
Liikenteelliset lähtökohdat

Sara Hildénin Taidemuseo
Sara Hildén Art Museum

Starting points for the transport network
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Jalankulun verkko ja liikennemäärät
Pedestrian network and traffic volumes

Kävelyreitit, nykytilanne
Pedestrian routes, current situation

Kohteiden saavutettavuuden kannalta
tärkeät kulkuyhteydet
Connections that are significant for the 
accessibility of the sites

Merkittävät rantareitit ja sillat 
Significant shore routes and bridges

Särkänniemi

Satama
Harbour

Museo
Museum

Tallipiha
Stable Yards

Jalankulkijoiden liikennemäärät
iltapäivän huipputunnin aikana. 
Koostettu vuosien 2014–2018 
kesälaskennoista. 

Pedestrian traffic volumes 
during the afternoon peak hour. 
Compiled from calculations 
made during the summers of 
2014–2018.

Kirkko
Church

Plevna
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Museum

Finlayson

Tampella

Frenckell

Koskipuisto Park

Kirkko
Church

Teatteri
Theatre
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Pyöräverkko ja liikennemäärät 
Cycling network and traffic volumes

Pyöräilijöiden liikennemäärät iltapäivän
huipputunnin aikana. Koostettu vuosien
2014-2018 kesälaskennoista. 

Bicycle traffic volumes during the 
afternoon peak hour. Compiled from 
calculations made during the summers 
of 2014–2018.

Pyöräilyn laatukäytävä / Quality corridor for cycling 
Pyöräilyn pääreitti / Main bicycle route
Pyöräilyn aluereitti / Areal bicycle route
Pyöräilyn paikallisreitti / Local bicycle route
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Huipputunnin liikennemäärät
nykytilanteessa (ajon./h) 

Current peak hour traffic volumes 
(vehicles/h)Keskustan kehä

City centre ring route
Keskustan pääkatu
City centre main street
Hitaan liikkumisen korttelikatu
Slow-speed block street
Kävelykatu
Pedestrian street
Joukkoliikennekatu
Public transport street
Yksisuuntaiset
One-way streets

Katuverkkohierarkia nykytilanteessa
Current street network hierarchy

Autoverkko ja liikennemäärät 
Road network and car traffic volumes
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Pyörä- ja autopysäköinti
Bicycle and vehicle parking

Pyöräpysäköintipaikat, 
runkolukitus
Bicycle parking spaces, 
frame locking

Pyöräpysäköintipaikat, 
ei lukitusta
Bicycle parking spaces, 
no locking

kadunvarsipysäköinti /on-street parking
pysäköintialue / parking area
invapysäköinti / disabled parking
linja-autot / buses
moottoripyörät / motorcycles
taksit / taxis
kiinteistöjen pysäköinti / property-specific parking
pysäköintilaitos / parking facility
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TAMPEREEN KESKUSTAN

PYSÄKÖINTIKARTTA 2018
PARKING IN TAMPERE 2018

PYSÄKÖINTILAITOKSET / PARKING FACILITIES
Huom. Pysäköinnin maksullisuus

7.  P-Frenckell* Frenckellinaukio 3, 370 paikkaa
8.  P-Plevna* Polttimonkatu 5, 612 paikkaa
9.  P-Näsinkulma* Näsilinnankatu 13, 575
15. P-Pellavaparkki* Verstaankatu 2, 369 paikkaa
17. Massun parkki Rohdinkuja 2/ Puuhiomonkuja 1, 250 paikkaa

PYSÄKÖINTILAITOKSET / PARKING FACILITIES
Huom. Pysäköinnin aikarajoitukset ja maksullisuus alueilla

22. Polttimonparkki Polttimonkatu 2, 28 paikkaa
27. Frenckellinaukio Frenckellinaukio 2-3, 57 paikkaa
28. Keskustori Aleksis kiven katu 18-20, 91 paikkaa
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Jalankulun ja pyöräliikenteen tavoiteverkko 2040 
Target network for pedestrian and cycling traffic in 2040

Pyöräilyn tavoiteverkko
Target network for cycling 

Seudullinen pyöräilyn pääreitti
Main regional bicycle route

Seudullinen pyöräilyn pääreittitarve
Need for main regional bicycle routes

Pyöräilyn pääreitti
Main bicycle route

Pyöräilyn pääreitti
kävelypainotteiseilla alueella
Main bicycle route in a pedestrian-
oriented area

Pyöräilyn aluereitti
Areal bicycle route

Pyöräilyn aluereitti
kävelypainotteisella alueella
Areal bicycle route in a pedestrian-
oriented area

Kävelyreitit, tavoitetilanne
Pedestrian routes, target situation

Kohteiden saavutettavuuden
kannalta tärkeät kulkuyhteydet
Connections that are significant for 
the accessibility of the sites

Merkittävät rantareitit ja sillat 
Significant shore routes and bridges

Kehitettävät rantareitit ja sillat 
Shore routes and bridges to be 
developed

Länsikeskustan
tärkeimpiä
kävelyreittejä ja 
-kohteita, 
vuoden 2040 
tavoitetilanne. 

Some of the main 
pedestrian routes and 
sites of the western 
city centre, 
the target situation in 
2040.



Autoliikenteen tavoiteverkko 2040
Target network for motor traffic in 2040

Nykyisistä kadunvarsipysäköintipaikoista voidaan poistaa 50 % 
maanalaisen pysäköintiverkoston vaikutusalueella. 
50% of the current on-street parking spaces can be removed in 
the impact area of the underground parking network.

Maanalainen pysäköinti muodostaa yhtenäisen verkoston
keskustan alla. 
Underground parking forms a continuous network beneath the 
city centre.

Maanalainen pysäköintiverkosto korvaa myös osan nykyisistä
maanpäällisiltä pysäköintilaitoksista vähentäen autoliikennettä
katukehän sisäpuolella. 
The underground parking network will also replace part of the 
current aboveground parking facilities, reducing motor traffic 
within the city centre ring road.

Kävelypainotteisuutta kaduilla voidaan nostaa edelleen (mm. 
Finlaysonin ja Sokoksen alueet, Särkänniemen ja keskustan
kävelyakseli). 
Pedestrian-orientation of the streets can be enhanced further 
(including the Finlayson and Sokos areas, as well as the 
pedestrian axis between Särkänniemi and the city centre).

Lohkoperiaatteen toteutuminen mahdollistaa Kauppa-aukion
kehittämisen aukiomaisena. Aukio kytkeytyy nykyistä paremmin
Hallituskadun ja Hämeenkadun kävelypainotteisten katujen
kautta muihin kävelykatuihin. 
The use of the segmentation principle enables Kauppa-aukio
Square to be developed as a square. The square will be better 
connected to other pedestrian streets via the pedestrian-
oriented Hallituskatu and Hämeenkatu Streets.

Liityntäpysäköinnin kehittäminen keskustan ulkopuolella
vähentää autoilua keskustassa. 
Developing park and ride sites outside the city centre will 
reduce motor traffic in the city centre. 

Katuverkkohierarkia tavoitetilanteessa
Street network hierarchy in the target situation

Keskustan kehä
City centre ring route

Keskustan pääkatu
City centre main street

Hitaan liikkumisen korttelikatu
Slow-speed block street

Kävelykatu / Pedestrian street

Joukkoliikennekatu
Public transport street 

Yksisuuntaiset / One-way streets

Esimerkkejä maanpintapysäköinnin vähenemisen
ja pysäköintilaitosjärjestelyjen mahdollistamista
muutoksista katutiloissa. 
Examples of the changes that are facilitated by 
the reduced aboveground parking and parking 
facility arrangements in street spaces.
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Autoliikenteen 
tavoiteverkko 2040

KÄVELYKATU/TORIALUE 
PEDESTRIAN STREET / SQUARE AREA

SHARED SPACE -PERIAATTEELLA TOTEUTETTAVA ALUE 
AREA TO BE IMPLEMENTED BASED ON THE SHARED SPACE PRINCIPLE

KATU, JOSSA KOROSTETAAN ALUEEN HISTORIAA  
STREET WHERE THE HISTORY OF THE AREA IS EMPHASISED

PYÖRÄTIE / BICYCLE PATH

LIITTYMÄALUEEN KOROSTAMINEN, SUOJATIETÖN YLITYS 
EMPHASISING THE JUNCTION AREA, WITHOUT A PEDESTRIAN CROSSING 

NYKYINEN PUUISTUTUS / CURRENT TREE PLANTATION

UUSI PUUISTUTUS, SIJAINTI VIITTEELLINEN 
NEW TREE PLANTATION, INDICATORY LOCATION 

LAITOSPYSÄKÖINTI / PARKING IN A PARKING FACILITY

KADUNVARSIPYSÄKÖINTI / ON-STREET PARKING

BUSSIPYSÄKKI / BUS STOP

RATIKKAPYSÄKKI / TRAM STOP

HUOLTOLIIKENTEEN LASTAUS-/PURKUPAIKKA 
LOADING/UNLOADING SITE OF SERVICE AND MAINTENANCE TRAFFIC

PYÖRÄPYSÄKÖINTI (SIJAINTI JA PAIKKAMÄÄRÄ TARKENTUU 
JATKOSUUNNITTELUSSA) 
BICYCLE PARKING (LOCATION AND NUMBER OF SPACES WILL BE 
SPECIFIED IN FURTHER PLANNING)

1-SUUNTAINEN KATU, JOSSA VASTAVIRTAPYÖRÄILY SALLITTU 
ONE-WAY STREET WHERE CYCLING AGAINST THE MAIN FLOW OF 
TRAFFIC IS PERMITTED

MERKINTÖJEN SELITTEET 
SYMBOL LEGENDS



Toimenpiteet:   Autoliikenteen pysäköintisuunnitelma 
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Toimenpiteet: Autoliikenteen pysäköintisuunnitelma  
Measures: Parking plan for motor traffic

Keskustan kehäkatu, hitaan liikkumisen alue
City centre ring route, slow-speed area
Hitaan liikkumisen alueen laajennus
Extension of the slow-speed area
Ajoyhteys nykyiseen pysäköintilaitokseen maanpinnalla
Vehicle access to a current aboveground parking facility 
Nykyinen pysäköintilaitos (maanpinnalla oleva pysäköintilaitos tai 
rakenteeseen sijoitettu pysälöintilaitos) 
Current parking facility (an aboveground parking facility or a parking facility 
located inside the structure)
Poistuva pysäköintilaitos (maanpinnalta/rakenteesta poistuva pysäköintilaitos) 
Parking facility to be removed (an aboveground/structural parking facility to be 
removed)
Uusi suunniteltu pysäköintilaitos (maanpinnalle/rakenteeseen sijoitettava uusi
pysäköintilaitos) 
New planned parking facility (a new aboveground/structural parking facility to 
be constructed)

Maanalaisen/rakenteellisen pysäköinnin VISIO 2040 
VISION for underground/structural parking in 2040
Maanpäällinen/rakenteellinen laitospysäköinti
Aboveground/structural parking in a parking facility

Nykyinen maanalainen pysäköintilaitos (kallioparkki P-Hämppi) 
Current underground parking facility (P-Hämppi underground parking facility)
Nykyinen ajoyhteys, maanpäällinen luiska
Current vehicle access, an aboveground ramp
Nykyinen ajoyhteys, maanalainen tunneli
Current vehicle access, an underground tunnel
Uudet yhteydet / New connections
Ajoyhteys, maanpäällinen luiska / Vehicle access, an aboveground ramp
Ajoyhteys, maanalainen tunneli /  Vehicle access, an underground tunnel
Huoltoyhteys ja mahdollinen pysäköintilaitoksia yhdistävä ajoyhteys
Service and maintenance connection and possible vehicle access connecting the 
parking facilities
Potentiaalisia paikkoja maanalaisille huoltotiloille (esimerkkejä alueista, joita
voidaan palvella maanalaisista huoltotiloista: Finlayson, Frenckell, Sokos, 
Koskikeskus, Asemakeskus, Tampere-Talo) 
Potential locations for underground service and maintenance spaces (examples 
of areas that can be serviced through underground service and maintenance 
spaces: Finlayson, Frenckell, Sokos, Koskikeskus Shopping Centre, Travel and 
Service Centre, Tampere Hall)
Mahdollinen ajoyhteys katuverkolta maanalaiseen pysäköintiin (harkitaan
parkistoa laajennettaessa) 
Possible vehicle access from the street network to the underground parking (to 
be considered when the parking facility network is extended)
Mahdollinen ajoyhteys tulevaisuudessa (tarkastellaan parkistoa laajennettaessa) 
Possible vehicle access in the future (to be considered when the parking facility 
network is extended)

Maanalainen pysäköinti (kalliopysäköinti) 
Underground parking (inside the rock)
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