 autoon
• Satakunnansillalla 17.800 autosta 17.100 autoon
• Hämeensillalla 16.100 autosta 15.600 autoon
• Ratinansillalla 31.700 autosta 31.300 autoon

Sillan kautta kulkevan liiken-
teen suuntautuminen

Kanta-Tampellan alue
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15 MITEN JATKETAAN
Tavoitteena on valita kevään 2003 aikana läpikulkuliikenteen väylävaihto-
ehdoista ja kehän sisäpuolisen alueen liikenneverkkovaihtoehdoista ne, joi-
den suunnittelua jatketaan. Vaikutusten arviointia tarkennetaan edelleen. Ta-
voitteena on, että osayleiskaavaluonnos tai –luonnokset asetettaisiin nähtävil-
le viimeistään toukokuussa 2003. Luonnosvaiheessa vaihtoehtoja saattaa si-
ten olla vielä useampia.

Jotta osayleiskaava saataisiin tavoiteaikataulun mukaisesti kaupunginvaltuus-
ton käsiteltäväksi vuoden 2003 aikana, on osayleiskaavaehdotus käsiteltävä
kaupunginhallituksessa ja asetettava nähtäville elo-syyskuun aikana. Tässä
vaiheessa vaihtoehtoja suunnitelman eri osa-alueilta (läpikulkuliikenteen väy-
lä, keskustan kehä, ydinkeskustan liikenneverkko, Hämeenkatu) voi olla enää
yksi kustakin. Osayleiskaava pyritään tuomaan kaupunginvaltuuston käsitel-
täväksi vuoden 2003 lopulla.

Keskustan liikenneosayleiskaava                    
AIKATAULU            24.1.2003
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KEHÄN SISÄPUOLI  9/2002 - 2/2003
 KH:n suunnittelukokous  25.11.
 Neuvottelu viranomaisten kanssa  12.12.

 KH: Vaihtoehdot nähtäville  3.2.
 Vaihtoehdot nähtävillä, mielipiteet ja ennakkokannanotot  helmikuu

 Yleisötilaisuus  11.2.

 Kooste mielipiteistä  helmi-maaliskuu

LUONNOKSET  3/2003 - 6/2003
 Yhteistyöryhmän kokouksia  aina tarvittaessa

 Karsitaan osa ydinkeskustan vaihtoehdoista  maaliskuu

 1-3 luonnosta: Ydinkeskusta ja läpikulkuväylät samalla kartalla  maalis-huhtikuu

 KH: luonnokset nähtäville  (huhti-)toukokuu
 Luonnos / luonnokset nähtävillä  touko-kesäkuu

 Yksi jatkotyön pohjaksi  kesäkuu

 Yleisötilaisuus  touko-kesäkuu

EHDOTUS  6-9/2003
 Yhteistyöryhmän kokouksia  aina tarvittaessa

 Suunnitelmien tarkistaminen  kesä-heinäkuu

 KH: Ehdotus nähtäville  elokuu
 Ehdotus nähtävillä, muistutukset ja lausunnot  elo-syyskuu

 Yleisötilaisuus  elokuu

LOPULLINEN OSAYLEISKAAVA  9-11/2003
 Viranomaisneuvottelu   ympäristökeskuksessa, MRL 66 §, MRA 18 §  syys-lokakuu
 Mahdolliset muutokset ehdotukseen  syys-marraskuu

 Yhteistyöryhmän kokous
 Tiedoksi lautakuntiin  marraskuu

 KH  joulukuu (1./8.12.)

 KV: hyväksyminen  joulukuu (17.12.)






