
Hämeenkadun itäpään elävöittämistä koskeva kokeilu välillä Koskikatu - Rauta-
tienkatu 

 
  Valmistelija/lisätiedot: rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi,  
  puh. 050 5232052, etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
Yla 14.4.2015 Rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi: 
 
  ”Hämeenkadun itäpään elävöittämistä koskeva ideasuunnitelma välillä 

Koskikatu – Rautatienkatu perustuu yhdyskuntalautakunnassa 3.12.2013 
hyväksyttyyn katusuunnitelmaan, jossa katu muutettiin kokeiluluonteisesti 
joukkoliikennekaduksi. Päätöksessä edellytettiin myös kokeilun vaikutusten 
kaksijakoista arviointia, jossa tutkitaan tehtyjen muutosten vaikutusta ja-
lankulkuun, pyöräilyyn ja autoiluun sekä toisaalta vaikutuksia keskustan 
elinkeinoelämälle, asukkaille ja siellä asioiville. Vuonna 2014 toteutetuissa 
järjestelyissä ei muutettu katutilan jakoa ajoneuvoliikenteen ja kävelyn suh-
teen. Saadun palautteen perusteella on laadittu Hämeenkadun elävöittä-
misen ideasuunnitelma, jossa tilajakoa esitetään muutettaviksi siten, että 
ajoneuvoliikenteelle tarpeetonta tilaa muutetaan kävelyyn ja erilaisiin ta-
pahtumiin soveltuvaksi. Elävöittämisen ideasuunnitelma täydentää 
3.12.2013 hyväksyttyä Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilun 
katusuunnitelmaa ja esitetyt ratkaisut ovat väliaikaisia.  

 
  Hämeenkadun elävöittämisen ideasuunnitelmaa esiteltiin yhdyskuntalauta-

kunnalle 3.3.2015, jonka jälkeen suunnitelma asetettiin asukkaiden kom-
mentoitavaksi Valma-valmistelufoorumiin 13.3.–1.4.2015 väliseksi ajaksi. 
Palautteita tuli yhteensä 108 kpl. Alueen yrittäjille pidettiin 18.3.2015 työpa-
ja, jossa kyseltiin yrittäjien kiinnostusta hankkeeseen. Tampere Tunnetuksi 
ry. jalkautui myös tapaamaan erikseen Hämeenkadun yrittäjiä ja haastatteli 
30 yrityksen edustajaa. Lisäksi asiaa on käsitelty Tampere Tunnetuksi ry:n 
hallituksessa. 

 
  Tampere Tunnetuksi ry. on sitoutunut toimimaan yhteystahona yrityksiin 

päin ”Kuninkaankadun” toiminnan tapaisesti. Kaupungin tapahtumatoimisto 
toimii tapahtumien järjestäjänä ja Kaupunkiympäristön kehittäminen raken-
nuttaa katupoikkileikkauksen muutokset, penkit ja istutusruukut.  

 
  Hämeenkadun elävöittämiskokeilussa on tarkoitus kaventaa ajoradan 

osuutta 3,5 metriä kadun molemmin puolin reunakivellä ja nostaa vapautu-
va ajoradan osa jalkakäytävän tasoon asfaltilla. Nupukiven päälle asenne-
taan suodatinkangas ja asennushiekka, jonka päälle levitetään tilapäinen 
asfaltti. Reunakivet, penkit ja muut kalusteet ovat kierrätysmateriaalia ja 
voidaan käyttää myöhemmin toisessa kohteessa. Rakentamisen kustan-
nusarvio on n. 70 000 €. 

 
  Asukkaiden ja yrittäjien kommenteissa nousi esiin vahvasti pyöräilyn ja 

jalankulun erottelun kehittäminen. Ehdotetut väliaikaiset muutokset eivät 
mahdollista hyvää ratkaisua, mutta Hämeenkadun pysyvän uuden ratkai-
sun suunnittelussa asia on huomioitu. Kokeiluvaiheessa ongelmia aiheut-
tavat erityisesti linja-autopysäkit, joiden kohdalla pyöräilyjärjestelyt jäisivät 
puutteellisiksi. Pyöräilyn ratkaisuja kokeilun aikana voidaan kuitenkin arvi-
oida elävöittämissuunnitelman toteutuksen jälkeen uudelleen.” 

 
 Päätösehdotus. Suunnittelupäällikkö Vandell: 
 
  Yhdyskuntalautakunta päättää  
 



  merkitä Hämeenkadun itäpään elävöittämistä koskevan kokeilun välillä 
Koskikatu – Rautatienkatu tiedoksi. 

 
  Merkittiin, että rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi, johtava erikoissuun-

nittelija Ranja Hautamäki, vastaava tuottaja Saara Saarteinen ja Tampere 
Tunnetuksi ry:n edustaja aluepäällikkö Ari-Pekka Lehtonen esittelivät asian 
kohdassa Ajankohtaiset asiat. 

 
  Keskustelun kuluessa Hannele Strömberg esitti, että asia jätetään pöydäl-

le.  
 
  Matti Höyssä kannatti pöydällejättöesitystä. 
 
  Koska oli tehty kannatettu pöydällejättöesitys jota ei voitu yksimielisesti 

hyväksyä, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä. 
 
  Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne jotka kannattavat 

pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne jotka ovat pöydällejättöesityksen kan-
nalla äänestävät EI. 

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitys sai 1 äänen (Stenhäll) 

ja pöydällejättöesitys 6 ääntä (Strömberg, Höyssä, Ahonen, Tervo, Liimola, 
Niemelä). Raevaara ja Rantaviita-Tiainen äänestivät tyhjää. 

 
  Puheenjohtaja totesi pöydällejättöesityksen tulleen hyväksytyksi äänin 6-1. 
 
 Päätös Asia jätettiin pöydälle. 
 
  ________________ 
 
Yla 28.4.2015 
 
 Päätösehdotus. Suunnittelupäällikkö Vandell: 
 
  Uudistan päätösehdotuksen. 
 
  Pöytäkirjaan merkittiin puheenjohtajan ennen kokousta vastaanottama 

Marjatta Napparin/Nappari Oy ym. allekirjoittama adressi. Adressi on pää-
töksen oheismateriaalina. 

 
  Keskustelun kuluessa Hannele Strömberg esitti, että  
  ”Kaupungin keskustan elävöittäminen ja liikennejärjestelyt tulee suunnitella 

ja ratkaista yhtenä toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. Hämeenkatua 
ei kavenneta, koska kaupungin keskustan kokonaiskehittämis- ja liikenne-
suunnitelmat ovat kesken.” 

 
  Anne Tervo ja Reeta Ahonen kannattivat Strömbergin esitystä. 
 
  Aarne Raevaara esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
 
  Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen kannatti Raevaaran esitystä. 
 
  Jaakko Stenhäll, Kalle Hyötynen ja Tarja Jokinen ilmoittivat olevansa pää-

tösehdotuksen kannalla. 
 
  Koska oli tehty kannatetut vastaesitys ja palautusesitys, puheenjohtaja 

totesi, että niistä on äänestettävä. 
 



  Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:  
  Ensin äänestetään asian käsittelyn jatkamisen ja Raevaaran palautusesi-

tyksen välillä siten, että ne jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla 
äänestävät JAA ja ne jotka ovat Raevaaran palautusesityksen kannalla 
äänestävät EI. 

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai 9 

ääntä (Salmi, Stenhäll, Ahonen, Hyötynen, Rajala, Jokinen, Niemelä, 
Strömberg, Tervo) ja palautusesitys 2 ääntä (Raevaara, Rantaviita-
Tiainen). 

 
  Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen tulleen hyväksytyksi äänin 

9-2. 
 
  Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että äänestetään päätösehdotuksen ja 

Strömbergin tekemän vastaesityksen välillä siten, että ne jotka ovat pää-
tösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Strömbergin vas-
taesityksen kannalla äänestävät EI. 

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätösehdotus sai 5 ääntä (Salmi, 

Stenhäll, Hyötynen, Jokinen, Niemelä) ja vastaesitys 6 ääntä (Strömberg, 
Ahonen, Tervo, Rajala, Raevaara, Rantaviita-Tiainen). 

 
  Puheenjohtaja totesi Strömbergin vastaesityksen tulleen hyväksytyksi ää-

nin 6-5. 
 
 Päätös Yhdyskuntalautakunta päätti 
 
  merkitä Hämeenkadun itäpään elävöittämissuunnitelman välillä Koskikatu 

– Rautatienkatu tiedoksi, 
 
  että kaupungin keskustan elävöittäminen ja liikennejärjestelyt tulee suunni-

tella ja ratkaista yhtenä toisiaan täydentävänä kokonaisuutena ja 
 
  että Hämeenkatua ei kavenneta, koska kaupungin keskustan kokonaiske-

hittämis- ja liikenne-suunnitelmat ovat kesken. 
 
 
  Päätöksen jälkeen Aarne Raevaara ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen 

jättivät eriävät mielipiteensä liitettäväksi pöytäkirjaan. 
 
 
Ilmoitus  Tevaniemi Raija/rary , Hautamäki Ranja/supa , Tenhunen Tero/keskusta-

hanke, Saarteinen Saara/tapahtumatoimisto, Vandell Ari/kake 
 
Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149 
  etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
Liitteet  Ideasuunnitelma 
  Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen eriävä mielipide 28.4.2015 
  Aarne Raevaaran eriävä mielipide 28.4.2015 
 
Oheismateriaali Adressi 
 
  ________________ 
 
Kh 11.5.2015 Konsernijohtaja Yli-Rajala: 
 



  ”Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on käyttänyt otto-oikeuttaan ja ottanut pää-
töksellään 4.5.2015 § 58 yhdyskuntalautakunnan Hämeenkadun itäpään 
elävöittämistä koskevan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yhdys-
kuntalautakunta päätti 28.4.2015 § 118, että Hämeenkadun elävöittämistä 
ei kokeilun puitteissa tehdä, vaikka yksityisautoilun rajoitus jatkuu. Päätös 
merkitsi nykytilan jatkumista, mitä eri tahot ovat pitäneet ei-toivottuna. 

 
  Hämeenkadun elävöittäminen on jatke 2014 toteutetulle kadun itäpään 

muuttamiselle joukkoliikennekaduksi, mikä perustui yhdyskuntalautakun-
nan 3.12.2013 hyväksymään katusuunnitelmaan. Jo toteutetun kokeiluvai-
heen aikana on voitu testata järjestelyn liikenteellisiä vaikutuksia ja nyt jat-
koksi suunnitellun elävöittämiskokeilun perusteella on tarkoitus saada lisää 
kokemuksia keskustan elinkeinoelämälle, asukkaille ja keskustassa asioi-
ville.” 

 
 Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajalan 1. varahenkilö Hakari: 
 
  Kaupunginhallitus päättää, 
 
  että Hämeenkadun itäpään elävöittämiskokeilu toteutetaan, 
 
  että kokeilun yksityiskohtia tarkennetaan yhdessä alueen kiinteistöjen, yrit-

täjien ja liikennöitsijöiden kanssa, 
 
  että yhdyskuntalautakunnan tulee laatia kokeilulle arviointikriteerit muun 

muassa koskien ihmisten määrää, liikkumista, yritysvaikutuksia, liikenteen 
toimivuutta, mahdollisia häiriötekijöitä ja muita yleisiä kokemuksia, ja 

 
  että yhdyskuntalautakunnan tulee säännöllisesti arvioida näiden kriteerien 

perusteella kokeilun jatkoa ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 
 
  Puheenjohtaja tiedusteli myönnetäänkö tässä asiassa läsnäolo- ja puheoi-

keus tilaajapäällikkö Risto Laaksoselle ja suunnittelupäällikkö Ari Vandellil-
le. Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä oikeus myönnettiin.  

 
  Merkittiin, että Laaksonen ja Vandell olivat asiantuntijoina läsnä kokouk-

sessa tämän asian käsittelyn aikana klo 13.10–14.39 ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa. 

 
  Merkittiin, että Sanna Marin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn 

aikana klo 13.12. 
 
  Asian käsittelyn kuluessa Seppo Silvennoinen ehdotti, että asia palaute-

taan uudelleen valmisteltavaksi. 
 
  Satu Sipilä kannatti Silvennoisen palautusehdotusta. 
 
  Puheenjohtaja tiedusteli Silvennoisen palautusehdotuksen saamaa kanna-

tusta ja totesi, että ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä oli ää-
nestettävä.  

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Silvennoisen palautusehdotuksen 

puolesta eli JAA äänestivät Satu Sipilä ja Seppo Silvennoinen. Asian käsit-
telyn jatkamisen puolesta eli EI äänestivät Jaakko Mustakallio, Harri Airak-
sinen, Ilkka Sasi, Sirkkaliisa Virtanen, Ilpo Sirniö, Anneli Kivistö, Atanas 
Aleksovski ja Anna-Kaisa Ikonen. Elina Sirén äänesti tyhjää. 

 
  Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan äänin 8-2, yksi tyhjää.  



 
  Asian esittelijä Hakari muutti päätösehdotusta lisäämällä siihen seuraavat 

ponnet: 
 
  ”että erotetaan pyöräkaistat levennyksen reunaan siten, että toimenpide ei 

vaikuta kokeilun aikatauluun ja 
 
  että selvitetään Aleksanterinkadun/Hämeenkadun liikennevalojen poista-

minen siten, että varoituspunaiset ovat päällä ainoastaan hälytysneuvojen 
kulkiessa Hämeenkadun yli.” 

 
  Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsit-

telyn pohjana.  
 
  Satu Sipilä ehdotti, että päätösehdotus hylätään. 
 
  Seppo Silvennoinen kannatti Sipilän hylkäysehdotusta. 
 
  Puheenjohtaja tiedusteli Sipilän hylkäysehdotuksen saamaa kannatusta ja 

totesi, että ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä oli äänestettä-
vä.  

 
  Suoritetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän pohjaehdotuksen puo-

lesta eli JAA äänestivät Jaakko Mustakallio, Harri Airaksinen, Ilkka Sasi, 
Sirkkaliisa Virtanen, Ilpo Sirniö, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski ja Anna-
Kaisa Ikonen. Sipilä hylkäysehdotuksen puolesta eli EI äänestivät Satu Si-
pilä ja Seppo Silvennoinen. Elina Sirén äänesti tyhjää. 

 
  Puheenjohtaja totesi esittelijän pohjaehdotuksen voittaneen äänin 8-2, yksi 

tyhjää.  
 
 Päätös Kaupunginhallitus päätti, 
 
  että Hämeenkadun itäpään elävöittämiskokeilu toteutetaan, 
 
  että kokeilun yksityiskohtia tarkennetaan yhdessä alueen kiinteistöjen, yrit-

täjien ja liikennöitsijöiden kanssa, 
 
  että yhdyskuntalautakunnan tulee laatia kokeilulle arviointikriteerit muun 

muassa koskien ihmisten määrää, liikkumista, yritysvaikutuksia, liikenteen 
toimivuutta, mahdollisia häiriötekijöitä ja muita yleisiä kokemuksia,  

 
  että yhdyskuntalautakunnan tulee säännöllisesti arvioida näiden kriteerien 

perusteella kokeilun jatkoa ja tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä,  
 
  että erotetaan pyöräkaistat levennyksen reunaan siten, että toimenpide ei 

vaikuta kokeilun aikatauluun ja 
 
  että selvitetään Aleksanterinkadun/Hämeenkadun liikennevalojen poista-

minen siten, että varoituspunaiset ovat päällä ainoastaan hälytysneuvojen 
kulkiessa Hämeenkadun yli. 

 
 
  Seppo Silvennoinen ja Satu Sipilä ilmoittivat päätökseen eriävän mielipi-

teen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.  
 
 



Ilmoitus  Tevaniemi Raija/rary, Hautamäki Ranja/supa, Tenhunen Tero/keskusta-
hanke, Saarteinen Saara/tapahtumatoimisto, Vandell Ari/kake 

 
Lisätietoja päätöksestä kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 
  etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
Liitteet  Ideasuunnitelma 
  Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen eriävä mielipide 28.4.2015 
  Aarne Raevaaran eriävä mielipide 28.4.2015 
  Seppo Silvennoisen ja Satu Sipilän eriävä mielipide 11.5.2015  
 
Oheismateriaali Adressi 
  Pormestari Anna-Kaisa Ikosen päätös 58 § 4.5.2015  


