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• liikennemäärien kehittyminen ja kulkumuotokohtaiset tavoitteet, SUMP 

• Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2013

• keskustan strateginen osayleiskaava

• Hämeenkadun uusiminen 

• keskustan liikennesuunnittelu

• maanalaisen pysäköinnin ja huollon kehittäminen

• raitiotien ja muiden suurten hankkeiden rakentamisen aikaiset haasteet
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Tampereen keskusta muutoksessa
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Pispalan kannaksen ja Rajasalmen sillan liikennemäärien 
kehittyminen

• Pispalan kannaksen ja 

Rajasalmen siltojen 

ylittävän liikenteen määrä 

vuonna 2017 lisääntyi 

2,2 prosentilla vuoteen 

2016 verrattuna. 

• Vuonna 2017 Pispalan 

kannaksen ja 

Rajasalmen siltojen 

yhteenlaskettu KVL oli 

101 800 ajon/vrk
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Skenaariot

?
Miten saavuttaa 
Tampereen 
strategian 
tavoitteet?



Kotimaassa tehtyjen matkojen kulkumuoto-osuudet 
syksyn arkipäivinä 9-11/2016

Tampereen kaupunkiseudun 
asukkaat

Tamperelaiset

Kestävät 44 % Kestävät 52 %



Kulkumuoto-osuustavoitteet kotimaan matkoille 
syksyn arkipäivinä 9-11/2030

Kestävät 60 % Kestävät 69 %

Tampereen kaupunkiseudun 
asukkaat

Tamperelaiset



SUMP

• Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma on 

strateginen suunnitelma, 

jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita 

paremman elämänlaadun näkökulmasta.

• Liikenteen suunnittelusta kaupungin 
suunnitteluun.
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TERVEYS
Miten luoda terveellistä ympäristöä 

kaupunkilaisille?

 ilmanlaatu 
 melu
 fyysinen aktiivisuus

RUUHKAUTUMINEN
Miten luoda taloudellisesti 

elinkelpoista ja helppopääsyistä 
kaupunkia?

 ylikapasiteetin välttäminen
 vaihtoehtoisiin 

liikkumistapoihin 
kannustaminen

TURVALLISUUS JA 
TURVALLISUUDENTUNNE

Miten luoda turvallista 
kaupunkiympäristöä ja liikkumista?

 liikenneturvallisuus
 koettu turvallisuus

OSALLISTUMINEN
Miten osallistaa kansalaiset ja 

sidosryhmät?

 merkittävien sidosryhmien 
tunnistaminen

 osallistumistavat

SUMPin näkökulmat
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Kartta 1. Ajoneuvojen nopeuden alenema vuoden 2015 iltaruuhkassa 

verrattuna hiljaisen ajan liikenteeseen (mitä
punaisempi sitä hitaammin liikkuva liikenne).

SUMPin näkökulmat

Liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteet
(Mobility Management)

RUUHKAUTUMINEN
Miten luoda taloudellisesti elinkelpoista ja 

helppopääsyistä kaupunkia?
 ylikapasiteetin välttäminen
 vaihtoehtoisiin liikkumistapoihin 

kannustaminen
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Suurten infrahankkeiden vaikutukset liikennemääriin
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Suurten infrahankkeiden vaikutukset matka-aikoihin



Ari Vandell

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelman 
liikenne-ennuste

TAKLIn v. 2016 päivitetty 
liikenne-ennuste



Ari Vandell

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma
• Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma valmistui keväällä 2013

• Suunnitelmaan sisältyi liikenteellinen visio vuodelle 2030

• Keskeisenä painotuksena on keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla 

kulkumuodoilla

• Ajoneuvoliikenteen verkon kehittämisstrategia perustuu keskustan 

läpikulkuliikenteen ohjaamiseen keskustan ohittaville pääväylille sekä 

liikenteen selkeään ja sujuvaan reititykseen keskustan maanalaiseen 

pysäköintiverkostoon

• Liikenneverkkosuunnitelman  

kehittämisstrategian mukaan 

joukkoliikenteen laatukäytävät takaavat 

sujuvan liikennöinnin ja raitiotie 

muodostaa tulevaisuudessa keskustan 

joukkoliikenteen rungon

• Suunnitelman mukaan Hämeenkadusta

muodostetaan joukkoliikenteen ja 

jalankulun pääkatu



Ari Vandell

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma

Liikenteellisen vision pohjalta on johdettu konkreettisia tavoitteita ja 

määritetty näitä toteuttavat strategiat ja kärkihankkeet. Liikenteellinen visio 

kiteyttää suunnitelman sisällölliset painotukset seuraavasti:

• Keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla. Keskustaan 

saavutaan nopeasti, jotta perillä voidaan olla hitaasti ja rauhallisesti.

• Esteetön keskusta edistää arjen sujuvuutta ja on myös suosittu asumisen 

alueena. Keskusta-asumisen vetovoima tukee tehokkaasti myös 

yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tavoitteita.

• Paikkojen ja reittien verkosto. Tampereen keskusta tunnetaan paikkojen 

ja reittien verkostona, jossa liikkumisen kokemus on raikas ja turvallinen. 

Hyvässä kaupunkitilassa kuulee toisen puheen ja joukkoliikenteessä 

näkee parhaat paikat.

• Helposti hahmottuva liikenneympäristö. Reaaliaikainen 

liikenneinformaatio, ”älykäs liikenne”, ja ajonopeutta säätelevä, ”opettava 

ympäristö”, opastavat liikkujaa ja kertovat miten eri ympäristöissä 

toimitaan ja liikutaan.



Ari Vandell

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma

• kuva  5.1. ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko (mm. joukkoliikenteen 

laatukäytävät, maanalaisen pysäköinnin reitit)



Ari Vandell

Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma

TAKLIn tavoiteverkkoa tarkistettu 
Hämeenkadun suunnittelun 
yhteydessä
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Keskustan strateginen osayleiskaava 2016 
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Hämeenkatu uudistuu seinästä seinään 



Hämeenkatu
• Tampereen ja koko kaupunkiseudun 

keskeisin katu – keskustan sydän ja 
joukkoliikenteen pääkatu

• Uusitaan seinästä seinään, muuttuu 
uudistamisen myötä 
joukkoliikennekaduksi

• Rakentaminen vuosina 2017–2022
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Kyttälän katusaneerauksen yleissuunnitelma 
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Uusia kävelykatuja - Tuomiokirkonkatu 
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Keskustan kehän kehittäminen 



31.3.2019 23

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen, Rongankatu 

AL 26.3.2019



12.10.2018

Ari Vandell

24

Maanalaisen pysäköintiverkoston suunnittelu  



Osa 1 rakenteilla
Kaksi linjaa

15 km
23 pysäkkiä

1 varikko
Rakentaminen 2017–2021 

Liikennöinti 2021

Osa 2 suunnitteilla
Yhden linjan jatkaminen
~7 km
~10 pysäkkiä
Rakentamispäätös 2020 
Rakentaminen 2021–2024
Liikennöinti 2024

Tays

Hervanta

Lentävänniemi

Keskusta

Raitiotie muuttaa pysyvästi keskustan liikennettä  



Tampereen kaupungin lähivuosien uusia 
liikenneverkon kehittämiskohteita, joista 
aiheutuu työnaikaista haittaa
(ei sisällä ratikan 1. vaiheen käynnissä 
olevia työmaita)

Ari Vandell 28.11.2018

Suuret rakennushankkeet tuovat haasteita  



2018…



…2021



Ari Vandell

ari.vandell@tampere.fi

Kiitos!


