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Osa 1 rakenteilla
Kaksi linjaa

15 km
23 pysäkkiä

1 varikko
Rakentaminen 2017–2021

Liikennöinti 2021à

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

Tays

Hervanta

Lentävänniemi

Keskusta



Bussikierros
klo 11.00–12.30,

lähtö ja paluu Vapriikilta

Pirkankatu
Hämeenkatu

Itsenäisyydenkatu
Sammonkatu

Hervannan valtaväylä
Insinöörinkatu

Varikko
Hermiankatu



Valmiit raiteet,
tilanne 12/2018:
5,7 / 15 km

48 % 52 %      50 %



Valmiit raiteet,
tavoite 12/2019:
~14 / 15 km



1.4.2021 Kaupallinen koeliikenne
• Matkustajat pääsee kyytiin mutta muutokset ratikkaliikenteeseen mahdollisia, bussiliikenne ennallaan

9.8.2021 Kaupallinen liikenne
• Ratikkaliikenne täysimääräisenä, uusi bussilinjasto käyttöön

Kaksi linjaa, vuoroväli 7,5 min



2,5 x nykyisen bussin pituiset vaunut

pituus

37,3 m
leveys

2,65 m
Matkustajamäärä (istumapaikkoja)

264 (104)
Pyörätuoli- / lastenvaunu- / polkupyöräpaikat

6 / 12 / 6



Makettinäyttely jatkuu
Rollikkahallissa pääsiäisen jälkeen



Hämeenkatu
• Tampereen ja koko kaupunkiseudun

ylivoimaisesti tärkein katu – keskustan
sydän ja joukkoliikenteen pääkatu

• Uusitaan seinästä seinään, muuttuu
uudistamisen myötä
joukkoliikennekaduksi

• Rakentaminen vuosina 2017–2022



2018 työn alla



12/2018 valmiina



2019 työn alla



12/2019 valmiina



Liikennejärjestelyt
• Prioriteetteina kävely- ja bussiliikenne,

pyörä- ja henkilöautoliikenne
mahdollisuuksien mukaan

• Pyritään tekemään mahdollisimman
pitkäaikaisia tilapäisjärjestelyitä

• Suunnittelua ohjataan monialaisissa
viikkopalavereissa (katutilavalvonta,
liikennesuunnittelu, joukkoliikenne,
rakentajat, viestintä, projektinjohto)



Hämeenkadun itäpäässä on säilytetty
kaksisuuntainen bussiliikenne kaikissa työvaiheissa
– välillä bussit ovat kulkeneet työmaan molemmin
puolin…

…ja välillä kumpaankin suuntaan työmaan
toisella puolella

Bussiliikenne



Hämeenkadun länsipäässä jouduttiin
tekemään hieman radikaalimpi ratkaisu ja
linjaamaan toisen suunnan bussiliikenne
tilapäisesti Raatihuoneen edestä

Ratkaisu johtui siitä, että busseille ei löytynyt
työmaan kohdalta tilaa ajantasauspysäkeille

Bussiliikenne



Poikittaisia kadunylityksiä järjestetään riittävän
tiheästi, ylitysten paikat tosin elävät

Työmaa siirtynyt kadun keskeltä rakennusten
viereen ja jalkakäytävä linjattu raiteiden päälle

Kävelyliikenne



Henkilöautoliikenne kielletty kesällä 2016
lopputilanteen mukaisesti

Poikkikadulla tehty johtosiirrot valmiiksi ja katu
avattu uudelleen autoliikenteelle

Autoliikenne



Tammerkosken kansallismaisemaa myllätään
parin vuoden ajan, kun Hämeensilta uusitaan
kokonaan

Hämeensilta ei kuulu Raitiotieallianssin työsisältöön
mutta tämä ei ole suurimmalle osalle kuntalaisista
selvää, joten palautetta tulee siitäkin hankkeesta

Hämeensilta



Viestintä
• Viestintään panostamalla parempi

työrauha rakentajille – on kannustanut
myös rakentajia olemaan aloitteellisia

• Taloudellinen kannustin avoimeen
viestintään ja vuorovaikutukseen –
sidosryhmäyhteistyö ja julkisuuskuva
osana kannustinjärjestelmää

• Kaikki palautteet käsitellään – pääosa
palautteesta asiallista, jotka joko johtavat
toimenpiteisiin tai pystytään kuittaamaan
asiallisilla perusteluilla



Perinteinen media



Sosiaalinen media
VIESTINTÄ ON ONNISTUNUT

HANKKEELLA ERINOMAISESTI!



2018…



…2021



antti.haukka@tampere.fi
040 1807096

@anttihaukka


