
Näin saavut Lentävänniemen koululle (10.6.) 

 
Perjantain sprinttikilpailu käydään erillisenä kilpailuna, jossa kisakeskuksena toimii 
Lentävänniemen koulu. Koulun osoite on Vähäniemenkatu 42, 33410 Tampere. Kisajärjestäjä 
kannustaa kimppakyyteihin ja joukkoliikenteen käyttöön. 

BUSSILLA 

Kisakeskus sijaitsee n. 8 km päässä Tampereen keskustasta ja sinne pääsee kätevästi kaupungin 
joukkoliikenteen linjoilla. Tampereen keskustasta kisakeskukselle pääsee linjoilla numero 9, 12 ja 
19. Matka-aika linjoilla 9 ja 19 on n. 25 minuuttia, jonka jälkeen lähimmältä pysäkiltä 
kisakeskukselle on n. 5 minuutin kävelymatka. Lisäksi linja numero 12 vie aivan kisakeskuksen 
viereen, mutta hieman pidempää reittilinjausta. Linjan matka-aika on n. 35 minuuttia. 

Kätevimmin saat selville omaan tarpeeseesi ja aikatauluusi sopivan linjan alla olevasta 
reittioppaasta tai Tampere.finland -sovelluksen joukkoliikenne -työkalusta. Sovellus on kätevä tapa 
tutustua Tampereen tarjontaan muutenkin kisavierailusi aikana. Alla myös pysäkeistä ja linjoista 
karttakuvat. 

Katso Tampereen reittiopas 
Lataa Tampere.finland -sovellus 
Katso Tampereen kartta 

 

Saapumiskartta joukkoliikenteen linjoilla 

 

https://reittiopas.tampere.fi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.visittampere.tamperefinland&hl=fi&gl=US
https://www.google.com/maps/place/Tampere/@61.6314345,23.2698842,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf554593da5d:0x6adfe3bd1e0b22c0!8m2!3d61.4977524!4d23.7609535


Kartta keskustan lähtöpysäkeistä 

 

Kartta kisakeskuksen pysäkeistä 

 



Junalla 

Jos saavut Tampereelle junalla, voit päärautatieasemalta hypätä kätevästi joukkoliikennelinjoihin, 
joilla pääset suoraan perjantain sprinttikilpailun kisakeskukselle. Linja numero 12 kulkee suoraan 
rautatieaseman edestä Rautatienkadulla ja linjat 9 ja 19 muutaman minuutin kävelymatkan 
päästä. Näillä linjoilla pääset lähelle kisakeskusta.  Muista tarkistaa aikataulut ennen saapumistasi. 

Katso ajankohtaiset juna-aikataulut VR:n sivuilta. 

 

Omalla autolla 

Saapuessasi omalla autolla on huomionarvoista, että kisakeskuksena toimivalla koululla ei ole 
järjestäjien varaamaa parkkialuetta kilpailijoille. Pysäköinti tapahtuu alueen yleisille sallituille 
parkkipaikoille, lähinnä alueen ympärillä olevien teiden varsille. Alueella ei myöskään toteuteta 
erikseen pysäköinninohjausta. Huomioithan, että et pysäköi kilpailualueelle. Kilpailu-alueen rajaus: 

 

https://www.vr.fi/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näin saavut Sorilan koululle (11.-12.6.) 

Lauantaina ja sunnuntaina keski- ja pitkän matkan kilpailut käydään Tampereen Teiskossa, jossa 
kisakeskuksena toimii Sorilan koulu. Koulun osoite on Sorilanraitti 5, 33680 Tampere. 
Kisajärjestäjä kannustaa kimppakyyteihin ja joukkoliikenteen käyttöön. 

BUSSILLA 

Kisakeskus sijaitsee n. 18 km päässä Tampereen keskustasta ja sinne on mahdollista päästä myös 
kaupungin joukkoliikenteen linjoilla. Kätevästi Tampereen keskustasta kisakeskukselle pääsee 
linjalla numero 90. Matka-aika bussilla on n. 30 minuuttia, jonka jälkeen lähimmältä pysäkiltä 
kisakeskukselle on muutaman minuutin kävelymatka.  

Kätevimmin saat selville aikataulut alla olevasta reittioppaasta tai Tampere.finland -sovelluksen 
joukkoliikenne -työkalusta. Sovellus on kätevä tapa tutustua Tampereen tarjontaan muutenkin 
kisavierailusi aikana. Alla myös pysäkeistä ja linjasta karttakuvat. 

Katso Tampereen reittiopas 
Lataa Tampere.finland -sovellus 

https://reittiopas.tampere.fi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.visittampere.tamperefinland&hl=fi&gl=US


Katso Tampereen kartta 

 

Saapumiskartta joukkoliikenteen linjalla 

 

 

Kartta keskustan lähtöpysäkeistä 

https://www.google.com/maps/place/Tampere/@61.6314345,23.2698842,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf554593da5d:0x6adfe3bd1e0b22c0!8m2!3d61.4977524!4d23.7609535


 

Kartta kisakeskuksen pysäkistä 

 

 

 

Junalla 



Jos saavut Tampereelle junalla, voit päärautatieasemalta hypätä kätevästi joukkoliikennelinjaan, 
joilla pääset viikonlopun keski- ja pitkänmatkan kisojen kisakeskukselle. Linja numero 90 kulkee 
suoraan rautatieaseman edestä ja sillä pääset aivan kisakeskuksen viereen. Muista tarkistaa 
aikataulut ennen saapumistasi. 

Katso ajankohtaiset juna-aikataulut VR:n sivuilta. 

 

Omalla autolla 

Kisakeskuksena toimivalla Sorilan koululla on kilpailijoille parkkialueita varattuna sekä toimiva 
liikenteenohjaus. Osoitetuille paikoille mahtuu yli puolet kilpailijoista. Rajallisen pysäköintitilan ja 
tilavuokran vuoksi pysäköinti pysäköinninvalvojien osoittamilla alueilla on maksullista. 
Pysäköintimaksu 5 €/päivä maksetaan infoon.  

https://www.vr.fi/

