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• Kaupunkistrategia

• Kehitysohjelmat / strategiset kärjet

• Asemakeskus

• Raideliikenne / ratikka / lähijuna / matkaketjut

• Suomi-rata Oy

• Tampereen alustavia näkemyksiä

Esityksen rakenne







Tampereen konserniyhteisöt

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät
yhteisöt:

• Tytär- ja osakkuusyhteisöt 71 kpl
• Säätiöt 4 kpl
• Kuntayhtymät 3 kpl



• Tilikauden tulos +20 milj. euroa

• Tase 2 303 milj. euroa

• Nettoinvestoinnit 238 milj. euroa

• Investointien tulorahoitus 55 %

• Lainamäärä 906 milj. euroa

• Lainamäärä 3 775 euroa/asukas 

• Osinkotulot 29 milj. euroa 

Tampere lukuina, e2020

• Tilikauden tulos >+50 milj. euroa

• Konsernitase 4 117 milj. euroa

• Nettoinvestoinnit 557 milj. euroa

• Investointien tulorahoitus >60 %

• Lainamäärä 2 164 milj. euroa

• Lainamäärä  8 920 euroa/asukas

Kaupunki Konserni



• Tasaisesti jakautunut hyvinvointi

• Paras asiakas- ja asukaskokemus

• Kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia 
palveluita

• Suurten kaupunkien ykkönen 
oppimistuloksissa

• Joustavimmat mahdollisuudet oppia ja 
työllistyä

• Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen 
kaupunki

• Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille

• Luovuuden ja innovaatioiden 

kohtauspaikka

• Pohjoismaiden vetovoimaisin 
elämyskaupunki

• Maailmalla tunnettu, kansainvälinen ja 
vahvasti verkottunut

• 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä 
kaupunki

• Hiilineutraali

• Älykkään ja kestävän liikenteen ja 

kaupunkikehityksen edelläkävijä

Uudistumiskyky

Toimintatavat
Toimimme 

avoimesti ja rohkeasti
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YHDESSÄ TEKEVÄ JA INHIMILLINEN

Osallisuus ja aktiivisuus / Yhdenvertaisuus ja varhainen tuki /
Yksilölliset ja vaikuttavat palvelut 

KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRJESSÄ

Laadukas ja yhteisöllinen oppiminen / Työhön johtava koulutus ja osaaminen /
Osaavan työvoiman houkuttelu ja juurruttaminen

LUOVA JA INNOVATIIVINEN

Vaikuttava elinkeino- ja innovaatiopolitiikka / Innovaatioympäristöt ja –alustat /
Kansainvälisen tason kulttuuri- ja tapahtumatarjonta

URBAANI JA KESTÄVÄSTI KASVAVA

Kaupungin kasvu / Elävyys, omaleimaisuus ja kaupunkimainen ympäristö / 
Älykkyys ja kestävyys

VISIO 2030: Tampere – Sinulle paras
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TAVOITELTAVAT 
TULOKSET 2030

Teknologinen kehitys

Työelämän murros

Kaupungistuminen

Globalisaatio

Kaupunkien välinen kilpailu

Kansalaisyhteiskunnan 
vahvistuminen

Ilmastonmuutos ja niukkenevat 
resurssit

Monimutkaistuva 
turvallisuusympäristö



URBAANI JA KESTÄVÄSTI KASVAVA

Kaupungin tavoitteena on kasvaa vuosittain keskimäärin 
noin 3 000 uudella asukkaalla. 

Maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja, taloutta ja 
investointeja tarkastellaan kasvutavoitteen suhteen 

kokonaisuutena. 





• Tampereen keskustan ja Etelä-Tampereen 
uuden Lakalaivan aluekeskuksen välisen 
alueen ( > 300 ha) kehittämisen tavoitteena 
on Tampereen yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen täydentämällä ja uudistamalla 
rakennetta sekä liikkumisen verkostoja 

• Alueen uudistumista osaksi 
kaupunkirakennetta rajoittaa VAK-ratapiha 
sekä sitä ympäröivä ns. huomiointi –vyöhyke

• Laskennallinen arvio täydentävästä 
rakentamisesta on noin 1,6 – 2,0 Mkem2
* asukkaita 18 000 – 25 000                                    
* työpaikkoja 17 000 – 19 000 

Tampereen yleiskaavaratkaisu varautuu 
eteläisen suunnan kasvuun ja uudistumiseen



Kehitysnäkymiä - kehitysohjelmat



Kehitysnäkymiä - saavutettavuus



Kehitysnäkymiä - vetovoima



Uskottavasta kehitysnäkymästä
seuraa yksityisiä investointeja





SUOMEN ASEMAKESKUS

Tampereen asemakeskus



20 miljoonaa
ihmistä kulkee 2040 
asemakeskuksen läpi vuodessa





• Ehdotettu Suomen kestävän kasvun ohjelma / EU:n 
elpymis- ja palautumistukiväline -kohteeksi

• Tampereen ratapiha kaukoliikenteen asemaluokkaa 
1. matkakeskukset ja muut merkittävät risteys-
asemat. Matkustajamäärä yli 5 milj. vuodessa

• Tampere on henkilöliikenteen vakioaikataulu-
järjestelmän keskeisin junanvaihtopaikka. 
Ratapihan raiteet ovat päivittäin ruuhkautuneita.

• Hanke on mahdollista aloittaa nopeasti 
Ratapihankadun sillan uusimisella siten, että 
rakentamissuunnitelman valmistuessa sillan 
rakentaminen alkaisi vuonna 2021. 

• Kokonaiskustannusarvio: Valtio yht. noin 109 milj. 
euroa, Tampere: 100 milj. euroa

Tampereen henkilöratapiha (TAHERA) ja 
asemakeskus



TAMPEREEN RATIKKA



Osa 1 rakenteilla
• 2 linjaa, 15 km, 23 pysäkkiä, varikko
• Rakentaminen 2017–2021 
• Infran ja kaluston käyttöönotto ja testaus 

menossa
• Kaupallinen koeliikenne 1.4.2021 alkaen
• Kaupallinen matkustajaliikenne 

9.8.2021 alkaen

Osa 2 rakentaminen 
käynnistynyt 
• Yhden linjan jatkaminen, 7-8 km,

n. 10 pysäkkiä
• Rakentamispäätös 19.10.2020
• Rakentaminen 2020–2024
• Liikennöinti 2023-24→

Tays

Hervanta

Lentävänniemi

Keskusta



• Suunnitelman tavoitteena oli määrittää 
yksi radan sijaintivaraus katuverkolla 
jokaisella ratahaaralla:

̶ Tays – Linnainmaa – Kangasalan 
Lamminrahka

̶ Hervanta – Kangasalan Saarenmaa

̶ Tampereen linja-autoasema –
Rantaperkiö – Pirkkala

̶ Hiedanranta – Lielahti – Ylöjärvi

• Päätökset tehtiin neljän kunnan 
valtuustoissa loka-marraskuussa 2020

Raitiotien seudullinen yleissuunnitelma



Raitiotietä ja lähijunaa
kehitetään rinnakkain

• Raitiotietä ja lähijunaa kehitetään Tampereella 
kaupunkiseudun liikennejärjestelmän osina 
rinnakkain.

• Mm. Hervannan, Lentävänniemen ja Pirkkalan 
suunnilla ei ole valtion rataverkon raiteita. 
Raitiotie on näillä suunnilla luonteva ratkaisu 
kehitettävänä joukkoliikenteen runkoyhteytenä.

• Mm. Tesoma, Nokia ja Lempäälä ovat valtion 
rataverkon varrella. Lähijuna on näillä suunnilla 
luonteva järjestelmä kehittää osana Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää.

• Raitiotiejärjestelmä ja rautateiden 
matkustajaliikenne kohtaavat ja risteävät tietyissä 
kohteissa, mm. Tampereen rautatieasemalla.



Kommentteja 19.11.2020



Tampere on mukana!
• Kaupunginvaltuusto 16.3.2020: Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön 

osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä enintään 12,0 miljoonalla eurolla.

• Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7.4.2020: Osakassopimus ja yhtiöjärjestys hyväksytään.

• Päätöksillä Tampere osallistuu Suomi-Rata Oy:n suunnittelutyöhön rakennusvalmiuteen asti, 
muusta ei ole tehty päätöksiä tai sitoumuksia.

• Rakentamissuunnittelun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja yhtiön toimialan 
ulkopuolelle.

• Suunnitteluvaiheen kustannusarvio on noin 155 milj. euroa.

• Valtio 51 % ja muut osakkaat 49 % (Tampere 7,7 %).



19.11.2020:
Erinomaiset tavoitteet



19.11.2020:
Nopea raideyhteys Asemat (vrt. Asemakeskus)

Lisäkapasiteetti 
mahdollistaa 
myös väliasemien 
ympäristön 
kehittämisen 

OK, pääomituksen 
taso kohtuullinen

Kaupungin rooli voi 
olla marginaalinen

Kaupunki käyttää kiinteistömaiseen 
jalostamista omien investointien 
rahoittamiseen

Edellyttää nopeaa 
raideyhteyttä



Kaupungit sitoutuneet 
vain tähän vaiheeseen



Vain nykyistä selvästi nopeampi yhteys 
nopeutusmaksut (ja muut investorit)



Helsinki 14,4 %

Tampere 7,2 %

Vantaa 7,2 %

Muut kunnat (17) 9,9 %

Kunnat yhteensä 38,7 %

Finavia 10,3 %

Suuri kuntamäärä (mm. 
maakuntakeskukset 
hankkeen edistämisen 
kannalta tärkeää)

Suunnitteluyhtiön pääomitus yht. 
154,7 milj. euroa

Tampere 11,1 milj. euroa (noin 10 v.)



Hankeyhtiön 
osapuolet/ 

omistus

Lisäpääomitus

Kanta-Häme-exit

osuus %

osuus 

(milj. €)

(milj.€)

Helsinki 14,4 % 22,2568 1,27

Tampere 7,2 % 11,1284 0,63

Vantaa 7,2 % 11,1284 0,63

Hämeenlinna 1,2 % 1,8969

Janakkala 0,3 % 0,4620

Riihimäki 0,5 % 0,8072

Lahti 2,2 % 3,3693 0,19

Akaa 0,3 % 0,4725 0,03

Jyväskylä 1,3 % 1,9846 0,11

Oulu 0,6 % 0,9034 0,05

Pori 0,8 % 1,1854 0,07

Seinäjoki 0,6 % 0,8888 0,05

Vaasa 0,6 % 0,9487 0,05

Kangasala 0,3 % 0,4449 0,02

Nokia 0,3 % 0,4709 0,03

Orivesi 0,1 % 0,1295 0,01

Pirkkala 0,2 % 0,2720 0,02

Ylöjärvi 0,3 % 0,4632 0,03

Parkano 0,1 % 0,1000 0,01

Kokkola 0,3 % 0,5000 0,03

Kaupungit 38,7 % 59,8128 3,18

Finavia 10,3 % 16,0000

Valtio 51,0 % 78,9072

Yhteensä 100,0 % 154,7200







- prosessit pitkiä
- rinnakkaissuunnittelu tärkeää
- kahden vaihtoehdon esiselvitys 

(2 v.) kokonaisprosessissa 
kuitenkin lyhyt

- lopulta päästävä liikkeelle



Välttämätöntä selvittää ottaen huomioon:
- hankkeen koko
- nopean yhteyden tarve

Molemmissa 
vaihtoehdoissa: 
nykyistä päärataa 
perusparannettava 
(2020-30-)

Molemmissa vaihtoehdoissa: 
uusi kapasiteetti mahdollistaa 
lähijuna-, tavara- ja muun 
kaukoliikenteen kehittämisen



Mahdollinen mikäli:
saavutetaan selvästi nykyistä nopeampi 
yhteys (vrt. yhtiön kassavirta)

Molemmissa vaihtoehdoissa: 
uusi kapasiteetti mahdollistaa 
lähijuna-, tavara- ja muun 
kaukoliikenteen kehittämisen

Molemmissa 
vaihtoehdoissa: 
nykyistä päärataa 
perusparannettava 
(2020-30-)









Osakassopimus / huomioita 1
• Yhtiö perustetaan edistämään suunnitteluhanketta rakentamisvalmiuteen asti

• Rakentamisvaiheesta ei tehty päätöstä
̶ suunnittelun loppuunsaattaminen ei velvoita rakentamisvaiheen päätökseen
̶ myötävaikuttamisvelvoite rakentamisvaiheen tapojen selvittämiseen

• Väylävirasto saa ulkoistaa tehtäviään (suunnittelu)
̶ suunnittelun tapahduttava kuitenkin Väyläviraston valvonnassa

• Suunnitteluhankkeen kustannukset jaksottuvat alustavasti pitkälle ajalle 
̶ 11 vuotta → Tampere keskimäärin 1 milj. euroa/vuosi 
̶ yhtiölle (hallitus) tavoite nopeuttaa suunnitteluprosessia (rahoitussuunnitelma)

• Arvonlisäverokohtelussa epävarmuutta
̶ arvonlisäverovaikutuksesta kustannusneutraali osapuolille
̶ tarvittaessa valtion lisäpääomitus



Osakassopimus / huomioita 2
• Yhtiö (valtio) hakee CEF-rahoitusta

̶ mahdollinen avustus vähentää jäljellä olevia rahoitussitoumuksia omistusten suhteessa
̶ voidaan käyttää määräenemmistöpäätöksellä myös suunnittelun mahdollisen lisärahoitustarpeen 

kattamiseen

• Mahdollisessa rahoitusvajetilanteessa osakkaat koolle

• Yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista lainaa

• Rakentamisvaiheeseen siirtymisestä erilliset neuvottelut
̶ vaatii lisärahoitusta osakkailta ja/tai kolmansilta
̶ suunnitteluvaiheen osuudet eivät pohja rakentamisvaiheelle
̶ mahdollinen uusi osakassopimus

• Mahdollinen toiminnan päättäminen suunnitteluhankkeen päättyessä
̶ tavoitteena viimeistään vuoden kuluttua suunnitelmien lainvoimaisuudesta siirrytä rakentamiseen
̶ mikäli ei → osakkeiden luovutus valtiolle nimelliseen hintaa (1 €)
̶ mikäli osakas ei mukana rakentamisessa, osakkeiden luovutus nimelliseen hintaan



Osakassopimus / huomioita 3
• Uudet osakkaat

̶ Määräenemmistöpäätös
̶ Uudet kuntaosakkaat vähentävät ei valtio-omistuksen pääomistuksia omistusten suhteessa

• Yhtiökokous 
̶ varsinainen + tiedotus/keskustelukokous
̶ päättää määräenemmistöllä mm.

▪ esiselvityksen jälkeen jatkoyhteyden suunnitteluratkaisu (käytännössä laajempi 
hyväksyntä)

▪ mahdollinen rakentamisvaiheeseen siirtyminen
▪ vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut

• Hallitus
̶ 9 jäsentä (valtio 5, Helsinki, Finavia, Tampere, Vantaa kukin 1)
̶ valtiolla sekä pj että vara pj



Suomi-radan osalta haku ei 
tuottanut tulosta
→ JATKOSSA ONNISTUTTAVA 
(OLTAVA PAREMPI 
SUUNNITTELUVALMIUS)




