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Raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa – henkilöautoilu länsipäässä sallittu lännen
suuntaan
Tampereen raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa 5.6. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenkadun raitiotien
ensimmäisen osan Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välille. Ennen töiden alkua alueella tehdään liikennejärjestelyjä,
osin myös yöaikaan. Jalankulkua ohjataan työalueiden ohi opasteilla.
Aiemmin tiedotetusta poiketen henkilöautoliikenne on sallittu Hämeenkadun länsipäässä Hämeensillalta lännen
suuntaan Pirkankadulle noin elokuun puoliväliin saakka. Idän suuntaan henkilöautolla voi Hämeenkadun länsipäässä
ajaa Näsilinnankadulta Hämeensillalle. Joukkoliikenne Hämeenkadun länsipäässä liikennöi molempiin suuntiin omilla
kaistoilla.
Raitiotien rakentaminen alkaa kesäkuussa myös Hämeenkadun itäpäässä, ja siihen liittyviä liikennejärjestelyjä tehdään
5.6. alkaen Hämeenkadulla, Rautatienkadulla, rautatien alittavassa tunnelissa sekä Itsenäisyydenkadulla.
Henkilöautoliikenne Hämeenkadun itäpäässä päättyy 5.6. Rautatien alittavan tunnelin pohjoispuoli suljetaan
liikenteeltä kesäkuun puoliväliin mennessä.
Pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadun eteläpuolelle suljetaan putkitöiden vuoksi
Syy muutokseen, joka sallii Tuulensuussa henkilöautoilun lännen suuntaan, on vaativa putkisiirtotyö Näsilinnankadun
ja Hämeenkadun liittymässä. Työn vuoksi pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadulle Hallituskadulle saakka joudutaan
sulkemaan noin kolmeksi kuukaudeksi. Liikennöinti Näsilinnankadun tonteille ja kiinteistöihin Hallituskadulta
varmistetaan. Samalla Näsilinnankadun osuus Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä muutetaan kaksisuuntaiseksi.
Liikennevalot Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymästä ovat pois käytöstä töiden ajan.
Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymän eteläpuolen johtosiirtotyöt valmistuvat arviolta elo-syyskuun vaihteessa.
Työalue ja johtosiirtotyöt siirtyvät tällöin ajoradan pohjoispuolelle, mikä tuo alueelle uusia liikennejärjestelyjä.
Hämeenkadulla Tuulensuussa jalkakäytävät ovat raitiotien rakentamisen ajan molemmin puolin käytössä, mutta ne
kapenevat töiden ajaksi. Liiketiloihin on töiden aikana pääsy. Keskustan pysäköintilaitokset toimivat normaalisti, joten
keskustaan pääsee edelleenkin autolla asioimaan.
Tuulensuuhun rakennetaan ensin raitiotie ajoradan eteläreunalle, jolloin joukkoliikenne kulkee pohjoista puolta. Kun
rata on valmiina eteläreunalla, joukkoliikenne ohjataan kulkemaan kadun eteläpuolella ja raitiotie rakennetaan
pohjoisreunalle. Raitiotie tehdään aina kullakin rakennusalueella valmiiksi asti. Hämeenkadulle tulee entiseen tapaan
luonnonkiveys. Uudesta kiveyksestä tulee aiempaa tasaisempi ja hiljaisempi kulkea kivien tasalaatuisuuden ja
Hämeenkadulla raitiotiessä käytettävän teräsbetonisen kiintoraiteen ansiosta.
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Liikennejärjestelyt Hämeenkadun länsipäässä:
• Hämeenkatua voi ajaa Hämeensillalta Pirkankadun suuntaan, kääntyminen Hämeenkadulta oikealle
Hämeenpuistoon on kielletty.
• Hämeenkatua voi ajaa molempiin suuntiin välillä Näsilinnankatu–Hämeensilta, Hämeenkadun länsipäähän
pääsee lännestä Satakunnankadun ja Näsilinnankadun sekä Hallituskadun ja Kuninkaankadun kautta
• Pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadulle Hallituskadulle saakka on suljettu. Näsilinnankatu muuttuu
kaksisuuntaiseksi Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä.
• Hämeenpuistoa pohjoisen suuntaan ajettaessa on kääntyminen vasemmalle Pirkankadulle kielletty.
• Joukkoliikenne ajaa Tuulensuussa molempiin suuntiin omilla kaistoillaan
• Jalkakäytävät ovat käytössä normaalisti, mutta ne kapenevat. Pääsy liiketiloihin ja asuntoihin varmistetaan.
Jalankulkua ohjataan työalueiden ohi opasteilla.
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