Tampere
See full map

Yleistä
Internettiin
Esim. pääkirjasto Metsossa pääset käyttämään ilmaista internettiä 30 min. kerrallaan, tai pidempään jos jonoa ei
ole. Etsi tietokonerykelmää jonka ympärillä parveilee teinejä. Muut tietokoneet ovat vain kirjaston tietokannan
käyttöön.

Kaupunkiin tuleminen
Nokian ja Ylöjärven suuntaan jatkavat voivat jättää sinut Kekkosentiellä esim. särkänniemen kohdalla. Siinä on
kahvila, jonka pihassa pääsee hyvin pyörähtämään autolla ja risteyksessä on myös bussipysäkki (Muistaakseni).

Kaupungista lähteminen
Jyväskylään 9 E 63 ja Lahteen 12
Hervannan valtaväylän, Kekkosentien ja Teiskontien eritasoliittymän jälkeen TAMKia vastapäätä on hyvä
pysäkki. Helppo pysähtyä ja liikennettä riittää. Kyltti on avuksi, ettet turhaan pysäyttele väärään kaupunkiin
matkaavia.
Teiskontien varrella on useita pysäkkejä, joten voit ottaa bussin keskustasta esim. Ali-huikkaantien kohdalle.
Tällöin sopivaa liikennettä on suhteessa enemmän kuin lähempänä keskustaa. Risteyksessä on sopiva pysäkki.
Jyväskylään mentäessä kannattaa ottaa kyyti vähintään Shell bensa-asemalle Ruutanassa (ruutanantie ja 9-tien
risteys). Aseman jälkeen on tilava bussipysäkki josta on hyvä jatkaa eteenpäin. Ennen asemaa tie on lähinnä
motaria. Paikallisliikenteellä lähimmäksi Ruutanan Shelliä pääsee bussilla nro 28, jää pois Vastarannankadulla.
Tästä pääset Jyväskyläntien rampille ja voit kävellä tien piennarta n. 1,5 km Shellin pysäkille. [1]
•

Hervannan valtaväylän, Kekkosentien ja Teiskontien eritasoliittymän jälkeinen pysäkki
•

Teiskontien pysäkki toisesta suunnasta.
•
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Teiskontien pysäkkitaulu lähikuvassa. Pysäkin numero on 5006 ja nimi Kissanmaan koulu.
•

Ruutanan Shellin kohdalla oleva bussipysäkki on erittäin hyvä paikka liftata eteenpäin.
•

Ruutanan Shellin bussipysäkki.

Helsinkiin, Hämeenlinnaan 3 E 12, Poriin ja Turkuun
Viinikan liikenneympyrä rahtiterminaalin kohdalla (iso risteys Lempääläntien alussa [2]) on hyvä paikka liftata
kyltin kanssa, ettet turhaan pysäyttele väärään kaupunkiin matkaavia. Liikenne jakaantuu myöhemmin eri
suuntiin. Muista, että Helsinkiin tie on koko matkalta moottoritietä, joten varmista kyydeiltäsi että he jättäisivät
sinut huoltoasemille. Helsinkiin mennessäsi et voi myöskään ottaa kyytiä Turkuun matkaavilta, tai päädyt
liftaamaan motarille laittomasti. Jos arvelet kyytejä riittävän, kannattaa odottaa suoraan Helsingin seudulle tai
Hämeenlinnaan menevää kyytiä. Paikkaan on keskustasta kävelymatka.
Ideaparkin kohdalle ei kannata jäädä pois, ellet halua kysellä jätti-parkkipaikalta kyytejä. Vähäliikenteisistä
liittymistä farmariautoilijat ottavat heikosti liftaria takapenkille lasten ja ostosten kanssa istumaan.

Turkuun ja Poriin
Poriin 11 ja Turkuun 12 voit lähteä myöS Nokialta moottoritien jälkseisiltä osuuksilta, jonne pääsee
paikallisliikenteen busseilla.

Nokia, Pori, Vammala
Nokialle pääsee Tampereen keskustasta lähiliikenteen busseilla, jos haluaa nopeamman startin liftaukselle.
Porintie, eli Nokian moottoritie, on hieman hankala liftauspaikan suhteen. Kannattaa mennä tien varteen ennen
moottoritien alkua, Ala-Pispalan kohdalla. Paikalle pääsee busseilla 1,13,22 ja 26. [3]

Ylöjärvelle, Parkanoon ja Vaasaan 3
Valtatie 3:n varrella on bussipysäkkejä Lielahden kohdalla. Paikalle pääsee bussilla 16. [4]

Vaihtoehtoinen pysäkki Vaasaan ja Poriin päin
Kyytiä voi yrittää myös Tampereen ohittavalla Kekkosentiellä, Särkänniemen kohdalla. Kannattaa käyttää kylttiä.
[5]
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Välimatkat
• Helsinkiin 182 km
• Joensuuhun 393 km
• Jyväskylään 153 km
• Kouvolaan 188 km
• Kuopioon 293 km
• Lahteen 126 km
• Ouluun 504 km
• Poriin 114 km
• Turkuun 165 km
• Vaasaan 254 km

Aiheesta muualla
• Tampereen kaupungin kotisivut
• Tampereen matkailu (Monikielinen)
• Tampereen tapahtumat
• Eniron ilmakuvat ja kartat Tampereelta
• Etsi liftauspaikkoja hitchbase-sivustolta (Englanniksi)
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