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VETOOMUS VALTIONEUVOSTOLLE, VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE JA LIIKENNE- JA 

VIESTINTÄMINISTERIÖLLE / BUDJETIN VALMISTELIJOILLE 

RAITIOTIE JOHTAA TAMPEREEN TALOUDELLISEEN AHDINKOON. ME 

ALLEKIRJOITTANEET PYYDÄMME POISTAMAAN RAITIOTIEMÄÄRÄRAHAN 71 MILJ. 

EUROA BUDJETTIRIIHESSÄ. 

  

Tampereen valtakoalitio (KOK, SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto) on pormestari Anna-Kaisa Ikosen 

(KOK) johdolla suorittanut tehokasta lobbausta raitiotien puolesta. Perusteluina on käytetty mm. 

massiivista asuntorakentamista, jonka raitiotie mahdollistaa. 

Valtiolle on annettu virheellistä tietoa hankkeeseen liittyen. Massiivinen asuntorakentaminen voi 

toteutua hyvin myös kumipyöräliikenteeseen ja jatkossa esimerkiksi lähijunaliikenteeseen tukeutuvilla 

ratkaisuilla. 

Lähtöoletus seutukunnalle vuosittain muuttavista asukkaista, 4 100 asukasta vuodessa, on 

ylioptimistinen, eikä se välttämättä tule toteutumaan. Ja vaikka toteutuisikin, on joukkoliikenne 

mahdollista järjestää Tampereella ilman raitiotietä. 

Raitiotie ei ole seudullinen hanke. Tampereenkin asukkaista se palvelee vain noin 15 % aiheuttaen 

samalla vanhuksille ja liikuntarajoitteisille haasteellisia vaihtoja bussista ratikkaan ja ratikasta bussiin. 

Matkustajamääräennusteet 46 000 päivittäistä nousua ei tule toteutumaan. Nykyiset käyttäjämäärät 

raitiotiereiteillä ovat 8 000-14 000 vuodenajasta riippuen.  

Saamiemme tietojen mukaan raitiotiehanke pohjautuu Kokoomuksen ja Vihreiden sopimukseen, jossa 

Kokoomus sai tunnelin ja Vihreät raitiotien. Näin valtiokin on sidottu mukaan yhteiskunnan varojen 

väärinkäyttöön ja koplaukseen. 

Tampereella toiminnan ja investointien rahavirta, joka kuvaa parhaiten kunnan taloustilannetta, on 

viimeisten 5 vuoden osalta miinuksella 451 miljoonaa euroa. Emme halua että Tampereesta tulee 

jatkossa kriisikunta. Raitiotiehankkeen budjetti 250 miljoonaa, lisättynä vaunuhankinnalla sekä 

ylimääräisillä raitiotien vaatimilla mittavilla infrakustannuksilla, tulee rasittamaan Tampereen jo 

ennestäänkin huonoa taloutta 300-500 miljoonalla eurolla tilanteessa, jossa investointien 

tulorahoitusprosentin ennuste on 20,7 % eli huomattavasti alle suositusten. Tampere on ajautumassa 

kriisikunnaksi valtion suosiollisella avustuksella. 

Myös valtiontalouden tila on haastava. Molemmat säästävät, jos raitiotieraha 71 miljoonaa euroa 

pyyhitään yli budjettiriihessä kokonaan, ei edes jälkirahoitusmallia. 

Päätöksenteossa tulemme esittämään raitiotien toteutuksen lykkäystä 10 vuodella, että ehdimme 

tekemään pakolliset muut suuret investoinnit ensin, esim. jäteveden puhdistamo, kustannusarvio 360 

miljoonaa euroa, matkakeskus, kansi-areena ym. 

Me allekirjoittaneet tamperelaisten edustajat pyydämme poistamaan budjettiriihessä Tampereen 

raitiotiehankkeen määrärahan 71 miljoonaa euroa.  

 

 

  



Tampereella 9.8.2016  

  

Kunnioittavasti, 

  

Yrjö Schafeitel, Tampereen kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja, sitoutumaton 

Lassi Kaleva, valtuustoryhmän puheenjohtaja ( PS ) 

Matti Järvinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja ( Kesk. ) 

Jari Heinonen, valtuustoryhmän puheenjohtaja ( SKP ) 

Lasse Oksanen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Tampereen Puolesta ( TaPu ) 

Aarne Raevaara, valtuustoryhmän puheenjohtaja ( Raevaaran valtuustoryhmä ) 

  


