
 
Tampereen kaupungin talousarvioesitys 2017 
 
Raitiotietä koskevia kohtia poimittuna talousarviosta. Rinnalle pitää nostaa 16.6.2014 ratikan 
suunnittelua koskeva päätös, valtuuston itsensä päättämien reunaehtojen kera. 
 
Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy vain 15 miljoonan euron oman 
pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen. Vastaavan suuruinen summa on varattu investointien 
rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Esipuhe, pormestari Anna-Kaisa 
Ikonen. 
 
Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy vain 13,5 milj. euron oman 
pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen ja vastaavan suuruinen summa on varattu investointien 
rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Ristiriita pormestarin ja 
talousarviotekstin kanssa. 
 
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 esittää kaupunginvaltuustolle raitiotien toteutussuunnitelman 
osan 1 Hervanta– keskusta–Tays mukaisen raitiotien rakennustöiden aloittamista vuonna 2017 sekä 
raitiotiejärjestelmän omistus- ja hallintamalliksi osakeyhtiötä. 
 
Osan 2 kehitysvaihe on arvioitu toteutussuunnitelmassa ajoittuvaksi vuosille 2020–2021 ja 
rakentaminen vuosille 2021– 2024. Toteutussuunnitelman tavoiteaikatauluna on, että 
raitiotieliikenne Pyynikintorilta Lentävänniemeen alkaa vuonna 2024. 
 
Raitiotiehankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 460 milj. euroa. Ennen vuotta 2017 
on raitiohankkeesta kertynyt kustannuksia noin 14 milj. euroa. Ohjelmatoimiston kustannukset 
vuosina 2017–2021 ovat noin 7,5 milj. euroa, raitiotien rakentamisen osuus on 282,9 milj. euroa, 
kalustohankinnan noin 97,5 milj. euroa sekä raitiotien rakentamisen ulkopuolisen katu- ja 
ympäristörakentamisen 56,6 milj. euroa. Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen 
toteutuskustannuksiin 71 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 hankkeeseen arvioidaan saatavan 
valtion rahoitusosuutta noin 13,5 milj. euroa.  
 
Valtion vuoden 2017 budjetti ei sisällä ratikkarahaa. Hallituksen esitys HE 134/2016 vp 

 
 Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki Valtio avustaa 9,75 milj. euron 
määrärahalla Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seutujen joukkoliikennettä 
edellyttäen, että rahoitus nostaa seutujen joukkoliikenteen palvelutasoa ja siten 
lisää joukkoliikenteen käyttöä ja markkinaosuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä. 
Lisäksi valtio rahoituksellaan myötävaikuttaa siihen, ettei liittyminen 
joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavaan viranomaiseen aiheuttaisi kunnalle 
kohtuutonta kustannustaakkaa. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että valtion 
rahoitus on kytketty MAL-aiesopimuksessa sovittuihin kehittämistoimiin, joilla 
voidaan varmistaa rahoituksen vaikuttavuus ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kehysneuvotteluissa päätettyjen sopeutustoimien kohdistaminen suurten 
kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen vaikuttaa myös MAL-aiesopimuksessa 
sovittuihin kehittämistoimien rahoittamiseen. 

 
Onko Tampere varmistanut, millä osuudella naapurikunnat aikovat osallistua ratikan kustannuksiin, 
koska sen rakentamista on perustelu MAL- ym. sopimuksissa?  
 
Koska hankkeen toteuttaa osakeyhtiö, kaupungin talousarvioon sisältyy hankkeen ohjelmatoimiston 
kustannukset, raitiotien rakentamisen ulkopuolinen katu- ja ympäristörakentaminen, 
pääomasijoitus yhtiöön sekä tuloina valtion rahoitusosuus investointimenoon. 
 
Raitiotieallianssin rinnalla tehdään yksityiskohtaista raitiovaunujen suunnittelua. Raitiotien jat-
kolinjoja arvioidaan mm. kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Miten on voitu tehdä 
vaunutilaukset, jos nyt vasta tehdään yksityiskohtaista suunnittelua? 
 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+134/2016
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Liikenteen kannalta tulevaisuutta määrittää erityisesti raitiotien rakentamista koskeva päätös, joka 

tulee merkittävällä tavalla myös muilta osin heijastumaan palvelualueen toimintaan. Raitiotien 

mahdollinen rakentaminen ja kaupungin kasvun suuntaaminen nykyisen rakenteen sisään lisää 

suunnittelun haasteellisuutta, mutta mahdollistaa nykyistä kustannustehokkaamman 

yhdyskuntatekniikan, kaupunki-infran ja palveluverkon. Kaupungin kasvu merkitsee myös inves-

tointitarpeiden ja kunnossapidettävien alueiden kasvua. On hirttäydytty vain yhden vaihtoehdon 

varaan!  
 
 
Raitiotien kehitysohjelma 1,5 milj. euroa. Laskettava kustannuksiin mukaan. 
 
Ohjelmatasolla sitovat kohteet. Yhdyskuntalautakunnan talousarviossa erikseen esitetyn Raitiotie-
kehitysohjelman käyttötalous ja investoinnit on ohjelmittain sitovia. Raitiotie-kehitysohjelma 
toteuttaa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun yh-
dyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä ja se toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa. 
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 Raitiotie-kehitysohjelman perustettavaksi, ja päätti samalla 
esittää raitiotien rakennustöiden aloittamista kaupunginvaltuustolle sekä raitiotiejärjestelmän 
omistus- ja hallintamalliksi osakeyhtiötä. Raitiotie-kehitysohjelman painopisteenä on 
raitiotieinfran rakennustöiden aloittaminen keväällä ja kesällä 2017 useilla kaduilla Hervannan ja 
keskustan välisellä osuudella. Ennalta tehdyillä sopimuksilla on pyritty sitomaan päättäjien 
“kädet”. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen pääpaino on pääreittien laatutason kohottamisessa 
erityisesti raitiotiekäytävässä sekä keskustan kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä. 
 
Pää- ja kokoojakatujen osalta painopisteenä ovat raitiotiekäytävän pääkadut, joiden saneeraus 
raitiotien toteutuksen yhteydessä on tavoitteena. Ts. saneerauksiin ei tarvisisi ryhtyä, ellei 
ratikka vaadi. 
 
Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perustaa raitiotiehankkeen kehitysohjelman. Raitiotiehanke-
kehitysohjelma toteuttaa valtion ja kehyskuntien kanssa tehtyjä sopimuksia kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Raitiotie on kaupungin strategiassa 
joukkoliikenteen kärkihankkeena. Kts. viittaus aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin. 
 
Raitiotiehanke-ohjelmatoimiston kaupungille suoraan kohdistuva käyttötalouskustannus on 1,5 
miljoonaa euroa vuodessa. Ratikan lisäkulu. Hanketoimiston kustannukset ovat vuosina 2017–2021 
yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. 
 
Raitiotiehankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 460 milj. euroa. Ennen vuotta 2017 
on raitiohankkeesta kertynyt kustannuksia noin 14 milj. euroa. Ohjelmatoimiston kustannukset 
vuosina 2017–2021 ovat noin 7,5 milj. euroa, raitiotien rakentamisen osuus on 282,9 milj. euroa, 
kalustohankinnan noin 97,5 milj. euroa sekä raitiotien rakentamisen ulkopuolisen katu- ja 
ympäristörakentamisen 56,6 milj. euroa. Valtion vuoden 2017 budjetti ei sisällä ratikkarahaa. 
 
Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen toteutuskustannuksiin 71 miljoonalla eurolla. 
Kaupunki sijoittaa osakeyhtiöön vuosittain omaa pääomaa saadun valtiontukiosuuden verran, jonka 
suuruus määräytyy hankkeen valtiontukeen oikeuttavien vuosikustannusten toteutumisen 
perusteella. Sijoitettu oma pääoma ei kasvata kaupungin nettoinvestointeja. Vuonna 2017 
hankkeeseen arvioidaan saatavan valtion rahoitusosuutta noin 13,5 milj. euroa. Saisko tämän 
kohdan selkokielellä? 
 
Raitiotiehankkeen osan 1 valtiontukikelpoinen 238,8 miljoonan euron kokonaiskustannusarvio 
sisältää raideinfran ja varikon kustannuksen. Raitiotiehankkeeseen liittyvät rinnakkaishankkeet 
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rahoitetaan pääosin kaupunkiympäristön palvelualueen vuosittaisesta investointibudjetista. 
Vuosina 2017–2024 arvioidaan raitiotiekaduille kohdistuvien vuotuisten rinnakkaishankkeiden 
toteuttamisen olevan 15 prosenttia (noin 8 miljoonaa euroa) kaupunkiympäristön palvelualueen 
investointibudjetista. 
 
Raitiotiehankkeen läntisen osan 2 kustannusarvio tarkentuu Hiedanrannan kehityssuunnitelmien 
perusteella. Hiedanrannan alueesta on saatu syyskuussa 2016 yhteensä 39 kilpailuehdotusta alueen 
luonteesta. Tavoitteena on rakentaa osan 2 raitiotierata vuosina 2021–2024. Läntisen osan 
kohdalta on piikki auki. 
 
Kaupungin yhteiset erät sisältävät lisäksi arvion valtion rahoitusosuudesta raitiotien vuoden 2017 
kustannuksiin yhteensä 13,5 milj. euroa (rahoitusosuus investointimenoon) ja vastaavan summan 
sijoittamisesta perustettavaan yhtiöön (investointimeno). 
 
Raitiotien ensimmäisen vaiheen (2017– 2021) rakentamisen kustannusarvio on 238,8 milj. euroa ja 
raitiovaunuhankinnan arvo noin 61 milj. euroa. Lisäksi raitiotiekaduille kohdistuvat 
rinnakkaishankkeet ovat noin 7–9 milj. euroa vuodessa vuosina 2017–2024. Valtion rahoitusosuus 
hankkeeseen on 71 milj. euroa, josta ensimmäisen vaiheen osuus on noin 61 milj. euroa. Raitiotie 
esitetään toteutettavaksi yhtiömallilla, minkä vuoksi raitiotieinfran ja kaluston hankinnat eivät näy 
kaupungin nettoinvestoinneissa. Sitäpaitsi, puhuttiinko siinä vaiheessa 1. ja 2. vaiheesta, kun 
neuvoteltiin valtoneuvoston kanssa ratikkatuesta? 
 
Investointikehyksessä varauduttiin raitiotien rakentamiseen sekä Kansi ja areena -hankkeeseen. 
Taloussuunnitelmakauden investoinnit eivät sisällä suoria varauksia näihin hankkeisiin. Kansi ja 
Areena -hankkeeseen varaudutaan ja siihen liittyvät investointitarpeet tuodaan erikseen valtuuston 
päätettäväksi. 


