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Raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa – henkilöautoilu päättyy itäpäässä,
liikennejärjestelyjä Hämeenkadun itäpäähän, Rautatienkadulle ja Itsenäisyydenkadulle
Tampereen raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa 5.6. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenkadun raitiotien
ensimmäisen osan Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välille. Ennen töiden alkua alueella tehdään liikennejärjestelyjä.
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 Hämeenkadulla liikennöidä
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.
Itsenäisyydenkadulla tehdään uusia liikennejärjestelyjä Rautatienkadun ja Tammelan puistokadun välillä, jossa
ajokaistoihin tulee kavennuksia. Itsenäisyydenkadulla Pinninkadun kohdalla sijaitseva bussipysäkki siirtyy
Yliopistonkadulle.
Rautatien alittavassa tunnelissa raitiotien rakentaminen käynnistyy ensin pohjoisessa tunnelissa, joka suljetaan
liikenteeltä kesäkuun puoliväliin mennessä. Joukkoliikenne ja henkilöautot käyttävät eteläistä tunnelia jossa on yksi
ajokaista kumpaankin suuntaan. Jalankulku ja pyöräily kulkevat eteläpuolen tunnelin reunassa kuten nytkin.
Rautatieaseman kohdalla ennen tunnelia sijaitsevat bussipysäkit poistuvat käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat
Hämeenkadulla, Stockmannia vastapäätä.
Hämeenkadun, Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymäalueella tehdään kaistajärjestelyjä ja ajolinjojen
muutoksia. Rautatienkadulla Posteljooninpuiston kohdalla sijaitseva pysäkki siirtyy noin 200 metriä pohjoisemmas.
Kesäkuun alussa käynnistyy Raitiotieallianssin toimesta lisäksi kaukolämpöputkien siirtotyö Tuomiokirkonkadun ja
Hämeenkadun risteyksessä, Stockmannin edustalla. Työalue rajataan siten, että jalankulku ja pyöräily sekä pääsy
alueen kiinteistöihin ja palveluihin turvataan. Kaukolämpötyötä tehdään keskellä suojatietä, jonka vuoksi suojatie
kapenee ja jalankulkijat ohjataan työalueen sivusta. Alueella liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta, sillä
liikennevalot jalankulkijoille ovat pois käytöstä.
Myöhemmin kesäkuussa Raitiotieallianssi aloittaa myös vesijohdon siirtotyöt Rautatienkadulla Kyttälänkadun
risteysalueella. Töiden vuoksi alueella tehdään uusia kaistajärjestelyjä ja ajolinjojen muutoksia.
Liikennejärjestelyt Hämeenkadun itäpäässä:
• Henkilöautoilu loppuu välillä Hämeensilta-Rautatienkatu 5.6. Taksi-, huolto- ja bussiliikenne sallittu.
• Hämeenkadun, Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymäalueella tehdään kaistajärjestelyjä ja
ajolinjojen muutoksia
• Rautatien alikulkutunnelissa käytössä etelän puoleinen tunneli jossa yksi ajokaista kumpaankin suuntaan
• Rautatien alikulkua edeltävä bussipysäkki siirtyy Hämeenkadulle Stockmannia vastapäätä.
• Itsenäisyydenkadulla ajokaistoihin tulee lisää kavennuksia. Autoilijoiden suositellaan käyttävän muita reittejä.
• Itsenäisyydenkadulta siirtyy bussipysäkki Pinninkadun kohdalta Yliopistonkadulle.
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