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Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 
kokouksessaan 14.12.2022 § 102 päättänyt pyytää vaihtoehtoisista 
vyöhykemalleista lausunnon toimivalta-alueen kunnilta (Tampere, 
Kangasala, Orivesi, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Vesilahti) 
sekä Valkeakosken kaupungilta, Kuhmoisten kunnalta, Pirkanmaan 
ELY-keskukselta sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymältä. 
 
Tampereen seudun joukkoliikenteen alueelle on valmisteltu uutta, 
entistä helppokäyttöisempää vyöhykemallia. Nysse-alueella on nyt 
käytössä kuuden vyöhykkeen (ABCDEF) malli. Nykyinen 
vyöhykejärjestelmä ja yksityiskohtaiset vyöhykerajat näkyvät Nyssen 
reittioppaassa (reittiopas.tampere.fi).  
 
Vyöhykemallia halutaan muuttaa, jotta joukkoliikenteen käyttö olisi 
entistä helpompaa. Valmistelussa mallit on rajattu kahteen 
vaihtoehtoon. Nykyiselle mallille vaihtoehtoina on kolmen 
vyöhykkeen malli (ABC) sekä yhden vyöhykkeen malli. Yhden 
vyöhykkeen malliin on lausuntopyynnössä liitetty kaksi erilaista 
kustannusvaihtoehtoa.  
 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta pyytää 
lausuntoa kahdesta erilaisesta koko seudun laajuisesta 
joukkoliikenteen vyöhykemallista. 
 
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta pyytää 
ottamaan lausunnossa kantaa sekä kunnan että yhteisen 
joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta molempiin 
vyöhykemalleihin. Lisäksi pyydetään huomioimaan yhden 
vyöhykkeen mallin molemmat kustannusvaihtoehdot. Lausunnossa 
pyydetään erityisesti tuomaan esiin:  
1. Kumpaa mallia kunta suosittelisi jatkossa?   
2. Millainen valmius on korottaa subventio-osuutta esitettyjen 
laskelmien mukaisesti?  
3. Pitäisikö muutosten sijaan jatkaa nykyisellä vyöhykemallilla?  
 
Lausuntoa pyydetään 15. helmikuuta mennessä. Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää tulevasta Nysse-
vyöhykemallista 15.3.2023 kokouksessaan. Uuden mallin 
käyttöönotto ajoittuisi vuoden 2024 alkuun.  
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Esittelijä Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen 
 
Ehdotus Kunnanhallitus vastaa lausuntonaan Tampereen kaupunkiseudun 

joukkoliikennelautakunnalle heidän esittämiin kysymyksiin 
1. Kuhmoinen-Tampere väliä matkustavien kannalta ei ole 
suurtakaan merkitystä, kumpaanko esitetyistä vyöhykemalleista 
päädytään. Lipun hintaan tulee näillä näkymin pientä laskua 
kummassakin tapauksessa. 
2. Subventio-osuutta voidaan korottaa esitettyjen laskelmien 
mukaisesti.  
3. Ei pitäisi jatkaa nykyisellä vyöhykemallilla. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
Jakelu Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
 
 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 10.02.2023 
 
 
 Riitta Väisänen 
 hallintosihteeri 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 30 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 


