
Toimittaja Jutta Kuusitaipale: Miten paljon tulee pyöräiltyä Tampereen keskustassa? 

Haastateltava Tuomas Erkkilä: No tässä nyt viimeisen vuoden aikana oon vähän vähemmän 

pyöräilly, mutta aina silloin tällöin, ja vuos sitten pyöräilin aina kouluun ja töihin. 

Haastateltava Ulla Sergejeff: No ihan tässä niinku ydinkeskustassa varmaan kerran viikossa enin- 

korkeintaan... Suurin piirtein, mutta sitten tohon Tullin – meidän toimisto on tossa Tullin alueella, 

niin sinne mää pyöräilen Hervannasta melkein päivittäin. 

Haastateltava Krista Kanerva: No aika paljon, kun mä tuun yliopistolle, että... Mä tuun tuolta 

keskustan ulkopuolelta niin mun pitää pyöräillä tän läpi, että pääsee tänne. Niin... useamman kerran 

viikossa. 

 

Toimittaja J.K.: Ratikan tulon myötä Tampereen keskusta on ollut aikamoisessa myllerryksessä. 

Miten pyöräilijäystävällisenä kaupunkina koet Tampereen nyt? 

Haastateltava T.E.: No, ainakin vähän aikaa sitten... oli... Aika paljon sillain noita työmaita, että... 

Pitää kyl miettiä, että missä... Mistä sitä pääsis kulkemaan. Mutta kyllä nyt kun täskin pyöräilin tänne 

keskustaan, niin vaikutti et semmoisia uusia pyöräteitä, mitä mä en oo ennen pyöräillyt, niin on tullu 

ihan kivasti.  

 Haastateltava U.S.: No nykyään – nykyisin jo tosi paljon parempi, että silloin kun mää tulin 

Tampereelle Oulusta, niin täähän oli todella hankala, että kaikki pyörätiet päättyy jonnekin keskelle 

ei mitään, eikä yhtään hajua, minne piti mennä. Ja niitä ongelmia edelleen jonkin verran on. Ja se, 

että totta kai nää tietyöt on vaikeuttanut vähäsen, mutta se nyt vaan täytyy hyväksyä, että 

sellastakin on. 

 Haastateltava K.K.: Tällä hetkellä ömm... Tää on kohtuu hyvä, mutta tietenkin, kun on nyt nää kaikki 

tietyömaat sun muut, niin öö siis liikennejärjestelyt vaihtuu koko ajan, niin pitää olla sen takia aika 

tarkkana. 

 

 Toimittaja J.K.: Entä miten hyvin koet tamperelaisten pyöräilijöiden noudattavan liikennesääntöjä? 

 Haastateltava T.E.: Aina kai kun... Ite autolla kuljen kanssa, niin ei oo ihan kauheasti tullut 

semmoisia tilanteita, että joku pyöräilijä ois kauheen vaarallisesti mennyt jostain. Mut se ehkä 

ylipäätään, että joskus saattaa pyöräilijä aatella, että hänellä on etuoikeus. Ja pitäis kattoa ja väistää 

autoilijoita. 

 Haastateltava U.S.: No ehkä siinä on jonkin verran – ja aika paljonkin – varmaan parantamisen 

varaa. Ja varmaan yks osasyy on se, että ihmiset ei kauhean hyvin tiedä varmaan niitä kaikkia 

pyöräilijöitä koskevia liikennesääntöjä. Että siinä ehkä medialla voisi olla semmoista kanssa 

terästäytymisen paikkaa, että sitten niinku tiedotettas siitä, että mitä, että mitä siellä ihan oikeasti 

pitää tehdä ja osittainhan myös niinku lainsäädäntö on niinku aika sekavaki. Vaikka esimerkiksi 

risteyksissä niin, siellä on niinku monenmoista sääntöä, mitä pitää ottaa huomioon. 

 Haastateltava K.K.: Pyöräilijät tunnistaa sen tai tietää aika hyvin nää säännöt, ja öö- ainoa mikä 

ehkä mä sanoisin niin tossa Hämeenkadulla tulee aika monta kertaa niinku vääräl puolel- väärällä 

puolella pyöräileviä ihmisiä vastaan, et siinä on ehkä pientä petrausta. Muuten se on ihan jees. 

 


