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1. Yleistä
Tampereen seudulla liikennemäärät ovat viime
vuosikymmenten aikana kasvaneet seudun kasvun,
autoistumisen ja työssäkäyntialueen laajenemisen
myötä. Kuvassa 1 on esitetty seudun asukasmäärät
vuosina 2006–2015. Väestön määrä on tällä
tarkastelujaksolla kasvanut Tampereella 8 % ja
Tampereen seudun ympäryskunnissa (Kangasala,
Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja
Ylöjärvi) 16 %. Tampereen seudulla asui vuoden
2014 lopussa noin 377 000 asukasta.
Tampereen kaupungin väkiluku on kasvanut
viimeisen viiden vuoden aikana 1,0 % -1,5 %
vuodessa. [1]

Kuva 1. Asukasmäärien kehitys Tampereen seudulla.

2. Tampereen ajoneuvokannan kehitys
Vuoden 2015 lopussa Tampereelle oli rekisteröitynä 99 553 ajoneuvoa, joista henkilöautoja oli 89 897 kappaletta.
Autokanta kasvoi noin 820 ajoneuvolla eli noin 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan autokanta kasvoi
0,7% edellisvuoteen verrattuna. Kuvassa 2 on esitetty ajoneuvokannan, henkilöautojen sekä moottoripyörien
määrän suhteellista kehitystä Tampereella vuosina 2006-2015.
Moottoripyörien määrä Tampereella väheni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopussa oli rekisteröitynä
noin 7662 moottoripyörää eli 3,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viimeisen viiden vuoden aikana on
moottoripyörien määrä Tampereella kasvanut noin 3 %.
Muissa ajoneuvoryhmissä huomionarvoista on Tampereella käytössä olevien mopoautojen määrän nopea kasvu
pysähtyi vuosien 2014-2015 aikana. Vuoden 2015 lopussa Tampereella oli käytössä 425 mopoautoa. [2]

Kuva 2. Liikennekäytössä Tampereella olevien ajoneuvojen kokonaismäärän, henkilöautojen sekä
moottoripyörien määrän suhteellinen
kehitys vuosina 2006–2015 (vuosi
2006=100)
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3. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys
Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu vuosina 2011 - 2015 on ollut huomattavasti kaupungin asukasmäärän
kasvua nopeampaa. Kuvassa 3 on esitetty Tampereen joukkoliikenteen matkustajamäärien muutos verrattuna
kaupungin asukasmäärän muutokseen.
Joukkoliikenteen matkustajamäärät nousivat viiden vuoden tarkastelujaksolla 4,46 miljoonalla kokonaismäärän
kohotessa 35,1 miljoonaan matkaan. Päivittäisiksi käyttäjämääriksi muunnettuna vuonna 2014 joukkoliikenteellä
tehtiin keskimäärin 96 200 matkaa päivässä.

Kuva 3. Tampereen sopimusliikenteen matkustajamäärien kehitys suhteessa asukasmäärän kehitykseen vuosina
2011–2015 (vuosi 2011=100)

4. Liikennemäärät päätie- ja pääkatuverkolla
Tampereella liikennemääriä seurataan liikennevaloliittymissä olevien ilmaisimien sekä liikenteen automaattisten
mittauspisteiden avulla. Liikennemäärien seurantapisteitä on yhteensä yli 70. Kuvassa 4 on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne Tampereen seudun päätie- ja pääkatuverkolla vuonna 2014 ja kuvassa 5 vuonna 2015.
Vuoteen 2014 verrattuna vuonna 2015 liikennemäärä kasvoi suhteessa eniten Hatanpään valtatiellä, Pyhäjärventien itäosalla (Itäinen kehätie) sekä Hämeensillalla. Vaikuttaisi siltä, että Ratinan työmaan seurauksena osa
liikkujista on siirtynyt käyttämään Tampereen valtatien sijaan Hämeenkatua sekä Hatanpään valtatietä. Itäisen
kehätien liikennemäärien kasvua selittää Karkuvuoren tunneliremontin valmistuminen syksyllä 2014.
Vastaavasti liikennemäärä vuonna 2015 vähentyi suhteessa eniten Itsenäisyydenkadulla sekä Paasikiventiellä.
Liikennemäärien muutoksia arvioitaessa on muistettava Rantaväylän tunnelityömaan, Ratinan kauppakeskuksen
sekä Hämeenkadun joukkoliikennekatukokeilun vaikutukset liikkujien reitinvalintoihin. Kuvassa 6 on esitetty
päätieverkolla tapahtuneita liikennemäärän muutoksia vuosina 2014–2015.
Vuoteen 2011 verrattuna vuoden 2015 liikennemäärä on kasvanut eniten Pyhäjärventiellä (Läntinen- ja Itäinen
kehätie), Kekkosentiellä sekä Iidesrannassa. Vastaavalla ajanjaksolla Tampereen keskusta-alueen pääkatujen
liikennemäärät ovat olleet pääosin selvässä laskussa. Muutoksia on esitetty tarkemmin kuvassa 7. [3]
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Kuva 4. Liikennemäärä (KVL) Tampereen seudulla 2014.

Kuva 5. Liikennemäärä (KVL) Tampereen seudulla 2015.
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Kuva 6. Liikennemäärien muutos (%) Tampereen seudulla vuosina 2014–2015.

Kuva 7. Liikennemäärien muutos (%) Tampereen seudulla vuosina 2011–2015.
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5. Liikennesuoritteen kehitys
Liikennemäärän kehitystä katuverkolla kuvaa
liikennesuorite, eli päätie‐ ja pääkatuverkon
yhteenlaskettu ajoneuvokilometrien määrä.
Kuvassa 8 on esitetty kuvissa 4–7 kuvatun tie‐
ja katuverkon yhteenlaskettu liikennesuorite
keskimääräisen vuorokauden aikana vuosina
2011–2015.

Kokonaisliikennesuorite kasvoi vuonna 2015
noin 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Pääosa liikennesuoritteen kasvusta sijoittui
ELY-keskuksen hallinnoimille pääteille.
Kuva 8. Liikennesuoritteen kehitys päätieverkolla

6. Pispalan kannaksen ja Rajasalmen sillan liikennemäärät
Pispalan kannaksen ja Rajasalmen siltojen
ylittävän liikenteen määrä vuonna 2015 väheni
2,4 prosentilla vuoteen 2014 verrattuna.
Kuvassa 9 on esitetty Pispalan kannaksen ja
Rajasalmen sillan liikennemäärien kehitys
vuosina 2011–2015.
Paasikiventiellä ja Pispalan valtatiellä liikennemäärät ovat vähentyneet vuosien 2011-2015
aikana noin 7 prosentilla. Samalla ajanjaksolla
Rajasalmen
sillalla
liikennemäärät
ovat
nousseet 10%.
Ennen kehätien avaamista
Rajasalmen kautta kulkevan liikenteen osuus oli
27 % itä-länsi-suuntaisesta liikenteestä. Vuoteen
2015 mennessä vastaava osuus on kasvanut 42
%:iin.

Kuva 9. Pispalan kannaksen ja Rajasalmen liikennemäärä
vuosina 2011–2015. Prosenttiluvut kuvaavat muutosta
edellisvuoteen.
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7. Nopeusmittaukset katuverkolla
Automaattisista liikennelaskimista ja syksyllä 2015 hankituista nopeusnäyttötauluista saadaan liikennemäärätietojen lisäksi ajoneuvojen nopeustietoja. Vuosina 2010-2015 laitteilla on tehty mittauksia yhteensä 143
pisteessä, näiden sijoittuminen on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Pääosin mittaukset ovat olleet kohteissa,
joihin kuntalaiset ovat toivoneet liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä.
Uusia nopeusnäyttötauluja käytetään
kohteissa kuukauden ajan. Ensimmäiset 2
viikkoa taulut mittaavat näyttö suljettuna ja
jälkimmäiset 2 viikkoa näyttö avattuna.
Tällä menettelyllä saadaan selvitettyä
todelliset ajonopeudet sekä näyttötaulujen
vaikutukset ajonopeuksiin.
Vajaan
vuoden
käytön
jälkeen
nopeusnäyttöjen on havaittu laskeneen
V85-nopeuksia (nopeus, jonka 85%
ajoneuvoista alittaa) keskimäärin noin 1,5
km/h:lla. Nopeusnäyttötaulujen vaikutusta
eri nopeusrajoitusalueilla on esitelty
tarkemmin kuvassa 10

Kuva 10. Nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin

Kaikista automaattilaskennoista kerättyjä
toteutuneita V85-nopeuksia on esitetty
kuvassa
11.
Vuosina
2010-2015
tehdyissä mittauksissa V85-nopeus on
ollut keskimäärin 4,1km/h korkeampi kuin
alueella voimassa ollut nopeusrajoitus.

Kuva 11. V85-nopeuksia Tampereella vuosina 2010–2015

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärien kehitystä arvioidaan vuosittain omassa raportissaan:
http://www.infotripla.fi/tampere/materiaalipankki/lib/exe/fetch.php?media=raportit:jalankulun_ja_pyorailyn_liikennem
aararaportti_2015.pdf
Lähteet:
[1] Väestörekisterikeskus
[2] Trafi, Ajoneuvokantatilastot, www.trafi.fi 2006-2015
[3] Liikennevirasto, LAM-kirjat 2010-2015
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