
Tampereen katuraitiotien rakentamisen edellytys on valtion osallistuminen 
kustannuksiin 30 prosentilla. 

Tampereella kaivetaan tällä hetkellä satojen miljoonien Rantaväylän tunnelia, jonka 
mittavat kustannusylitykset koituvat koko ajan tamperelaisten tappioksi. Kaupungin 
kantokyky ei kestä samanaikaisia tai peräkkäisiä suurhankkeita. Tampereen nykyistä 
valtakoalitiota voidaan hyvällä syyllä verrata Suomen edelliseen eduskuntaan, niin 
vastuutonta ja holtitonta on kaupungin velkamäärän paisuttaminen kun investoinnit 
nousevat vuosittain yli 400 miljoonaan euroon. 

Perustelut ja väitteet siitä, miksi ratikka tarvitaan Tampereella, voidaan osoittaa 
tyhjiksi. Esitän tässä lyhyesti muutamia, joista voi halutessaan pyytää lisätietoja. 
Tampereen Perussuomalaiset eivät laittaisi satoja miljoonia euroja turhaan 
hankkeeseen, koska kaikki miljoonat ovat pois kaupunkilaisten palveluista. 

Ratikkaa on perusteltu suurilla matkustajamäärillä. Tampereen Liikennelaitoksen 
mukaan busseissa ei ole kapasiteettiongelmia. Ratikkaa varten teetetyn tutkimuksen 
perusteella Tampereen sisäinen, tänne tuleva ja täältä lähtevä liikenne olisi tutkimuksen 
mukaan noussut parissa vuodessa 165000 matkasta 617800 matkaan joka arkipäivä. Nousua 
peräti 374 %. Se edellyttää, että jokainen tamperelainen lähtee liikkeelle, palaa ja lähtee 
vielä kerran. Uskottavaa? 

Koko ratikkasuunnitelma perustuu massiiviseen liityntälinjastoon, jossa ei pääse 
matkustamaan ilman vaihtoa bussista ratikkaan tai päinvastoin. Ratikan matkanopeus ei 
juurikaan poikkea edes suunnitelmissa bussista ja päälle tulee vielä vaihtoyhteyden myötä 
lisää odotteluaikaa. Tosiasiassa siis palvelutaso laskisi merkittävästi, kun matka-aika 
pitenee. Ratikalle suunnitellaan omia kaistoja ja etuajo-oikeuksia liikennevaloilla, sama on 
toteutettavissa busseille nopeuttamaan matkoja. 

Ratikkaa on perusteltu lipputulojen kasvulla. Ratikalle tulee syöttölinjoja busseilla, 
jolloin asiakkaat maksavat lippunsa bussissa. Näin ollen he kulkevat vaihto-oikeudella 
ratikassa. Ratikka ei siis kasvata tuloja. 

Jo nyt paikallista joukkoliikennettä tuetaan verovaroin yli 10 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Jos ratikkahanke jääräpäisesti toteutetaan tämä luku nousee räjähdysmäisesti. 
Linjaa käyttää pieni vähemmistö (n. 15%), mutta myös kaikki muut (85%) joutuvat 
maksamaan näitä kuluja vuosikymmeniä eteenpäin. 

Ratikan kilometrikustannukset ovat korkeat. Helsingin seudun liikenne (HSL) tutki 2011 
joukkoliikennevälineidensä kilometrikustannuksia matkustaja/euro. Ne olivat : ratikka 
0.58, bussi 0.24, lähijuna 0.13. 

Ratikkaa on markkinoitu ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. Ratikka on kaukana 
vihreästä ratkaisusta. Saasteeton liikennöinti voidaan totetuttaa akkukäyttöisillä 
nivelbusseilla jotka latautuvat päätepysäkeillä. Sähköbusseja valmistetaan Suomessa, 
toisin kuin raitiovaunuja. Tämä teknologia myös kehittyy valtavalla vauhdilla. Tampereella 
on tehty selvityksiä tavoitteena selvittää vain yksi vaihtoehto. 

Painavassa ratikassa kuljetetaan valtavasti ”hukkarautaa”. Se kiihtyy matkanopeuteensa 
hitaasti kuluttaen paljon energiaa, jolloin ei ole kannattavaa tehdä pysäkkejä lähelle 
toisiaan kuten busseille. Jännitteelliset ilmajohdot eivät ole ongelmattomia kaupunkien 
keskustoissa. 

Ratikka tulee kaikkine kustannuksineen jo tässä ensimmäisessä vaiheessa maksamaan 
n. 500 miljoonaa euroa, huomioiden vesi-ja viemäriverkoston sekä johtosiirtojen 



muutostyöt. Lopullisen hinnan esiin saamiseksi täytyy tietää katuprofiilin muutoksen 
rakenne: jalkakäytävät, polkupyörätiet, puustot, pysäkkikatokset, 50-65 metriä pitkät 
esteettömät ns. pysäkkilaiturit ja informaatiotaulut jne. 

Ratikalle esitettyjen katureittien alla Tampereella on valtavasti infraa, kuten sähkö-, 
viemäri- ja vesilinjoja. Niiden kunnossapito olisi kallista koska sellaiseen ei ole varauduttu 
yli vuosisadan aikana. 

Väitetään, että ratikkareitille rakennetut asunnot ”viedään käsistä”. Todellisuudessa 
ratikan puoltajat tulevat kohdentamaan kaavoituksen ”kalliimmille” tonteille ja alueille 
maksimoidakseen kaupungin kaavoitustulot. Ratikka tulee siis ohjaamaan kaavoitusta 
vuosikymmeniksi ja vääristää kehitystä. Sellaiset syrjäisemmät alueet kuin Vuores ja 
Nurmi-Sorila jäävät torsoiksi. 

Konsulttitoimisto on laskenut, että ratikasta kaupunki saisi maan myyntituloja ja 
kaavoituskorvauksia 60,5 miljoonaa euroa enemmän, kuin jos ratikkaa ei rakenneta. 
Todellisuudessa saman verran tuloja tulee, vaikka ajettaisiin kumipyörillä. 

Tampereen kaupunginvaltuusto päättää syksyllä investointikatosta. Vielä viime syksynä 
konsernijohtaja Yli-Rajala piti selvänä, että investointikatto tulee koskemaan myös 
ratikkaa. Nyt ollaan tuomassa päätösesitystä jossa investointikatto rajoittaa ainoastaan 
kaupungin omarahoitteisia rakennus- ja korjaushankkeita kuten koulut ja päiväkodit. 

Rivien välistä löytyy selvästi vaihtokauppa jolla on sovittu ”palkkioksi” vihreiden 
tunnelinrakentamistuesta kaupunkiliikenteen sekoittava ratikkaverkoston rakentaminen ja 
keskustan autoilta sulkevat kävelykadut. Ratikka on vihreiden vaalilupaus ja tukemalla 
tunnelihanketta vihreät lunastivat kokoomukselta ratikan. 

Vetoamme Perussuomalaisten kansanedustajiin tamperelaisten veronmaksajien puolesta, 
että pyrkisitte ryhmänä vaikuttamaan niin, että hallitus ja eduskunta päättäisi jättää 
Pirkanmaan budjettitavoitteista ratikkarahoituksen Tampereelle myöntämättä. 

Tampereen Perussuomalaisten hallituksen valtuuttamana, 

Terhi Kiemunki, puheenjohtaja 

 


