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ESIPU}IE 

Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelmassa (Tampere 1972) 
tutkittiin kaupunkiseudun liikennetarpeita ja -verkkoa varsin 
laajoissa puitteissa. Tämän vuoksi ei siinä ollut mandollista 
riittävässä määrin paneutua yksittäisten väylien suunnitte-
luun. Tärkein avoimeksi jäänyt kysymys oli Tampereen itä- 
lLnsisuuntaiset tiejärjestelyt ja niissä ennen kaikkea tien 
suuntausratkaisut Pyynikin harjulla. 

Tampereen kaupunki ja Tie- ja vesirakennuslaitos päättivät 
jatkaa suunnittelua Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunni-
telman tieverkkoehdotukseen perustuvien kolmen verkkovaihto-
eIidon liikenteellisten vaikutusten selvittömisellä sekä tär-
keimpien tie- ja katujaksojen yleissuunnitelmien laatimisel-
la. Työn tavoitteena oli laatia suunnitelmat, joiden perus-
teella voidaan tehdä ratkaisu Tampereen kaupunkia koskevasta 
tavoitetie- ja katuverkosta. Suunnittelutyön suorittajaksi 
valittiin Liikennetekniikka Oy. 

Työ aloitettiin huhtikuussa 1973  liikenneselvityksillä ja 
tieverkkovaihtoehtojen vaikeimmin toteutettavien osien suun-
nittelulla. Tieverkkojen vertailun jälkeen päätettiin luopua 
Pyynikin liikennetunnelista, jonka liikenteellisiä perusteita 
ei pidetty riittävinä hankkeen korkeisiin kustannuksiin, mai-
sema-arvojen menetyksiin sekä ydinkeskustan maankäyttömuutok-
sun nähden. Yleissuunnitelman pohjaksi valittiin tieverkko- 
ratkaisu, jossa Kuljun moottoritieltä lähtevät läntinen ja 
itäinen ohikulkutie yhdessä muodostavat keskeisen kaupunki- 
alueen eteläpuolelle nopean keskustan ohittavan väylän. Itäi-
sellä ohikulkutiellä on kaksi linjavaihtoehtoa, joiden parem-
muuteen ei ole otettu kantaa. Suunnitelmaan kuuluu osana Kul-
jun moottoritien-Lempääläntien jatke, Ratapihatie, joka ta-
soittaa keskustan syöttöä ja tarjoaa uuden yhteyden Paasi-
kiventien ja Teiskontien muodostamalle keskusta-aluetta poh-
joisesta sivuavalle pääväylälle. 

Tieverkkovaihtoehdon valinnan jälkeen on kaupunkiseudun 
v. 2000 asukas- ja työpaikkalukuja pienennetty. Väylien 
yleissuunnittelun perustana käytetty viimeisin liikenne- 
ennuste vastaa uusia asukas- ja työpaikkalukuja. Se on koko-
naisliikennesuoritteeltaan 15 % vertailuennustetta rienernDi. 
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Suunnttelutyön tulokset on koottu viiteen osaraporttiin ja 
tähän yhdistelmäraporttiin. Osaraportit ja niiden laatijat 
ovat 

- 	Liikenneselvitykset, osaraportti 1 
(Liikennetekniikka Oy) 
Paasikiventien, Ratapihatien ja lempäälöntien yleis-
swmnitelma, osaraportti 2 
(Liikennetekniikka Oy) 

- 	Teiskontien yleissuunnitelma, osaraportti 
(Tampereen kaupunki) 

- 	Pshäjärventien yleissuunnitelma, osaraportti 
(SVL, Hömeen piiri) 

- 	iUiisen ohikulkutien yleissuunnitelma, osaraportti I 
(Li ikennetekniikka Oy) 

Yhdistelmäraportti on laadittu tavoitetie- ja katuverkkopää 
thstä varten. Suunnittelutyön kuluessa on ilmennyt, että 
Tampereen kaupunkiseudun tavoitetieverkossa (kuva seuraavalla 
sivulla) on selvitysalueen ulkopuolella vaihtoehtoisia rat-
kaisuja Ylöjärven ja Kangasalan suunnissa. TVL laatu par-
haillaan väylien yleissuunnitelmia näillä alueilla. Osara-
rorttiin 1 on koottu työn aikana syntyneet liikenne-ennus-
teet ja liikenteen sijoittumisselvitykset toiminnallisine 
t arkasteluineen. Osaraportit 2- palvelevat vayiaPohtai sten 
yleissuunnitelmien käsittelyä. 

Työn kuluessa on neuvoteltu Valtionrautateiden edustajien 
kanssa. 

TAEREEN IT-LÄNSISUUNTAISTEN TIEJRJESTELYJEN 
SUUNNITTELUA JOHTAVA TYRYHM 



I .  , 	. 

\\\ '\ 

(1) 

w 
0(0 

LLJ4 

: i 
4- 

0w 
I0 
4 D 

uJ 

LLJ z z 
ui 

,_ _j 

00—J 
1- —>- 

0 0 
0 0 

0 1 1 

1 	I ! $ ::. 

_J = 
.4-' 

4:40 
z-.jI- 

:4 
:4 

0:4 

A . -- 	 \4 	.-,-. 
-r ', ---:- ;i,; .' 

	

; 	.:.$ 
ö 

- 
IjJ 	 "d 	... 
0 	 ., 	• 

jJ--- .- flr\ 	.1J1f• 
/ 	1 

0 

w > w 
1- 
w 1- 
0 

1- 
z 

ui 
u) 

z 
0 

z 
ui 
ui 

Lii 

0 



1 
3. 

I SUUNNITTELUORGANISAATIQ 

Ti eneuvott elukunt a 

I 	haupunginjohtaja Pekka Paavola 
Piäjohtaja Martti Niskala 
Hakennusneuvos E.A. Hietanen 

I 	Piiri-insinööri Mikko Köppä 
Apul.kaup.joht. Veikko Vartola 
Kaavoituspäällikkö Heikki Pöntinen 

1 	Juunnittelua johtava työryhmä 

Jaostopääli. Seppo Hirvonen 

I 	Kaavoituspääli. Heikki Pöntinen 
Liikenneinsinööri Mikko Mänty 
ileiskaava-arkkit. Antero Sirviö 
fluunnitt . pääli. Juhani Mi ilunpol-ij a 

1 	Dipl.ins. Eero Karjaluoto 
Lipl.ins. Mauri Ilva 

I ilunnitteluryhmä 

Dipl.ins. Matti Valorinta 
Yleiskaava-arkkit. Antero Sirviö 

I Lipl.ins. Eero Karjaluoto 
ins. Jorma Huura 
Lipl.ins. Mauri Ilva 

1 Konsultin edustajat 

Dipl.ins. Pentti Murole 

• Iipl.ins. Mauri Heikkonen 
1 JJ:ipl.ins. 	Kauko Reijonen 

Ins. Veikko Tuominen 

Erikoisasiantuntijat 

Dipl.ins. Eero Järviö 
Dipl.ins. Tenho Laine I Iiol.ins. Toimi Tarkiainen 
TK Leena Tisakkila 

1 

Tampereen kaupunki, pj. 
TVH 
TVH 
TVL, Hömeen piiri 
Tampereen kaupunki 
Tampereen kaupunki, siht. 

TVH, pj. 31.5.7 )4 asti 
Tampereen kaupunki, pj. 1.6.7)4 läht. 
Tampereen kaupunki 
Tampereen kaupunki 
TVL, Hömeen piiri 
TVL, Hämeen piiri 
TVH, siht. 

Tampereen kaupunki 
Tampereen kaupunki 
TVL, Hämeen piiri 
TVL, Hämeen piiri 
TVH 

Liikenneteknjikka Oy 
Liikennetekniikka Oy 
Liikennetekniikka Oy 
Liikenneteknjjkka Oy 

Pohjatutkimus Oy 
Ins.toimisto Saanio & Laine 
Ins .toimisto Ahonen-itiveskoski Ky 
Maisemasuunnittelu Leena lisakkila Ky 

[JPTJ'2YL ETjLKJ 

TAMPEREEN 
KAUPUNKISEUDUN 
LI IKENNESUUNNI- 
TELMA 

TAMPEREEN ITÄ -LÄNSISUIJNTAISTEN TIEJÄRJESTELYJ EN 
YLEISSUUNNITELMA 

TIEVERKKOSUUNNI VAYLIEN YLEISSUUNNITELMAT 
TELMA 

///v//, I////i/,///// 	// / 
RAPORTTI 	 RAPORTTI 

1 
1 
1 
1 
1 



HI.3LLYSLUETTELO 

Sivu 

ES 1 PUHE 
	

1 
SUUNNITTELUORGANISAATI 0 
	

3 
SISÄLLYSLUErTEL0 
	 14 

1. SIJIJNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJiITÄ 
	

6 

2. TIEVERKKOSUUNNITTELU 
	

8 
2.1 Verkkovaihtoehdot 
	

8 
2.2 Liikenne-ennusteet 
	

8 
2.3 Liikenteen rajoittaminen 	19 
2. 4 Tiejärjestelyvaihtoehdot 
	20 

2.5 Vertailukustannukset 	 26 

3. TIEVERKON VALINTA JATKOSUUNNITTELUUN 
	

29 
31 Tieverkko 
	

29 
3.2 Liikenne tieverkossa v. 1985  ja v. 2000 	29 

VÄYLIEN YLEISSUUNNITTELU 
	

33 
5.1 Yleissuunnitelmaan sisältyvät tiej är-

jestelyt 
	

33 
5.2 Tiejärjestelyjen toimivuus ja vaiheit- 

tain toteuttaminen 
	 1414 

5. 3 Rakentamiskustannukset 
	 147 

5.5 Tiejärjestelyjen vaikutukset liikentee- 
seen a vSylien lEhiympäristöön 	52 

5. JAl1:OTO lf1E•PITEET 
	

57 

6. LIITTEET 
	 58 

5. 

Fo}jakartta© haar ittauskallitus, Helsinki 1535 



I n .  • 
1 
1 	'\' 
1 f 

MOOTTORIVÄYLÄ YLEINEN TIE 

PÄÄVÄYLÄ 

I 	__________ RAKENTEILLA 

	

0km .1km 	2km 

I
NYKYINEN TIEVERKKO 

1 	
Lfe 

	

- 	 1 jI 

	

1 	/ /'' \ • 

AioIa1't 

- 
1 
• 	-,, 	r 	.:T 	A 
• 	 \ 	— 	- 	 Hat< 	 ••r./ 	 ;r_i._v 1 	w 

• 	 1, 

1 	. 
K 	

. 	 ___ 

• 	. 	- 	-y-----t • 	. • 	O 	, 
TcZ 

1  

1 
YLEISSUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT VÄYLÄT 

1 KUVA 1 

NEN °" 

,.,p_  jIt . 
r t. 

4 . j 
/_'-\' 

i: 



1 
6. 

1. SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Maankäyttö 	Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelman (Tampere 1972) 
perustana ollutta kokonaismitoitusta 310.000  asukasta ja 
150.000 työpaikkaa on seutu- ja yleiskaavatyön edistyessä 
tarkistettu. Txnä suunnitelma ja sen liikenne-ennuste perus-
tuvat 293.000 asukkaaseen ja 130.000 työpaikkaan. Liikenne- 
ennusteisiin vaikuttavia tekijöitä on lähemmin tarkasteltu 
osaraportissa 1 (Liikenneselvitykset). 

Yleiset tiet 	Nykyiset pääväylät Tampereella on esitetty kuvassa 1. 
Yleisten teiden päätepisteet ovat: 

- 	valtatien 11 (Nokian moottoritie) Hyhkyssä 
- 	valtatien 3 (Vaasantie) Pispalassa 
- 	valtatien 9 (Oriveden moottoriliikennetie) Alasjö.rvellä 
- 	valtatien 12 (Kangasalantie) Vehmaisissa 
- 	valtateiden 3 ja 9 (Kuljun moottoritie) Rautaharkossa. 

Yleisistä teistä mainittakoon myös Pirkkala-Pitkäniemi -

Ylöjärvi silta- ja tieyhteys. 

Pääkadut 	Yleisten teiden jatkeita lukuunottamatta ei korkealuokkai- 
sia pääkatuja Tampereella ole. Timän vuoksi läpikulku]ii-
kenne joutuu käyttänään keskustan katuja, jotka ruuhkautu-
vat ajoittain pahasti. Lähitulevaisuudessa valmistuva 
Paasikiventien osa antaa mandollisuuden keskustan ohittavan 
itä-länsisuuntaisen liikenteen ohjaamiseen pois ydinkes-
kustan kaduilta. Toinen myös rakenteilla oleva suurempi pää-
katu, Hervannan valtaväylä, palvelee pääasiassa liikennettä 
Hervannan ja kaupungin keskustan välillä. 

Tieverkon suunnitteluun vaikuttavia suunnitelmia, rakennus 
ym. hankkeita ovat: 

- 	Valtatien 3 parantaminen välillä Metsäkylä-Pispala, 
yleissuunnitelma (TVL 197 )4) 

- 	Rantatien-Paperitehtaankadun rakentainissuunnitelma 
välillä Pispala-Onkiniemi (Tampereen kaupunki 197 )4) 

- 	Paasikiventien yleissuunnitelma välillä Kauppi-Messu- 
kylä (Liikennetekniikka Oy 1973) 

- 	Viinikan ratapiha ja terminaalihanke 
- 	Hervannn rakentuminen. 

Suunnittelun rajoitukset 

Tampereen itä-länsisuuntaisten tiejärjestelyjen suunnitte-
lussa liikutaan pääasiassa kaupunkialueella, jossa kaupunki - 
rakenne on pitkälle toteutunut ja liikennejärjestelyihin 
käytettävissä oleva tila rajoitettu. Myöskin maisemallisiin 
tekijöihin joudutaan kiinnittSiiiään erityistä huomiota mm. 
Näsijärven ranta-alueella, Pyynikinharjulla, Ratinassa, 
Kirkkosuolla ja Vilusenharjulla. 
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7. 

1 
Suunnittelustandardit 

Tiejärjestelysuunnitelma käsittää moottoriväyliä (moottori- 

I 	 tie, moottoriliikennetie) ja pääväyliä (päätie, pääkatu), 
joiden poikkileikkaukset ja tekniset standardit ovat liit-
teess. 1. 
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:p 	ISUNNITETP 

1. 1 Verkkovaihtoehdot 

2 	Tampereen itä-länsisuuntaisten tiejärjestelyjen suunnittelu 
aloitettiin tieverkkosuunnitteluvaiheella. Tampereen kaupun-
kiseudun liikennesuunnitelmassa, josta ei ole virallisia 
päätöksiä tehty, esitettiin verkkovaihtoehdon VE 2 mukainen 
ratkaisu (kuva 2), jossa itä-länsisuuntainen liikenne kulkee 
aoottoritieluokkaista väylää pitkin Pyynikin tunnelin kautta. 

:oska yksittäisten väylien suunnitteluun ei kaupunkiseudun 
liikennesuunnittelutyössä ollut mandollisuuksia riittävästi 
paneutua päätettiin itä-länsisuuntaisten tiejärjestelyjen 
suunnittelun yhteydessä tutkia myös kahta uutta verkkovaih-
toehtoa. 

	

VI 1 	1 erkkovaihtoehto VE 1 (kuva 2) vastaa yhteyksiltään vaihto- 
ehtoa VE 2. Moottoritien tilalla on kuitenkin pääväylä vä-
lillä Hyhky-Rautaharkko. Verkkovaihtcehtoon VE 1 liittyvina 
alavaihtoehtoina tutkittiin lisäksi seuraavia ratkaisuja: 

- 	Itäisen ohikulkutien liittvmä siirretään Rautaharkosta 
Valkamaan, jolloin ohikulkutie siirtyy Vihiojan laak-
sosta Koivistonkylän eteläpuolelle 

- 	Katuyhteyksien Viinikka-Turtola tai Viinikka-Messukyl 
standardia parannetaan 

- 	Pyhäjärven eteläpuolelle rakennetaan nopea tieyhteys. 

	

11 2 	Verkkovaihtoehdossa VE 0 it-1änsisuuntaisen liikenteen tar- 
peet pyritään tyydyttämään Paasikiventietä ja keskustan katu- 
verkkoa kehittämällä (kuva 2). Pyynikin tunnelia ei raken-
neta. Tämän ratkaisun alavaihtoehtoina tutkittiin 

- 	Itäisen ohikulkutien liittymän siirtoa Rautaharkosta 
Valkamaan 

- 	Pyhäjärven eteläpuolista moottoritieyhteyttä 
- 	rautatiealueelle sijoitettua Ratapihatietä. 

.2 Liik-enrusteet 

Liikermevirrat eri verkkovaihtoehtoihin on saatu suoraan Tam-
pereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelmasta (310.000  as ja 
150.000 tp). Koska haluttiin selvittää myös miten suuret 
auton käytön rajoitukset eri vaihtoehdoissa tarvittaisiin 
suoritettiin liikenteen sijoittelu tässä vaiheessa vapaan 
autonkäytön periaatteella. 

Kaikkien ajoneuvomatkojen arvioidaan kasvavan vuosina 1969- 

I 	 19T5 keskimäärin 10,5 % vuodessa. Tästä on kasvun kuitenkin 
oletettu selvästi hidastuvan siten, että se vuosina 1985-
2000 olisi vain 3,8 % vuodessa. Ajoneuvomatkojen kasvusta 

I 	 28 % johtuu asukasluvun kasvusta ja 22 % kaupunkirakenteen 
muutoksista sekä 50 	autotiheyden kasvusta. 
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10. 

1 
Henkil6automatkojen on ennustettu kasvavan ,6-kertaiseksi 
vuodesta 1969 v-uoteen 2000. 

1 
Valtakunnallinen liikenne 

I 	 Kaupunkiseudun liikenteestä on valtakunnallisten liikenteen 
suhteellinen osuus vähäinen. Koska se on suurelta osalta 
raskasta liikennettä on se kuitenkin merkittävä tekijä lii-

I 	 kenneverkon kuormituksessa. Kaupunkiseudun ulkoinen liiken- 
ne v. 1985 ja v. 2000 on esitetty kuvissa 3 ja 4. Tampereen 
sekä Pirkkalan muodostaman suuralueen läpi kulkeva liikenne 

I v. 2000 käy ilmi kuvasta 5. 

KaupunkieurIun liikenne 

Ajoveuvoilla tehdyistä matkoista noin puolet suuntautuu 

1 	 Tampereen keskusta-alueelle ja neljännes varsinaiseen ydin- 
keskustaan. Suuralueiden väliset liikennevirrat v. 2000 

I 	
käyvät selville kuvista 6-12. 

A.oreitiri valinta Kaupunkialueen läpi kulkevan liikenteen reitin valintaan 
vaikuttaa ensisijaisesti matkaan kuluva ajoaika ja reitin 

I 	
selväpiirteisyys. Hitaimman ja nopeimman ajoajan ero välil- 
lä Alasjärvi-Pitkäniemi useissa tutkituissa itä-länsisuun-
taisissa reittivaihtoehdoissa oli alle kaksi minuuttia. 
Tämä osoittaa, että liikenteen ohjaaniseen halutuille väy- 

I 

	

	 lille ja nimenomaan Pispalan kannakselta Pyhäjärven etelä- 
puolelle on olemassa hyvät mandollisuudet. 

1 
1 

L. ikenne kannaksella 

Liikennemäärän on ennustettu kasvavan itä-länsisuuntaisen 
liikenteen pullonkaulana toimivalla Pispalan kannaksella 
seuraavasti: 

ajon. /vrk 	kasvukerroin 

1969 	25.000 	1,0 
1985 	56.000 	2,2 
2000 	72.000-96.000 	2,9 - 3,8 

Vaihtelurajat v-uonna 2000 johtuvat kaupunkiseudun tieverkon 
rakenteesta ja erityisesti Pyhäjärven eteläjpuoleisista yh-
teyksistä. Vastaavasti on ennustettu liikenteen kasvavan 
Tanmerkosken silloilla seuraavasti: 

ajon. /vrk 	kasvukerroin 

1969 	6o.000 	1,00 
1985 	80.000 	1,3 
2000 	131.000-151.000 	2,2 - 2,5 

Ennusteen mukaan kasvaisi liikenne Pispalan kannaksella 
maksimivaihtoehdon mukaan lähes keskimääräistä liikenteen 
kasvua noudattaen. Minimivaihtoehdossa liikenteestä siirtyy 
merkittävä osa Pyhäjärven eteläpuolelle rakennettavalle no-
pealle väylälle. Tammerkosken tilloilla liikenne kasvaa sel-
västi keskiarvoa hitaammin. Toisaalta liikenne Tampereen 
reima-alueilla kasvaa uusien alueiden rakentamisen johdosta 
keskimääräistä huomattavasti voimakkaammin. Samoin keskustan 
läpi menevä liikenne tulee voimakkaasti kasvamaan kaupunki- 
alueen rakennetun osan laajentumisen myötä. 
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Näsin silta 

VI u 	29.000 
VI 1 	21.000 
VE 2 	12.000 

Ratinan silta Yhteensä 

5.000 34.000 
23.000 

' 

4lL000 
38.000 50.000 

1 
1 

1 
16. 

Keskustan oliittava liikenne 

Keskustan ohittava liikenne eri verkkovaihtoehdoissa käy 
selville kuvasta 13. Ohittava liikenne (ajon./vrk) jakau-
tuu Näsin ja Ratinan silloille seuraavasti: 

n 
1 

Keskustan ohittavasta liikenteestä sijoittuu vaihtoehdossa 
VI 0 pääosa Näsin sillalle. Osa siitä (6000 ajon./vrk) siir-
LIisi Pyhäjärven eteläpuolelle, mikäli siellä olisi uusi 
nopea väylä. Vaihtoehdossa VE 2 on pääosa ohittavasta lii- 
kenteestä Ratinan uudella sillalla (myös Pyynikin tunnelissa). 
Siltojen yhteisliikenne on huomattavasti kasvanut keskustan 
ja sen ympäristöalueiden läpi kulkevan liikenteen keskittyes-
eI Ratinan sillalle. 

Pyynikin liikennetunnelin kuormitus on verkkovaihtoehdossa 
VI 1 3l.000-34.000 ajon./vrk ja verkkovaihtoehdossa VE 2 
13.000 ajon./vrk. Liikennemäärän lisäys on pääasiassa keskus-
tan ohittavaa liikennettä. 

Liikenne päät13verkoesa 

Päätieverkon liikennekuormitus ja kaistaluvut eri verkko- 
vahnoehdo ::a eri niitetty kuvissa 13-16. 

VE 2 	konea Inek 	uv läpikulkuväylä pyrkii keräään puoleensa 
kaiken mandollisen liikenteen. Suurista liikennemääristä 
johtuen ylikuormittuminen näyttää tapahtuvan koko keskeisen 
siejakson pituudella. Liikenteen hidastuessa moottoriväyläl-
1L:i osa keskustaan tulevasta liikenteestä siirtyy Hervannan 
valtaväylän ja Paasikiventien muodostamalle kehämäiselle pää-
väylälle. Vaihtoehdot 1 ja 2 lähestyvät tästä johtuen toi-
minnaltaan toisiaan. Vaihtoehto VE 2 edellyttää erittäin 
Tehokkaita liittymiä moottoritien keskustaosuudella Etelä-
enisto-ViinIkka (kuva 11). 

\T 1 	Pyynikin tunnelin rakentaminen tuo Ilämeenpuiston eteläpää- 
hän lisää liikennettä ja siirtää keskustan ruuhkan Paasi-
kiventieltä Ratinan sillalle. Ylikuormittumista voidaan 
vähentää jonkinverran rakentamalla Tiiliruukinkadun silta. 
kuuhkautumisen kokonaan välttäminen ilman autonkäytön ra-
joitusta Eteläpuiston ja Viinikan liittymissä ei ole mah-
dollista. 

Pyhäjärven eteläpuolinen nopea tieyhteys vähentää hieman 
latinan sillan kuormitusta ja tarjoaa itä-länsisuuntaiselle 
J i ikentee lIe hyvän yheyhen keek is San ohi t se (kuva 15 

x ) van Iv 	ins 1 : iltu yhteensä 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



VE 1 

VE 2 

- 	 VEO 

KUVA 13 

KESKUSTAN KEHÄN LPIKULKEVA LIIKENNE AJON/VRK V.2000 



KUVA 14 
2000 VE 2 

10 

,Oo II 	_ 
IIcW 8  

1$ 

bV
12  

71&=I 
KUVA 15 

2000 VE 1 

42 

0, 

11 

66 

16 
18 

1 	42 

°\\ 0 
\\ 	

2-VAIH. 

3-VAIN. VALOLIITT. 

LIIKENNEM. 1000 alon/ 
31 RAJOITETTU vrk 
34 RAJOITTAMATON 
40 KAPASITEETTI 

KUVA 16 
2000 VE 0 

6 



0 

1 
Viiriikan liittymästä itään suuntautuvien katujen standardin 
nostaminen lisää liikennettä p0. liittymässä, joka muutenkin 
tulee muodostamaan liikenteen pullonkaulan etelästä keskus-
taan saapuvalle liikenteelle. 

VE 0 

	Vaihtoehdossa VE 0 joudutaan Pirkkalan maantie ja Nuolialan- 
tie leventänään 14-kaistaiseksi. Tie kuormittuu täflöinkin 
lähelle kapasiteettiaan. Liikenneturvallisuutta ja alueen ny-
kyistä maankäyttöä ajatellen ratkaisu on kyseenalainen. Yli-
kuormittuminen Paasikiventiellä voidaan välttää vain voimak-
kaalla auton käytön rajoituksella. 

I 	 Alavaihtoehtona tutkittu Pyhäjärven eteläpuoleinen moottori- 
väylä keventää Pispalan kannaksen ja ylikuormittuvan Paasi-
kiventien liikennettä. Paasikiventien standardia joudutaan 

I 
kuitenkin nostamaan vaihtoehdoista VE 2 ja VE 1, mikä edel-
lyttää enemmän tilaa vaativia liittymärat.kaisuja. Keskustan 
syöttö muodostuu tasapuolisemmaksi ja itä-lönsisuuntaiselle 
liikenteelle saadaan selkeä keskustan. ohittava reitti. 

Vaihtoehtoa VE 0 täydentävä Ratapihatie toimii tehokkaana 
keskustan syöttöväylänä. Liittymäjärjestelyjen ansiosta on 
tällöin vältettävissä myös perusvaihtoehdossa esiintyvä Vii-
nikan liittymän ylikuormittuminen. Pyynikin tunnelia Rata-
pihatie ei varsinaisesti korvaa (kuva 16). 

1 	. 0 ken .:e.r1 rajoittaminen 

u:; tan vau tauno. tokyky 

I 	 Kuten jo Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelmassa 
todettiin on 2/3 itä-länsisuuntaisen moottoriväylän (VE 2) 
liikenteestä keskustan lähellä sinne päättyvää tai sieltä 

I lähtevää. Väylän suunnitteluun vaikuttaa siten oleellisesti keskustan katuverkon ja pysäköintilaitosten kyky ottaa vas-
taan sinne pyrkivä liikenne. Seuraavassa taulukossa on esi- 

I 	
tetty keskustan ja Tammelan alueille pyrkivä liikenne sekä 
aluetta syöttävien katujen suositeltava yhteisliikenne 
(1000 ajon. /vrk) 

U 	 Ennust.liik./suos.maksimiliik. 
VEO 	VEi VE2 

Ei staiauool no. +3o-r j-k. 

I 	 lahti 	 66/70 	52/70 115/70 
Naistenl.+Kalevan puistotie 	141/50 	31/ 145 30/45 
Teiskont.+Sammonk.+Messukyläntie 119/50 	118/50 314/50 

I 	 aattapihat 	23/35 	33/25 311/25 
1-latanpään vt + Vuolteenkatu 	22/30 	15/20 27/35 
EtelStiiisto 	51/110 	55/140 63/140 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
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Suositeltava maksimiliikenne ylittyy kaikissa vaihtoehdoissa 
eniten Eteläpuistossa. Varsinkin moottoritieratkaisussa 
(VE 2) keskusta-alueen syöttö näyttää keskittyvän juuri Ete-
läpuistoon. Toinen selvä kapasiteetin ylitys on Viinikassa, 
jossa liittymän ja Viinikankadun välityskykyä voidaan riit-
tävästi parantaa vain Ratapihatiellä tai sitä vastaavalla 
ratkaisulla. 

Liikenteen rajoittaminen 

Kaikissa verkkovaihtoehdoissa on ruuhkautuvia tieosia tai 
liittymiä. Ruuhkautumisen välttäminen edellyttää henkilö-
auton käytön rajoittamista ja joukkoliikenteen palvelutason 
voimakasta tehostamista pitkällä tähtäimellä. Autonkäytön ra-
joitus voidaan helpoimmin ja on myös tarkoituksenmukaisinta 
kohdistaa keskustan ydinalueelle suuntautuviin työmatkoihin. 
Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelmassa laskettiin 
keskustan pysäköintipaikkatarve olettaen työmatkoissa 60 %:n 
rajoitus v. 2000. Tämä vaikuttaa myös muita huipputuntina teh-
täviä matkoja rajoittavasti siten, että ydinkeskustan matkat 
vähenevät huipputuntina 30 % ja koko vuorokautena keskimäärin 
23 %. Esitetty rajoitus vähentää Paasikiventien liikennettä 
välillä Hyhky-Naistenlahti 5.000-7.000 ajon./vrk ja Ratinan 
sillalla 9.000-10.000 ajon./vrk. Muun päätieverkon liikentee-
seen rajoitus vaikuttaa verraten vähän. 

Rajoituksen jälkeen liikenteenvälityskyky riittää verkko-
vaihtoehdoissa VE 0 ja VE 1. Keskustan syötön vaikeudet vaih-
toehdossa VE 2 tasoittanevat liikenteen jakautumista keskus-
taa syöttäville väylille ja liikenne-ennuste lähestyy vaih-
toehtoa VE 1. 

2. J Tiejärjestelyvaihtoehdot 

Ongelinakohdat 	Koska eri tieverkkovaihtoehdoissa tiedettiin olevan toteu- 
tettavuuteen oleellisesti vaikuttavia ongelmakohtia jatket-
tiin työtä toiminnallisten tarkastelujen ohella kustannus- 
ja ympäristövaikutusselvityksillä. Kuvassa 17 on esitetty 
tieverkkovaihtoehdoista ne kohteet, joita tutkittiin tar-
kemmin tässä vaiheessa. 

Hyhky - Pispala (VE 2, VE 1 ja VE 0) 

Vaihtoehdossa VE 2 Nokian moottoritien jatkuvuus ja geomet-
ria edellyttävät tien viemistä harjun läpi Hyhkyssä nykyistä 
aukkoa huomattavasti idempänä (kuva 19). Ratkaisu vaikeuttaa 
Hyhkyn alueen maankäyttöä ja sijoittuu jo rakennetulle alueel-
le. 

Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 0 voidaan tie viedä nykyisestä 
aukosta rautatien ali ja järjestää eritasoliittymä Näsijär-
von rantaan (kuva 20). 
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1 
Py:iikin 	aneli 	(VE 	ja VI 1) 

Pyynikinharju on maisemallisesti erittäin arvokas, joten 
rakentaminen harjun reuna-alueellakin on suoritettava I ympäristöä säästäen ja olemassa oleva puusto ja maisemati- 
lat huomioon ottaen. Harjun pohjoisrinteen maisemavaurio- 

I 
kohta on ainoa, jossa tunnelista ei aiheutuisi menetyksiä 
tässä suhteessa. Korjaustoimenpiteet, lähinnä maaston muo- 
toilu ja istutukset sekä rakentamisen ja liikenteen haitta- 
vaikutukset selvitettiin jo suunnittelun tässä vaiheessa. 

Pyynikillä suoritettujen maaperän ja kalliopinnan tutkimus- 
ten perusteella todettiin tunnelin suuaukkojen olevan sen 

I vaikeimmat ja kalleiinmat osat. Vaihtoehtoina tutkittiin 
pohjoisessa kahta ja etelässä kolmea suuaukkoa sekä niiden 
välisiä tunnelivaihtoehtoja. Varsinaiset turineliosuudet 

I 
voidaan kaikissa vaihtoehdoissa rakentaa kalliotunnelina. 

Vrtailun vuoksi selvitettiin myös TVL:n v. l96 1 	suunnitel- 
man tielinjafle sijcitetun hetonitunnelin rakentarniskustan- 

I nukset. Vaihtoehdot ja niiden rakentamiskustannukset on esi-
tetty kuvassa 18. 

I Kalliotunnelin suuaukkojen kustannukset nousevat oleellises-
ti rakentamisessa tuhoutuvaa aluetta pienennettäessä. Tut- 
kitut suuaukkoratkaisut ovat: avoleikkaus, leikkaus tukimuu- 

I 
riseinin, tuettuun kaivantoon rakennettu maalla peitetty 
betonitunneli, maaperään porautumalla rakennettu tunneli tai 
ratkaisuvaihtoehtoja yhdistelemällä rakennettava suuaukko. 
Ainoastaan pohjoisissa suuaukoissa (kuva 21 a) on avoleik- 
kausta pidetty mandollisena. Näiden 	kustannukset (kustan- I nustaso kesä 19T3) ovat 5 - 	14rnk. Eteläisten suuaukkojen (kuva 
21 b) tukiseinä- ja maatunneliratkaisut maksavat 23 -)48 Mmk. 

1 Kalliotunneli, tunnelin ilmanvaihto ja valaistus maksavat 
1 

I 
kokonaiskustannukseksi Pyynikinharjun läpi menolle tulee 
50-80 Mmk, joka käsittää vaihtoehdosta riippuen 800-1100 m 
kalliotunnelia, suuaukkorakenteet sekä liikenneväylää 2,4- 
2,5 km. Maiseman säilymisen kannalta edullisimpien ratkaisu- 

I jen kustannukset nousevat 100 Mnik:aan. 

TVL:n linjauksen mukaisen Palomäentien suuntaisen peitetyn 

I betonitunnelin kustannukset ovat 60 Mmk sekä lisäksi kiinteis-
töille suoritettavat korvaukset 10-15 Mmk. 

ElIisoo 	(VI 	ja VI 1) 

Vaihtoehdossa VE 2 tarvitaan uusi moottoritiesilta nykyisen 
latinan sillan eteläpuolelle. Pyhäjärven rantaa joudutaan 
täyttämään ja Eteläpuiston käyttö vaikeutuu nykyisestä (kuva 
22). 

Vaihtoehdossa VE 1 voi pääväylä käyttää nykyistä latinan 
siltaa, mutta Tiiliruukinkadun kohdalle on rakennettava uu- I si siltayhteys latinan suvannon yli. Vaikka Eteläpuisto ja 
Pyhäjärven ranta tässä ratkaisussa jääkin varsin ehjäksi 
katkeaa yhteys sinne ja myöskin liikennemelun vuoksi puis- I ton käyttö virkistystarkoituksiin tulee kyseenalaiseksi. 
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1 
1 

Viinikan ratapiha (VE 2) 

Moottoritien johtaminen Ratinasta Lempääläntielle on tekni-
sesti mandollista joko pitkällä sillalla Viinikan ratapihan 
yli (kuva 23) tai tunnelissa sen ali. Siltaratkaisu ra-
joittaa jossain määrin ratapihan käyttöä. Tunnelin rakenta-
misen vaikeutena on syvä pehmeikkö ja tunnelin pohjan taso 
Pyhäj ärven vesipinnan alapuolella. 

Ratapihatie (VE 0) 

I 	 VE liittyvan pääväylän toteuttaminen edel- 
lyttää uusia järjestelyjä VE:n alueella, mm. nykyisen tavara- 
aseman ja avokuormausalueen siirtämistä muualle. Kysymykseen 

I 

	

	 tulee lähinnä Viinikan tavara-aseman ja mandollisen rahti- 
terminaalin rakentaminen (kuva 2)4). 

I 	
2.5 Vertailukustannukset 

Tieverkon rakentamiskustannukset laskettiin vain toisistaan 
poikkeavilta väyläosilta eri verkkovaihtoehdoissa (kuva 25). 

I 	 Kustannukset ovat siten vain vertailukustannuksia, eivätkä 
sisällä kaikkia tiejärjestelyjä. Vertailukustannukset (kus -
tannustaso kesä 19T3, uusi tienrakennuskustannusindeksj 112) 
ovat: 

1 	 - 	VE2 
- 	VE1 	l90k 

I - 	ITEO 	l35Mmk 

Kommenttina voidaan todeta, että VE 0 ei Pyhäjärventien ja 

I 	
Itäisen ohikulkutien linjauksen osalta täysin vastaa tavoi- 
tetieverkkoehdotusta. Sillä ei kuitenkaan ole vertailukustan-
nusten suuruusluokkaari merkittävää vaikutusta. 
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1 
3. TIEVERKON VALINTA JATKOSUUNNITTELUUN 

3.1 Tieverkko 

1 Johtopäätöksiä edellä esitetystä 

VE 2 	Moottoritievaihtoehdossa (vE 2) on keskustan pohjoispuolella 

I VE 1 	katuverkossa käyttSmätöntä kapasiteettia ja eteläpuoli yli- 
kuormittuu. Pääväylävaihtoehdossa (ITE 1) jakautuu liikenne 
katuverkkoon tasaisemniin. Tunnelin kapasiteetti ei tässä 

I tule täysin käytetyksi hyväksi. 

Tunneliratkaisuissa pyrkii keskustan syöttö painottumaan 
keskustan eteläpuolelle, joten liikennetunnelin hyväksi 

I kyttö edellyttää tehokkaita liikennejärjestelyjä Etelä- 
puiston-Viinikan alueilla myös varsinaisessa katuverkossa. 
Lähtökohtana laadituissa keskustasuunnitelmjssa on kuiten- 

I km 	yleensä pidetty nykyistä katuverkkoa ja keskustaan pyr- 
kivän liikenteen rajoittamista tulevaisuudessa. 

Pyynikin liikennetunneli ja siihen liittyvät liikennejär- U jestelyt johtavat varsin suuriin rakentamiskustannuksiin. 
Itä-länsisuuntainen väylä aiheuttaa huomattavia maisemal- 
listen arvojen menetyksiä, joskin palvelee hyvin keskustan 
ohi kulkevaa liikennettä. 

VE 0 	Vaihtoehdossa VE 0 tapahtuu keskustan syöttö tasaisimmin. Tie- 
verkon toimivuus edellyttää kuitenkin Pyhäjärven eteläpuolis- I ta moottoriväylää sekä henkilöauton käytön rajoittamista kes- 
kustaan suuntautuvilla työmatkoilla. 

Tieverkkosuunnitelman käsittely tieneuvottelukunnassa 

Tieneuvottelukunnan kokouksessa 16.1.197 )4 käsiteltiin työstä 
laadittua väliraporttia ja suunnittelua päätettiin jatkaa I vaihtoehdon VE 0 pohjalta siten, että osa itä-länsisuuntai- 
sesta liikenteestä pyritään ohjaamaan Pyhäjärven eteläpuo- 
lelle suunniteltavalle väylälle. Keskustan syöttöä tasataan 

I Ratapihatiellä ja Paasikiventien (kehätien) kapasiteettia 
pyritään lisäömään mandollisimman korkealuokkaisilla liit- 
tymärat kai suilla. 

tieverkko Lopullinen 

°A ja VE 	Väylien yleissuunnittelun pohjaksi tuli siten kuvissa 

I 27 ja 28 esitetyt tieverkot VE °A  ja VE °B'  jotka poikkea- 
vat toisistaan ainoastaan Itäisen ohikulkutien linjauksen 
osalta. Alkuperäisestä VE 0-vaihtoehdosta ne poikkeavat 
siten, että Itäinen ja Läntinen ohikulkutie muodostavat yh- I tenäisen väylän kaupunkikeskustan eteläpuolelle. Väylällä 
on liittymä Kuljun moottoritiehen LakalLaivassa. 

1 	3.2 Liikenne tieverkossa v. 1985 ja v. 2000 
Liikenne v. 2000 	Liikenne sijoiteltiin valittuun tieverkkoon käyttäen ydin- 

I 	keskustaan suuntautuvissa henkilöautomatkoissa 60 % rajoi- 
tusta. Asukas- ja työpaikkamäärien aleneminen aikaisempiin 
ennusteisiin nähden otettiin myös huomioon. 

I 	Liikenteen sijoittelut on tehty vain vaihtoehtoon y 
Päätieverkon kokonaismitoituksen kannalta vaihtoehdoilla 
ei ole merkitystä. Vaihtoehdossa VI 01  kulkee linja lähempänä 

1 
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1 
Rervantaa, jota se myös palvelee paremmin. Hervantaan suun-
tautuva liikenne Kangasalan suunnasta vaihtoehdossa VE °A 
tulisi todennäköisesti käyttämään pääosin alempiluokkaista ka-
tuverkkoa. Läpimenevälle liikenteelle vaihtoehto VE OA on 
jonkinverran (790 m) lyhyempi. Erot liikenteen kokonais-
suoritteissa jäänevät kuitenkin merkityksettömiksi. 

Kuvassa 29 on esitetty vaihtoehdon VE OB kuormitus vuodelle 
2000. Kuormitustulosten perusteella vastaisi kyseinen verk-
ko tällöin liikenteen kysyntää. Ylikuormittuvia kohtia ei 
verkossa esiinny. Verkko kuormittuu kuitenkin suhteellisen 
tasaisesti kauttaaltaan lähelle teiden kapasiteettia. 

I 	l98 MAX 	Vuodelle 1985 on tehty kaksi sijoittelua. Toinen vastaa 
lähinnä suositeltavaa rakentainisohjelmaa, jolloin sekä 
itäinen että läntinen ohikulkutie olisivat olemassa (kuva 

I 30). Kaupunkiseudun ohittava liikenne sekä suurelta osal-taan Hervantaan Nokian suunnalta päättyvä liikenne siir-
tyy keskustasta ohikulkuväylille. Ydinkeskustan työmatka- 

I 	 liikenteen rajoittamisesta (ItO %) huolimatta liikenne ruuh- 
kautuu vielä jonkinverran Viinikan liittymässä. Muilta 
osiltaan verkko toimii tyydyttävästi. 

I 	1985 MIN 	Minimitilanteessa on oletettu rakennetuksi vain kehäväylä 
Hervannan valtaväylä-Paasikiventie. Ohikulkutiet puuttuvat 
(kuva 31). Liikenteen sijoittelu on tehty lähinnä kehittä- 

I 	 missuunnitelman tarkistamista varten. Sijoittelussa otettiin 
huomioon ydinkeskustaan suuntautuvien työmatkojen rajoitus 
(1Q %). Liikenne ruuhkautuu ennusteen mukaan lähes koko 

I 	
keskeisellä alueella sekä keskustaan suuntautuvilla pääväy- 
lillä. Verkon toiminta edellyttäisi liikenne-ennusteen mu-
kaan lähes kaikkiin matkatyyppeihin kohdistuvaa autonkäytön 
rajoitusta tai ennustettua pienempää väestönkasvua Tampe-
reen kaupunkiseudulla. 
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8. VYLIEN YLEISSUUNNITTELU 

I 8.1 Yleissuunnitelmaan sisältyvät tiejärjestelyt 

Tehtäväjako 	Liikenneväylien yleissuunnittelu (osararortit8) 	vkkriin 
suoritettavaksi seuraavalla työnjaolla: 

I - 	 TUL, Fmeeri piiri 
- Pispalan liittymä 
- Pyhäj ärven (läntii nen ohikuikut ir) I - 	 Tampereen kaupunki 
- Hyhkyn liittymi 

I - Teiskontie vä2 	itä Pavs k:Lvert ie-Aias.j arvi 
- 	 Liikenneteknijkka Oy 

Paasikiventie välillä Hyhky-Teiskonti c 
- Ratapihatie välillä Naistenlahti-Viinikka 

I - Lempääläntie välillä Viinikka-Rautaharkka 
- Itäinen ohikulkutie välillä Lakalaiva-Alasjärv 
- liikenteelliset seivitykset. ja vaikutust»jtkimus 

kok s 	suunnitviaiaai se-: lis. 

Tijavar aukset 	oh.i eilisiksi lii.konr:e- tai katsoi velI:: i 	ari 
mitoitettu kaavoitetujia ja/tai rakennetulla alueella si- I ten, että liikenneväylän rakenne mahtuu sen sisälle ja va- 
paille alueilla suoja-alueen määrittelverustein. 

I Suunnittelussa on eri väylillä käytetty seuraavia obj ent- 
peuksia (nopeusrajoitus on sama tai pienempi): 

- - 	 Paasikiventje 	70 km/: 
- 	 Teiskontie 	70 
- 	 Ratapihatie 	60 
- 	 Lempääläntie 	80 

I - 	 Pyhäjärventie 	100 
- 	 Itäinen ohikulkut. 100(80) km/h 

Tieosien yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat osaraportteina 
3, 8 ja 5. Seuraavassa tarkastellaan suunniteltuja tieosia 
yleispiirteisesti. 

Paasikiventie välillä Hyhky - Teiskontie 

Tjeosa on keskusta-aluetta kiertävän kehätien tärkein osa 
ja se muodostaa yhdessä Teiskontien kanssa läpikulkuliiken-
teelle tärkeän pääväylän. Kehöräisestä luonteesta johtuen 
sen tärkein merkitys on kuitenkin keskustan ja eri kasoan-
ginosien välisen liikenteen välittäminen. 

Paasikiventie noudattaa liittyinävälillä Hyhky-Kauppi nykyi:-:-
tä tai lähiaikoina rakennettavaa linjausta. Kaupin ja 
Teiskontien liittymäväli vastaa linjaukseltaan yleiskaavan 
periaatetta ja aikaisemmin laadittua yleissuunnitelinaa. 
Paasikiventie rakennetaan 3+3 kaistaiseksi, liikennevait-
ohjauksella varustetuksi pläväy]äksi (kuva 32). 

1 
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Paasikiventien suunnitteluosalla on seuraavat eritasoliit- 
tymät: 

1 - 	 Hyhky 
- 	 Pispala 
- 	 Santalahti 
- 	 Onkinienii (suuntaisliittymä länteen) 
- 	 Mustalahti 	(suuntaisliittymä itään) 
- 	 Naistenlahti (suuntaisliittymä länteen) 

I - 	 Lappi (suuntaisliittymä itään) 
- 	 Kauppi 
- 	 Teiskontie 

Suunnitteilla olevat valtatien 3 Metsäkylä-Pispala linja- 
vaihtoehdot saattavat vielä vaikuttaa Pispalan liittymäjär- 

1 jestelyihin. Näsijärven rannasta, Rantatieltä, tarvitaan 
katuyhteys Onkiniemeen. Tän linjausta voidaan muuttaa 
asemakaavoituksen yhteydessä. Yhteys Mustanlanden liittymäs- 
tä katuverkkoon on alikulkukorkeudeltaan rajoitettu (3,8 m). 

I Paasikiventien pohjoispuolisen Kaupin osan liikennejärjeste- 
lyjä joudutaan vähäisessä määrin muuttamaan Kaupinkadun 
katkaisun vuoksi. 

1 Kevyen liikenteen pääraitti on sijoitettu Paasikiventien 
pohjoispuolelle koko Näsijärven ranta-alueella. 

Teiskontie välillä Paasikiventie - Alasjärvi 

Ensi vaiheessa toimii Teiskontie Orivedentien jatkeena kau- 
pungin sisääntuloväylänä. Se muodostaa Paasikiventien kanssa I keskustaa pohjoisesta siv-uavan syöttö- ja läpikulkuväylän, 
jonka merkitys kasvaa vielä Alasjärven-Suorama tien valmis- 
tuttua. 

I Teiskontien linjaus noudattaa nykyistä tietä, joka noin puo- 
lelta pituudeltaan on jo rakennettu 2-ajorataiseksi. Tulevai- 
suuden kaistavarauksena riittää 2+2 kaistaa, paitsi Paasiki- I ventien ja Kissanmaankadun välillä, jossa olisi varauduttava 
3+3 kaistaan (kuva 33). 

Teiskontielle on suunniteltu seuraavat liittymät: 

- 	 Kissanmaankadim eritasoliittymä 
- 	 Lääkärinkadun tasoliittymä I - 	 Alihuikkaantien 
- 	 Jaakonmäenkadun 
- 	 Irjalarkadun 

1 - 

Teiskontien rakentamisen yhteydessä joudutaan toteuttamaan 

I ainoastaan vähäisiä rinnakkaiskatujärjestelyjä. Kevyen lii- 
kenteen raitti on jo olemassa pääväylän eteläpuolella. 

1 
1 
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Ratapihatie välillä Naistenlahti - Viinikka 

Ratapihatie on ensisijaisesti keskustan ja sen lähialueiden 
liikenteen välittäjä. Todennäköisesti ennustetut liikenne- 
määrät Ratapihatieflä ylittyvät liikenteen siirtyessä tälle 
muuta katuverkkoa paremmin toimivalle väylälle. 

Ratapihatie (kuva 3)4)  haarautuu Naistenlandessa Paasikiven- 
tiestä ja jatkuu Naistenlanden voimalaitoksen raiteiden rin-
nalla etelään. Raiteiden yli ratapihan itäreunaan se siirtyy 
nykyisen Erkkilän sillan kohdalla. Tavara-asemarakennus jää 
pääväylän alle, Itsenäisyydenkatu ylitetään uudella sillalla 
ja Kalevante alitetaan linjausvaihtoehdosta riippuen joko 
nykyistä silta-aukkoa käyttäen tai veturitallien itäpuolelta 
uudesta silta-aukosta. Linjausvaihtoehto riippuu lähinnä 
VR:n maatarpeesta. Eteläpäässä Ratapihatie yhtyy Lempäälän- 
tiehen sen keskimmäisiksi kaistoiksi. 

Ratapihatie on 2-kaistainen, joskin keskiosalle rakennetta-
vat ryhmittymiskaistat lisäävät väylän leveyden kaksinker-
taiseksi. 

Ratapihatiellä on seuraavat liittymät: 

- 	Naistenlahti (haarautuma) 
- 	Erkkilänkadun tasoliittymä 
- 	Vellamonkadun 
- 	Tullikadun 
- 	Äkerlundinkadun 
- 	Kalevantien eritasolii -ttyinä (ramppi) 
- 	Viinikka (haarautuma) 

Ratapihatien rakentaminen ei edellytä mainittavia katujärjes-
telyjä, eikä sen yhteyteen rakenneta kevyen liikenteen rait-
teja. Ratapihatien myöhäisestä rakentamisajankohdasta (1990 - 
luvulla) johtuen eivät ajoitukseen liittyvät tekijät muodos-
tune toteuttamisen esteeksi. 

Lempdäläntie välillä Viinikka - Rautaharkko 

I 	 Lempääläntie (kuva 3)4)  on Kuljun rnoottoritien jatkeena Rau- 
taharkosta Viinikkaan. 

Vaikka väylön linjaus noudattaa nykyistä tietä ei sitä voida 

I paljoakaan käyttää hyväksi, koska tasausta joudutaan muutta-maan lähes koko matkalla. Tavara-aseman katuyhteyden kohdalla 
sitä joudutaan nostamaan sekä Viinikan teollisuusraiteen koh-
dalla laskemaan. Nykyinen alikulkukorkeus on rajoitettu 1 
Lempääläntie on 3+3 kaistainen moottoritie. Sen toteuttami-
nen edellyttää yhden katuliittymän poistamista sekä Posti- 
ja lennätinlaitoksen tontille ajon uudelleen järjestämistä. 
Viinikan tavara-aseman liikenneyhteydet riippuvat aseman si-
säisistä järjestelyistä. Tässä suunnitelmassa on varauduttu 
kahteen sisäänajoon, toinen Viinikan liittymän läheisyydestä 
ja toinen Viinikankadulta. 

1 
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II 
Tieosalla on yksi eritasoliittymä Rautaharkossa. Oleellisena 
osana kuuluu liittyinään uusi katu Landenperänkadulta Viini- 
kankadulle. Moottoritien rinnalla on kevyen liikenteen raitti 
Rautaharkosta Viinikkaan. 

I 	Pyhäjärventie välillä Rajaniemi - Lakalaiva 

Pyhäjärventie (kuva 35) yhdessä Itäisen ohikulkutien kanssa 
muodostaa Tampereen kaupunkikeskustan eteläpuolelle ohikul- 

I kutien, jolla voidaan vähentää Tammerkosken siltojen ja Pyy-nikin kannaksen kautta kulkevan liikenteen määrää. Se tarjoaa 
myös nopean yhteyden kaupungista Pirkkalaan rakennettavalle 

I lentokentälle. 

Pirkkalassa tie lähtee Rajanieinen liittymästä jatkuen kaa-
voiteturi kuntakeskuksen eteläpuolitse vapaassa maastossa 

1 

	

	Toivion taajamaan ja edelleen Härmälän lentokentän eteläpuo- 
litse Lakalaivaan. 

I 	Sarankulman eritasoliittymän yhteydessä joudutaan katujär- 
jestelyjä uusimaan. Muilta osin Pyhäjärventie ei aiheuta 
suurempia liikennejärjestelyjä. Oleellinen vaikutus sillä 

I 

	

	on Pirkkalan maantielle ja Nuolialantielle, joiden leventämi- 
nen olisi välttämätöntä ilman Pyhäjärventietä. 

Ennustetut liikennemäärät edellyttävät 2+2 kaistaisen tien 

1 	 tilanvarausta. Tie on suunniteltu moottoritieluokkaiseksi. 

Pyhäjärventiellä on seuraavat eritasoliittymät: 

I 	- 	Rajaniemi 
- 	Pirkkala 
- 	Killo 

I 	- 	Sarankulma 
- 	Lakalaiva (puuttuu itä-pohjoinen ajosuunta). 

I 	Itäinen ohikulkutie välillä Lakalaiva - Alasjärvi 

Itäinen ohikulkutie on välitön jatke Pyhäjärventielle Laka-
laivan eritasoliittymästä itään. Se on osa Tampereen eteläis- 

I 

	

	tä ohikulkuväylää, jolla on myös merkitystä Hervannan liiken- 
teen välittäjänä. 

I Itäisellä ohikulkutiellä on kaksi linjavaihtoehtoa. Veisun 
kohdalla linjavaihtoehto A (kuva 36) sijoittuu Korkinmäen 
länsipuolelle, Messukylän kirkon itäpuolella tie puhkaisee 
soraharjun ja jatkuu suhteellisen vapaassa maastossa Alas- 

I 	järven eritasoliittymään ja edelleen Oriveden suuntaan. 
Linjavaihtoehto B (kuva 37) jatkuu Veisusta Korkimnäen ja 
Viialan eteläpuolelle kaartuen Vilusenharjun ja sorakuopan 

I 	kohdalla pohjoiseen. Linja yhtyy A-vaihtoehtoon ennen Alas- 
järven eritasoliittymää. 

Tie on 2+2 kaistainen moottoritie. 

1 
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1 
Itäisellä ohikulkutjellä on Lakalaivan jälkeen seuraavat 
eritasoliittymät: 

Vaihtoehto A (läntisernpi) 
- 	Veisu 
- 	Turtola 
- 	Messukylä 
Vaihtoehto B (itäisempi) 
- 	Veisu 
- 	Hallila 
- 	Hankkio 

Katujärjete1yissä on huomattava ero. Vaihtoehdossa A ei 
Hervannan länsireunan pääkatua suurista korkeuseroista joh-
tuen voida jatkaa moottoritien pohjoispuolelle (B-vaihtoeh-
dossa on mandollista). T.män vuoksi Korkinmäki jää yhden 
kadun varaan erilleen muusta kaupunkirakenteesta. Vaihto-
ehdossa A Sotilaankadun liittyniän säilyttäminen Hervannan 
valtaväylällä lähelle sijoittuvan Turtolan eritasoliittymn 
vuoksi on toiminnallisesti kyseenalaista. Vaihtoehdossa B 
joudutaan Hallilan eritasoliittyrnässä Hervannan valtaväylän 
tasausta muuttamaan ramppien päiden liittymien riittävän 
pienen kaltevuuden aikaansaamiseksi. Linjausvaihtoehtoj en 
tarkempi vertailu on tehty osaraportissa 5. 

8.2 Tiejärjestelyjen toimivuus ja vaiheittain toteuttaminen 

Alustava toimivuustarkastelu on suoritettu vuorokausilii-
kennemäärien perusteella väyläosittain. Liittymistä on tar-
kemmat laskelmat osaraporteissa. 

Nykyisin on Tampereen liikenneverkon toimivuus aivan keskus-
taa ja eräitä liittymiä lukuunottamatta hyvä. Ruuhkautumista 
esiintyy lähinnä seuraavilla väylillä: 

- 	Paperitehtaankatu Onkiniemessä 
- 	Pirkankatu ja Pispalan valtatie 
- 	Teiskontie Hippoksen kohdalla 
- 	Messukylänkatu Vuohenoj alla 
- 	Lempääläntie Kuljun moottoritien päässä 
- 	Tammerkosken sillat. 

Toiniivuus v. 1985 	Liikenteen sijoittelu vuoden 1985 liikenneverkolle, jossa 

1 Pyhäjärventietä ja Itäistä ohikulkutietä ei ole rakennettu 
osoittaa, että keskustan katuverkko tulisi ruuhkautuxnaan. 
Liikenne-ennusteen mukaisen liikenteen nopean kasvim vuoksi 

I auttaisi rakenteilla oleva Paasikiventien osa siten tilannet- 
ta keskustassa vain lyhytaikaisesti.- 

Nykyistä vastaavan liikenteellisen palvelutason säilyttämi- I nen edellyttäisi, että Tampereen liikenneverkko jo v. 1985 
olisi Ratapihatietä lukuunottamatta ohjetilanteessa (v. 2000) 
esitetyn muotoinen eli käsittäisi samat liikenneväylät. Myö- 

1 häisemmät rakennusvaiheet olisivat pääasiassa ajoratojen le- 
ventämistä ja liittymien rakentamista eritasoisiksi. 

1 
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I Toimivuus v. 2000 	Vuoden 2000 liikenneverkko on toimiva. Suunnitelmissa esite- 

tyt Viinikan ja Sarmnonkadun tasoliittyinät saattavat ruuhkau- 
tua huipputunnin aikana. 

I Seuraavassa käsitellään tieosien vaiheittain toteuttamista 
ja toimivuutta yksityiskohtaisemmin. 

Paasikiventie välillä Hyhky - Teiskontie 

Hyhkyn ja Pispalan liitt3rmät on toteutettu valo-ohjattuina 
tasoliittyminä. Vuoden 1985 liikennemäärillä liittymien kapa- P siteetti on huipputuntina täysin käytössä. 

Paasikiventie Hyhkystä Onkiniemeen tullaan aivan lähitule- 

I vaisuudessa rakentamaan 2+2 kaistaiena. Rinnakkaiskatu, 
Rantatie, ennen Sant.alahtea liittyy itäpäässään T-liittymäl- 
lä Paasikiventiehen. Mandollisesti tarvittava lisäkapasi- 
teetti saadaan liittömällä se molemmista päistä 2-vaihei- I sula valo-ohjatuilla suuntaisliittymillä Paasikiventiehen. 

I Onkiniemen ja Mustanlanden liittymiä on tarkasteltava koko-
naisuutena, jossa ainakin viimeksi mainittu rakennetaan taso- 
liittymäksi ensi vaiheessa. Mikäli myös Onkiniemen liittymä 
on tasossa tulee liikenne niissä ruuhkautumaan pahasti jo 

I vuoden 1985 liikennemäärillä. Onkiniemen liittymä tulisikin 
rakentaa eritasoiseksi, koska käytettävissä olevasta tilasta 
ja noususuhteista johtuen ei tehokkaan tasoliittymän raken- 
tammen ole mandollista. Onkiniemen eritasoliittymä pystyy I välittlmään varsin suuret liikennemäärät ja tällöin ottamaan 
huomattavan osan muuten Mustaanlahteen pyrkivästä liiken- 

I teestä. Onkiniemessä eritaso-, Mustassalandessa tasoliitty-
niäratkaisu toiminee vielä vuoden 1985 liikennemäärillä. Var- 
sin pian Mustanlahti-Kauppi välisen Paasikiventien toisen ajo- 
radan rakentamisen jälkeen tulee eteen Mustanlanden liitty- 
män rakentaminen eritasoon. 

Lapin ja Kaupin liittymät eivät toimi tasoliittyminä vuoden 
1985 liikennemäärillä, joten ne on rakennettava eritasoisiksi. I Paasikiventien väli Kauppi-Teiskontie (-Sammonkatu) olisi 
taloudellisinta toteuttaa heti 2-ajorataisena, koska kustan- 

I nuslisäys 1-ajorataiseen verrattuna on pieni, vaiheittain 
rakentaminen vaatii huomattavat lisäkustannukset ja raken- 
tamisvaiheiden väli jäänee vain muutamiksi vuosiksi. Pinta- 
vedet Paasikiventjeltä on suunniteltu johdettavaksi Vuohen- 

I ojalle, jolloin Paasikiventie jouduttaisiin rakentamaan 
Sammonkadulle asti ja Teiskontien liittymä heti toteuttamaan 
eritasoisena. 

Teiskontie välillä Paasikiventie - Alasjärvi 

Teiskontien ensimmäisenä toteutusvaiheena on toisen ajoradan 
rakentaminen välillä Jaakonmäenkatu-Alasjärvi. Töinä on tar-
peen vuoden 1985 tienoilla, jolloin myös liittymät tulisi 
ohjata liikennevaloilla. T-liittymäpari liikennevalo-ohjat- 
tuna toimii Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymänä lähel-
le vuotta 2000. 

1 
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Ratapihatie välillä Naistenlahti - Viinikka 

Ratapihatietä vastaava pääväylä tulee ensi vaiheessa olemaan 

I 	 Kalevan puistotie - Viinikankatu katuyhteys. Keskustaan 
etelän suunnasta saapuvan liikenteen ruuhkautuessa Hatanpään 
valtatielle ja Viinikankadulle saadaan tarvittava lisäkapa- 

I 	
siteetti aikaan Ratapihatiellä. Vasta 1990 -luvulla tar- 
peelliselle Ratapihatielle siirtyy pääasiassa ns. Tullin 
alueen, Tammelan sekä osa välittömästi ratapihan länsipuo-
leila olevan keskustan alkavasta ja päättyvästä liikentees- 

I 

	

	 tä. Ratapihatie helpottaa siten keskustan katujen ja Kale- 
van puistotien liikennepainetta. 

Lempääläntie välillä Viinikka - Rautaharkko 

Viinikan liittymä tulee vuoden 1985 liikennemäärillä vähäi-
sessä määrin ruuhkautumaan huipputuntina. Rautaharkon liit-
tyinä ei toimi vuoden 1985 liikennemäärillä tasossa. Liikenne 
siinä kasvaa nopeasti Itäisen ohikulkutien rakentamiseen as-
ti, joten liittymä tulisi jo lähivuosina rakentaa eritaso- 
liittymäksi. Lempääläntien liikenteenvälityskyky on hy -vä, 
mutta Viinikan teollisuusrai -teen silta-aukot ovat vain 3,'( m:n 
korkuiset ja jännejaon vuoksi liikenneturvaflisuudelle vaa-
ralliset. Rautatiesiflan uusiminen saattaa siten olla tarpeen 
jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa. 

Pyhäjärventie välillä Pirkkala - Lakalaiva 

I Ensimmsess vaiheessa Pyhäjärventie rakennettanee mootto-
riliikennetienä. Liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemää-
rillä olisi toinen ajorata tarpeen jo vuonna 1985. 

1 

	

	 Liittymien rakentamisajankohta riippuu ympäristön maankäytön 
ja liikenneväylästön kehittymisestä. Pyhäjärventien kuormit- 

I 

	

	 tumista ajatellen ovat tärkeimmät liittymät Rajanierni, 
Pirkkala, Sarankulma ja Lakalaiva. 

Itäinen ohikulkutie välillä Lakalaiva - Alasjärvi 

Keskustan katuverkon tukkeutumisen estämiseksi tulisi Itäinen 
ohikulkutie rakentaa jo ennen vuotta 1985. Ensimmäinen raken-
nusvaihe on ilmeisesti moottoriliikennetie. Kaikki liittymät 
ovat tällöin eritasoliittymiä. 

Läntisemmän linjavaihtoehdon (A) toisessa rakennusvaiheessa 
tulevat Turtolan ja Messukylän liittymät niin lähelle toi-
siaan, että nokkaväli jää '(50 m:iin. Sitä pidetään moottori-
tiellä 80 km/h a,jonopeudella opastettavuuden määrittelemäriä 
minimivälinä. Tällä osalla on harkittava varautumista liitty-
mien yhdistämismandollisuuteen rinnakkaisrampeilla. 

Moottoritie on ennustetuilla liikennemäärillä tarpeen välillä 
Lakalaiva-Hankkio (Messukylä) ennen vuotta 2000 ja loppuosa 
Alasjärvelle vasta sen jälkeen. 

1 Hankkion liittymä (VE OB) ja katujärjestelyt sen läheisyy- 
dessä muodostavat vaikeasti ratkaistavan kokonaisuuden. Messu-
kyläntiellä saattaa ohjetilanteessa esiintyä toiminnallisia 
vaikeuksia. 1 



1 
)4. 3 Rakentamiskustannukset 

Rakentamiskustannukset on laskettu Pyhäjärventietä lukuun-
ottamatta ns. metrikustannusperiaatteella (liite 2). Kustan-
nukset sisältävät suunnitelmaan kuuluvat tie- ja katujärjes-
telyt. Niiden toteuttaminen vaiheittain nostaa kokonaiskus-
tannuksia 10-30 %, mitä ei ole otettu huomioon laskelmissa. 
Kustannustaso on kesäkuun v. 197)4 (tienrak.kust.indeksj 1)49). 

Kustannukset väylittäin 

Yhteenveto kustannuksista 

Kustannukset väylittäin Mmk 

Paasikiventie välillä Hyhky-Teiskontie 75,0 Mmk 
Teiskontie välillä Paasikiventie-Alasjärvi 11,0 Mmk 
Ratapihatie välillä Naistenlahti-Viinikka 18,0 Mmk 
Lempääläntie välillä Viinikka-Rautaharkko 18,0 Mmk 
Pyhäjärventie välillä Rajaniemi-Lakalaiva 53,0 Mmk 
Itäinen ohikulkutie VE A välillä Lakalaiva- 
Alasjärvi 7)4,0 Mmk 
Itäinen ohikulkutie VE B välillä Lakalaiva- 
Alasjärvi 60,0 Mmk 

Kaikki yhteensä (It. ohikulkutie VE A) 2)49,0 Mmk 

Kaikki yhteensä (it. ohikulkutie VE B) 235.0 Mmk 

Seuraavassa esitetään eräitä rakentamiskustannuksiin oleel-
lisesti vaikuttavia tekijöitä ja rakenne- ym. ratkaisuja. 

Paasikiventie välillä Hyhky - Teiskontie 

I 	 Pispalan eritasoliittymä sekä alkuosa Paasikiventiestä ra- 
kennetaan nykyisen rantaviivan ulkopuolelle, mikä vaatii 
huomattavia täyttöjä. Kevyen liikenteen raitti on Näsijär-
ven rannassa osittain täyttöalueella. Pääväylä noudattaa 

I 	 Santalanden eritasoliittymään saakka laadittua 2+2 kaistai- 
sen kadun rakennussuunnitelmaa. Kustannusarvioon sisältyy 
siten tällä osalla ainoastaan lisäkaistojen rakentaminen. 

1 	 Ennen Onkiniemen eritasoliittymää sijaitsevan asuinkerros- 
talon kohta joudutaan toteuttamaan työn aikaista tuentaa 

I 	 käyttäen tukimuurirakenteena. Ramppi Sepänkadulle tehdään 
siltarakenteena. 

Mustanlanden eritasoliittymä pyritään rakentamaan niin, 
että vanhoja rantarakenteita voidaan säilyttää ja soveltu-
ym osin täydentää. Paasikiventien pohjoisreunaan rakenne-
taan 300 m:n pituinen tukimuuri. Myös rampit Paasikiven- 
tielle rakennetaan tukimuuria hyväksi käyttäen. Mustanland.en 
silta rakennetaan nykyisen rautatiesillan pituisena. 

Pohjoinen ajorata Näsinsillasta Kaupin eritasoliittymään 
on rakenteilla, samoin eteläisen ajoradan massatyöt sekä 
Näsinsillan virtapilarit. 

1 
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Rakent ami skust annus t aulukot 

Paas ikivent i e 

Pi spal a-Santal ahti 
Santalaht i -Onkin iemi 
Onkini emi-Mustanlahti 
Mustanlaht i -Nai stenlaht i 
Nai steniLahti-Lappi 
Lappi-Kauppi 
Kauppi-Teiskontie 

Paasikiventie ilman liittymiä 

Liittymät 

Hyhky 
Pi spala 
Santalaht i 
Onkin i emi 
Mustanlaht i 
Lappi 
Kauppi 
Teiskontie 

Paasikiventien liittymät 
Varaus 
Kaikki yhteensä 

Päätie Katu- ja kevyen lii 
kenteen järjestelyt 

5,01 2,141 
3,924 1,05 
5,19 1,25 

11,89 2,65 
24,12 - 

0,79 O,44 

)4,15 1,85 

Ranpit Katu- ja kevyen lii 
kenteen järjestelyt 

0,147 3,31 
6,142 0,32 
1,00 2,5 )-1 
1,9 14  2,2424 
1,25 - 

0,52 - 

0,86 1,314 
1,56 2,92 

L8. 

Yht een s 

7,14 
5,0 
6, 

i24 ,5 
24,1 
1,2 
6,o 

,1_ IiIs: 

Yhteensä 

3,8 
6,7 
3,5 
14,14  
1,3 
0,5 
2,2 
24,5 

26,9 Mmk 
3,24 

75,0 Mmk 

Teiskontie välillä Paasikiventie - Alasjärvi 

Väli Teiskontie-Jaoäenkatu on nykyisin kaksiajoratainen 
ja tieosuudella suoritetaan ainoastaan vähäisiä parannus- 
töitä. Välille Jaakonmäenkatu-Orivedentie rakennetaan toinen 
ajorata. Kissanmaankadun liittymä rakennetaan eritasoisena. 
Muut liittymät rakennetaan tasoliittyminä ja varustetaan 

liikennevaloilla.  Rakentami skustannustaulukot 

Teiskontie 
Päätie 

Paasikiventie-Kissanmaankatu 0,30 

Kissanmaankatu- Lääkärinkadun 
liittymä 0,10 
Lääkärinkadun liittymä- 
Alihuikkaantie o,14s 

Alihuikkaantie-Jaakonmäenkatu 
1,10 

Jaakonmäenkatu-Irjalankatu 1,05 
Irjalankatu-Luhtaantie 2,10 

Luhtaantje-Qrjvedentie 

0,75 

Teiskontie ilman liittymiä 5,9 Mmk 
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Liityrn 

Eritaso -
ii ittymät 

Kissanmaankatu 	0,85 
ja Kimtokatu 

Li ittyma- 
järjest. 

Kadut ja kevyen Yhteensä 
liik.järj. 

2,T0 	3,6 

Katu- ja kevyen Yhteensä 
liik.järj. 

Lääkärinkatu 
Al ihuikkaant i e 
Jaakonmäenkatu 
Irjalankatu 
Luhtaantie 

Teiskontien liittymät 
Varaus 
Kaikki yhteensä 

0,15 - 	 0,15 

0,20 - 	 0,20 

0,20 - 	 0,20 

0,20 0,25 	Q,)45 

0,20 - 	 0,20 

)4,8 Mmk 
'7 

11,3 Mmk 

Ratapihatie välillä Naistenlahti - Viinikka 

Paasikiventien ja Lapintien välisellä tieosuudella joudutaan 
suorittamaan vähäistä kallionlouhintaa. 

Välillä Lapintie-rkki1änkatu suoritetaan raiteiden siirto 
sekä rakennetaan silta niiden yli. 

Itsenäisyydenkatu ylitetään omalla sillalla. 

Raiteiden alitukset Viinikan liittymän pohjoispuolella ovat 
vaikeat toteuttaa ja ainakin eteläisempi edellyttää tavan-
omaisesta poikkeavaa rakennustapaa. 

Viinikan tasoliittymä ylitetään pitkällä sillalla. 

Rakent eini s ku st annustaulukot 

Rataihatie 

	

Päätie Katu- ja kevyen 
	Yhteensä 

liik.järjest. 

Naistenlahti-Viinikka 11,61 
	

13,0 

Ratapihatie ilman liittymiä 
	

13,0 Mmk 

Rampit ja 	Katu- ja kevyen Yhteensä 
liitt.järj. liik.järjest. 

Naistenlahti 	0,69 	0)41 	1,1 

Tasoliittymät 	0,90 	0,'79 	1,7 

Viinikka 	0,19 	0,58 	0,8 

Ratapihatien liittyniät 	 3,6 Mmk 
Varaus 	 0,9 " 
Kaikki yhteensä 	 l75 Mmk 
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Lempäälärit i e v3dilid Vi nikka - kanta0arkko 

Nykyisen tien rakenteita ei voida käyttää paljoakaan hy -väk-
si. Nekalan teollisuusradan silta uusitaan. 

Rautaharkon eritasoliittymä sijaitsee pehmeiköllä. Vihiojan 
sijainti liittymäalueella aiheuttaa useiden siltojen raken-
tamisen. 

Rakentarni skustannustaulukot, 

Lepläiäntie 
Päätie Katu- ja kevyen Yhteensä 

liik.järj. 

Viinikka-Rautaharkko 0,30 	1,06 	9,3 

Lempääläntie ilman liittymiä 	9,3 'Tink 

Liittyät 
Rampit Katu- ja kevyen Yhteensä 

liik.järj. 

Rautaharkko 	0,10 	5,73 	7,8 
Lempääläntien liittymät 	 7,8 	nk 
Varaus 	 0,9 
Kaikki yhteensä 	 ,0 Mmk 

Pyhäjärventie välillä Rajanienii - Lakalaiva 

Bakentamiskustannukset onlaskettu kiloinetrikustannusperi-
aatteella. Eritasoliittymien kustannukset on ilmoitettu 
tieosittain. 

Rakentami skustannustaulukot 

Päätie Yksityistiet Yhteensä 
ja kadut 

Rajaniemi-Pirkkala 	11,2 	0,2 	ll,)4 
Pirkkala-Lakalaiva 	25,3 	0,9 	26,2 

Pyhäjärventie ilman liittymiä 	37,6 Mmk 

Liityät 
Rampit Yksityistie- Yhteensä 

ja katujärj. 

Rajaniemi-Pir1kaja 	2,7 	- 	2,7 
Pirkkala-Lakalaiva 13,1 	- 	13,1 
Pyhäjärventien liittymät 	 15,8 Mmk 
Kaikki yhteensä 	 53,0 Mmk 



51. 

1 
1 	Itäinen ohikulLkutie vä1i11 Lakalaiva - Alasjärvi 

Vaihtoehto A 

I 	 Liittymävälillä Lakalaiva-Veisu suuret kallioleikkaukset i- 
heuttavat huomattavia massatyökustannuksia. 

I Korkinmäestä rakennetaan uusi katuyhteys Sotilaankadulle. 

Turtolan-Messukylän eritasoliittymien välillä on huoniatta- 
via katujärjestelyjä. 

I Messukylän eritasoliittymää ennen ja jälkeen olevat syvät 
pehmeiköt on suunniteltu ylitettäväksi paalutettua louhos- 

I pengertä käyttäen. Alasjärven suuntaiset ranpit Messukylän 
liittymässä rakennetaan pääosin siltana. Hampit 1-fautalammen 
puolella vaativat pohjanvahvistustoimenpiteitä. 

Fakentamiskustannustaulukot 

Itäinen ohikulkutie 

I Päätie 	Katu- ja kevyen 	Yhteensä 
liik.järjest. 

I 
Lakalaiva-Veisu 	11,1)4 	0,27 	11»4 
Veisu-Turtola 	9,9)4 	1,21 	11,2 
Turtola-Messukylä 	8,88 	)4,58 	13,5 
Messukylä-Teiskontie 1)4,18 	1,61 	15,8 

Itäinen ohikulkutie ilman liittymiä 	51,8 Mmk 

I 	 Li1tOnat 
Rampit Katu- ja kevyen Yhteensä 

liik. järjest. 

• 	 Veisu 	2,09 	- 	2,1 
Turtola 	)4,3)4 	- 	)4,3 
Messukylä 	9,22 	2,93 	12,1 

I 	 Itäisen ohikulkutien liittymät 
Varaus 
Kaikki yhteensä 

18,5 Mmk 
3,5 

74,0 Mmk 

1 
1 
1 
1 
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Vaihtoehto B 

Vaihtoehto B noudattaa vaihtoehtoa A Veisun eritasoliit-
tymään saakka. 

Hervannan valtaväylän tasaus muuttuu yli puolen kilometrin 
matkalla. Sähköistetyn radan Tampere - Haapamäki alitus ai-
heuttaa huomattavia kustannuksia. Rinnakkai stien kustannukset 
välillä Hankkio - Teiskontie eivät sisälly kustannusarvioon. 
Sammonkadun ja Teiskontien välisellä pehmeikköosuudella jou 
•dutaan suorittamaan massanvaihto kaivamalla tai käyttämään 
kevennettyä pengertä. 

1 



Liitrm 
Eritaso- Kadut ja kevyen 
liitt. 'liik.järjest. 

Veisu 1,65 1,014 
ilallila 14,22 1,98 
Hankkio 2,55 2,10 

1 
1 

Yhteensä 

2,7 
6,2 
14,6 

1 
1 Rakentami skustannustaulukot 

Itdinen obikulkuti 

1 Pädtiu Kadut ja kevyen 
iii ik.järjest. 

Yhteensä 

Lakalaiu;a-Vis;u 

I Hallila-Hankkio 
Hankki o-Teiskont ie 

0,27 

	

5,35 	- 

	

1l,34 	1,39 

	

9,814 	 1,65 

13,7 
5,14 

12,7 
11,5 

1 
	

Itäinen ohikulkutie ilman liittymiä 
	

143,3 Mmk 

Itkisen ohikulkutien liittyinät 
	

13,5 Mmk 
V ar aus 	 2,9 " 
Kaikki yhteonsK 
	

6pOMrak 

Vaihtoehtoj en A ja B kustannusvertai1uur on lisäkustannuk-
seksi otettava A-vaihtoehdossa Hankkiosta pohjoiseen suun-
tautuvan pääkadun rautatien alituksen rakentamisesta aiheu-
tuvat väistöraidejärjeste1yt. B-vaihtoehdossa ne ovat muka-
na päätien siltakustannuksissa. 

14.14 Tiejärjestelyjen vaikutukset liikenteeseen ja väylien lähi3rmpäristöön 

Liikenteelliset vaikutukset 

Suunnitelmassa esitetyt liikenneväylät muodostavat Tampereen 
kaupunkiseudun tieverkon rungon.: Suunnitelman liikenneverkko 
vastaa kapasiteetiltaan todennäIöistä Tampereen keskustan 
vastaanottokykyä, joten suunnitelmassa esitetty henkilöauton 
käytön rajoittaminen ei varsinaisesti ole seuraus valitusta 
liikenneverkkoratkaisusta, vaan pikemminkin keskustan toimi-
vuuden ja miljöön säilyttmispyrkimyksistä ja toisaalta ta-
loudellisten resurssien niukkuudesta. 

Henkilöauton käytön rajoittaminen keskustaan suuntautuvissa 
työmatkoissa 60 % lisää joukkoliikennematkoja. Rajoituksen 
toteutuminen edellyttää siten joukkoliikenteen kehittämistä 
ja pysäköinnin ajallista rajoittamista kaupungin keskustassa. 

Pitkämatkainen liikenne siirtyy suunnitelman mukaan keskus- 

I 	 tan ulkopuolelle, jolloin ajo Tampereen ohi oleellisesti 
helpottuu. Valtakunnallisessa mielessä ovat tärkeimmät väy-
lät Itäinen ja Läntinen ohikulkutie, jotka ohjaavat valtatei- 

I 	 den 9 ja 3 liikenteen keskustan ohitse. Ohikulkuteiden to- 
teutuminen nopeuttaa merkittävästi mm. pitkinatkaista tava-
rali ikennettä. 

1 
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1 
Ii)  

Ohikulkuoiet palvelevat valtakuurialli sen liikenteen ohella 
myös kaupunkiseudun sisäistä liikennettä Nokian suunnasta 
Kangasalan suuntaan. Itäinen ohikulkutie palvelee lisäksi 
Hervannan ja Läntinen ohikulkutie Pirkkalan alkavaa ja päät-
tyvää liikennettä. Läntinen ohikulkutie (Pyhäjärventie) 
muodostaa korkealuokkaisen suoran yhteyden Tampereen kes-
kustasta lentokentälle. Ohikulkutiet välittävät merkittävän 
osan kaupunkiseudun sisäisestä liikenteestä ja edesauttavat 
keskustan katujen toimintaedellytyksiä. 

Paasikiventie-Teiskontie väylä lännessä valtateiden 3 ja 11 
sekä idässä 9 ja 12 jatkona muodostaa hyvän keskustaa poh-
joisesta siviiavan syöttöväylän. Ratapihatie tasoittaa keskus-
tan syöttöä etelästä. Fatapihatien kautta siirtyy Paasikiven- 
tielle liikennettä, joka muuten kuormittaisi Hämeenkadun ja 
Satakunnankadun siltoja. Tämä vuorostaan antaa paremmat mah-
dollisuudet linja-autoliikenteen katu- ja kaistajärjestelyil -
le ydinkeskustassa. 

Vaikutukset vhylien lähiympäristöön 

Tampereen itä-länsisuuntaiset tiejärjestelyt joudutaan suu-
relta osalta toteuttamaan jo rakennetuilla alueilla. Tämä 
ei luonnollisesti anna mandollisuuksia kovinkaan moniin rea-
listisiin vaihtoeItoihin. Positiivisten seurausten ohella 
syntyy aina myös haitallisia vaikutuksia min. liikennemelua. 

1 
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Liikennemelua suunniteltujen väylien varrella havainnollis-
taa suunnitelmakartoissa esitetty 59 dB(A):n meluraja, jota 
yleisesti pidetään suurimpana hyväksyttävönä melutasona 
asuinrakennusten ulkopuolella. Vastaava luku asuinhuoneessa 
sisällä on 35 dB(A). Käyttämällä melua eristäviä rakenne- 
ratkaisuja, kolmilasinen ikkuna, koneellinen ilmastointi, 
rneluaita jne. voidaan rakennus sijoittaa lähemmäksi melu- 
lähdettä. Suunnitelmakartoilla esitetty melualue edustaa 
ainoastaan ao. väylän liikenteen melua. Mikäli liikennemelu 
kaikilta väyliltä otettaisiin huomioon jatkuisi 59 dB(A) 
raja pääkatujen suuntaisena keskusta-alueelle. Meluraja 
suurniitelmakartoissa on teoreettinen ja sen laskeminen on 

1 
	

tehty seuraavilla perusteilla: 

- 	rakennusten melua estävää vaikutusta ei ole otettu 

I 	 huomioon 
- 	meluesteiden vaikutus on otettu huomioon sikäli kuin 

ne on suunnitelmissa esitetty rakennettavaksi 

I 	
- 	maaston korkeussuhteet on otettu huomioon 
- 	melutaso on 1,5 m:n korkeudella maan pinnasta 
- 	liikenneväylän noususuhteet ovat suunnitelman mukaiset 
- 	liikennemäärät ovat v. 2000 liikenne-ennusteesta 

I 	 - 	keskimääräiset ajonopeudet ovat moottoriteillä 20 km/h 
ja pääväylillä 10 km/h ohjenopeutta alhaisemrnat 

- 	muun katuinelun lisävaikutusta ei ole otettu huomioon. 

Nuita suurista tiejärjestelyistä aiheutuvia vaikutuksia ovat 
tilantarve, ajo- ja kulkuyhteyksien muuttuminen, historial-
listen ja maisema-arvojen menetykset jne. Seuraavassa käsi-
tellään näitä seikkoja suunnittelukohteittain. 
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1 
Paasikiventio välillä Hyhky - Teiskontie 

Hyhkyn liittymä sijoittuu osittain yksityiselle tonttimaal-
te, jossa jo vanha rakennuskanta jää liittymäalueelle. 

Pispalan liittymä on vesialueella, joka samoin kuin lähes 
koko Näsijärven ranta-alue täytetän jarnuotoillaan Tampe-
reen kaupungin laatiman yleissuunnitelman pohjalta. Ranta- 
maiseman rakentaminen suoritetaan niin, että Näsijärven ranta 
saadaan palvelemaan myös virkistyskäyttöä. 

Pispalan uittotunnelia joudutaan jatkamaan. Sen yhteyteen 
on esitetty kevyen liikenteen alikulkukäytävää, jonka to-
teuttamisessa voitaisiin käyttää hyväksi po. uittotunnelia 
ja mandollisesti ottaa se kokonaisuudessaan kevyen liiken-
teen tarpeisiin sikäli kuin alkuperäiseen käyttöön ei tun-
nelia tarvita. 

Santalanden ja Onkiniemen liittymät ovat osittain teolli-
suuden varastokäytössä olleella rakentamattomalla maalla. 
Onkiniemessä jää muutamia asuintaloja melualueelle, joskin 
tien sijainti syvässä leikkauksessa auttaa tilannetta. 

Amurin pohjoisin korttelirivi tulee myöskin kärsimään lii- 
kennemelusta. Koska meluseinämä pilaisi näköalat suositel- 
laan alueella käytettäväksi rakennuksiin liittyviä toimen- 

teitä, jotka suojaavat myös rautatieliikeniteen melulta. 

1ustaalahtea joudutaan suunnitelmaa toteutettaessa tätämään. 
RakennussuunnitteluSsa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
jäljelle jäävään satama-aluekokonaisuuteen sekä vanhan ja 
uuden yhteen sovittamiseen. 

I 	 Kevyt liikenne Mustanlanden li ttylTlan katutasolla joutuu 
käyttämään suojateitä liikennevaloissa. Särkänniemen suuren 
jalankulkuliikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja miellyttä- 

I vyyttä ajatellen ei järjestely ole kovinkaan onnistunut. 

Armonkallion asutukselle aiheutuu liikennemelusta myös häi- 

I riötä. Tällä alueella ei tilanne muutu aikaisemmista suunni-telmista. Rakennuskohtainen suojaus olisi täälläkin kokonai-
suuden kannalta paras ratkaisu. 

I 	 Naistenlanden alueen maankäyttöä rajoittavat Paasikiventiel- 
tä puuttuvat liittymismandollisuudet. Liikenne sinne joudu-
taan ohjaamaan pääasiassa Lapintien kautta. Ajo Ratapiha- 

I tien raxnpista voidaan hyväksyä erikoistapauksissa. Alue jäänee vain purjehdusseuran ja voimalaitoksen käyttöön. 

Paasikiventiehen liittyvät katujärjestelyt Kaupissa antavat 

1 	 mandollisuuden alueen pohjoisosan liikenteen nykyistä sel- 
keämpään jäsentelemiseen. Alueella jää muutamia vanhempia 
omakotitaloja pääväylän alle. Pääväylän tasaus on painettu 

I 	 Kaupin liittymän ja Kaupinkadun välillä ympäröivän maan pin- 
nan alapuolelle, jolloin sen ja leikkausmassoista tehtyjen 
suojavallien avulla melualue saadaan huomattavasti kapene-
maan. 

Kaupinkadun ylikulkukäytävästä itään päin on 250 m:n matkalla 
ehdotettu rakennettavaksi melueste pääväylän molemmille puo- 
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Tsiskost is '.jl.l i ± H. 	slki:s - lLasj Krvi 

l:iskontien liittymän läheisyydessä sijaitsevan Teknillisen 
opilaitoksen tontille ajo on järjestettävä pääasiassa Kunto-

haLun kautta. 

takadun liittymän poistaminen ja eräät uudet kevyen lii-
hLnteen alikulkukäytävät ovat ympäristön yhteyksissä tapah-
tivat muutokset. Koska Teiskontie on maankäytön suunnitte- 
Lssa voitu ottaa huomioon ei suurempia ympäristöhiriöitä 
le pääväylästä aiheutumaan. 

haLpihatu' vhLiJ lh haistenlahti - Viinikka 

}lten jo edellä todettiin Ratapihatie sijoittuu rautatie- 
alueelle ja näin ympäristö tulee viimeistään tien rakenta-
aisen yhteydessä oleellisesti muuttumaan. 

lapin eritasoliittymä on suuntaisliittymä Paasikiventielle 

i'ään. Varsinkin siinä vaiheessa kun Ratapihatietä ei ole 
tjlee mm. Tammelan kaupunginosasta Paasikiventielle länteen 
suuntautuva liikenne hieman takaperoisesti käyttämään Kaupin 
1 iittymää. 

Nykyiset poikittaisyhteydet säilyvät. Kuitenkin Erkkilän 
sillan kohdalla saatetaan kapasiteettisyistä joutua Tam -
melan puoleinen liittymähaara poistamaan, mikä tällöin vä-
sentäisi poikittaisyhteyden tältä kohdalta. 

i'atapihatien rakentaminen on ennen kaikkea tilakysymys. I hatkaisu tarjoaa hyvän mandollisuuden linja-auto- ja juna- 
liikenteen vaihtojärjestelyille. Ratapihan tarpeista vapau- 

I 
tuvaa arvokasta maa-aluetta aivan kaupungin keskustassa 
aoidaan hyvin käyttää rakentamistarkoituksiin. Alueen saavu- 
ettavuus sekä julkisella että yksityisellä liikenneväli- 

neellä on erinomainen. 

I implhiL ah Iii 	Niinikka - Rautaharkko 

Lempääläntien rkentRrninen moottoritieksi johtaa eräiden 

I Jiittymien poistamiseen ja asettaa tiettyjä lähtökohtia 
Liinikan tavara-aseman ja -terminaalin sisäisille järjes- 
telyille. 

Koska lähiympäristö on pääasiassa teollisuus- ja varasto- 
aluetta ei liikennemelusta ole mainittavaa haittaa. 

Pyhäj'cntiavii±illh. hajanimi - Lakalaiva 

lioottoritie sijoittuu pääasiassa rakentamattomalle alueel- 
le. Se rajoittaa vähäisessä määrin Pirkkalan maankäyttöä. 
Toivion alueella jää muutama talo tien alle. Härmälän lento- 
kentän toimintaedellytykset on suunnitelmassa voitu ottaa 
huomioon. Lakalaivassa jää liittymän koillissektorissa si- I jaitseva teollisuusrakennus kulkuyhteydettä tnän rakentami- 
sesta aihsLl±uvien kohtuutt omien kustannusten vuoksi 
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1 
1 	Itäinen ohikulkutie irälilld Lakalaiva - Alasjärvi 

Molemmat linjavaihtoehdot on voitu sijoittaa siten, että 

I 	 liikennemelusta ei aiheudu merkittäviä haittoja. Linjaus- 
vaihtoehdossa A jää Korkinmäessä ja Pappilassa muutnia 
pientaloja melualueelle ja linjausvaihtoehdossa B vastaa- 

I 	 vasti Lukonmäessä ja Viialassa.Moottoritien alle jäävä 
rakennuskanta ja vaikutukset asemakaavoihin ovat suhteel-
lisen vähäiset. 

I 	 Vatoessa A päättyy Hervannan länsireunan pääkatu mootto- 
ritiehen, mitä liikenneverkon rakenteen kannalta ei pidetä 
suoriteltavana. Osa Korkinniäen pientaloalueesta jää irralleen 

I 	 muusta kaupunkirakenteesta. Sotilaankadun varren maankäyttö 
vaikeutuu. Vihiojan laakson ja Kirkkosuon ylitykset sekä tien 
vieminen harjun poikki Messukylän kirkon itäpuolella aiheutta-
vat maisemavaurioita, joita rakenteellisin keinoin ei voida 

I korjata. Kirkkosuon virkistysalueen jatkuvuus katkeaa. Messu-kylänkadun pohjoispuolisen asemakaavoitetun alueen kytt6 vai-
ke'ituu ja liittymän alle jää teollisuus- tai varastorakennuk- 

I 

	

	 sia. Hautalampi voitanee ainakin osittain säilyttää vesiele- 
menttinä "liikennekoneen keskellä". 

Vaihtoehdon B linjaus seuraa vanhan kaupunkirakenteen reunaa 
Viluselle saakka. Vihiojan laakso Viialan eteläpuolella kat-
keaa tiepenkereen täyttäessä sen. Osa kauniista puustosta 
tuhoutuu Vilusen alueella. Suuri sorakuoppa täytetään ja kä-
sitellään. Sorakuoppa-alueen maankäyttö vaikeutuu. Hankkion 
seudun liikenneratkaisut muodostuvat hieman sekaviksi. 
Pohjois-eteläsuuntainen pääkatu rajoittaa Hankkion maankäyt-
töä molemmissa vaihtoehdoissa. Moottoritie ja sen rinnakkais-
katu sopivat asemakaavassa varatulle alueelle. Linjausvaih-
toehto B sijoittuessaan lähemmäksi Hervantaa palvelee sen 
liikennetarpeita hieman paremmin. 
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1 
5. JATKOTOIMENPITEET 

1. Väyläkohtaisten suunnitelmien perustaksi tulisi ny -t 
tehdyn suunnitelman perusteella tehdä päätös Tampereen 
kaupunkiseudun tavoitetieverkosta. Päätöksen tulisi si-
sältäö. verkon rakenne ja toiminnallinen jäsentely. Sa-
massa yhteydessä tulisi käsitellä alustavasti väylien 
hallinnollista jakoa. TVH hankkinee päätöstä vatten tar-
vit tavat lausunnot. 

2. Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnitelman yhteydessä 
laadittu kehittärnissuunnitelma tulisi tarkistaa yhteis-
työssä kaupungin ja piirikonttorin kesken. 

3. Työn yhteydessä laaditut ja tarvittaessa muut tekeillä 

I 	 olevat teiden ja katujen yleissuunnitelmat tulisi tar- 
kistaa em. verkkopäätöksen mukaisiksi. Yleissuunnitel-
mien vaatimasta hallinnollisesta käsittelystä vastaa 

I 	 yleisten teiden osalta TVH ja katujen osalta Tampereen 
kaupunki. 

). 	Tie- ja rakennussuunnitelmia sekä katusuunnitelmia tu- 

I 	 lisi laatia em. uusitun kehittämissuunnitelman osoitta- 
massa aikajärjestyksessä. 

I 	 5. 	Lisäksi tulisi laatia kaupungin ja piirikonttorin yhteis- 
työnä suunnitelma ylikorkeiden kuljetusten ajoreiteistä 
ja kaupungin toimesta suunnitelma linja-autoliikenteen 

I ajoreiteistä. 

Koska suunnitelma edelleen sisältää vaihtoehtoja sekä väy-
lien yleispiirteisen että yksityiskohtaisen sijainnin osalta 

I tulisi tarkoituksenmukaisilla rakennuskielloilla ja asema-ym. kaavamuutoksilla välttää käsillä olevien suunnitelmien 
toteuttamista vaikeuttavaa rakennustoimintaa. 

1 
1 
1 
1 
1 
II 

1 
1 
1 
1] 

1 



58. 

1 
1 	

5. LIIIITTEET 
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LIITE 1 

VÄYLIEN POIKKILEIKKATJKSET 
VÄYLIEN TEKNISET STANDAEDIT 

Moottoritie 	 Pvy1ä (1 ik) 
	

Päiväylä (II ik) 
Moottoriliikennetie 

Linjalla: 

- ohjenopeus km/h 100 80 
- kaarresäde suositeltava min. ,m 1100 500 
- 	 poikkeuks. min.,m 700 350 
- pyöristyssäde, kupera, 

suositeltava min, m 9000 3900 
- pyöristyssäde, kupera 

poikkeuksellinen min,m 5800 3300 
- pyöristyssäde, kovera min.,m 6300 2800 
- pituuskaltev-uus maks. % 5 
- liittymäväli suos.min.,m 
- 	 poikk. min.,m 

- nokkaväli minimi, m 900 750 
- perättäisten samansuuntaisten 

ramppien väli min., m 600 500 
Liittymäalueella: 

- kaarresäde min, m 2000 1500 
- pyöristyssäde, kupera mifl;,m 	12000 8000 
- pyöristyssäde, kovera min.,m 8000 36000 
- pituuskaltei.ruus maks. % 3 3 
Rampit: 
- kaarresäde silmukkarampissa min. 50 m, poikkeuksellinen min. 35 m 
- - pituuskaltevuus silmukkaraznpissa nouseva 3 %, laskeva 14 
- pituuskaltevuus suorassa rampissa nouseva 5 %, laskeva 6 % 
Lähteet: 
- Maa- ja vesirakentajan käsikirja 
- Tekniikan käsikirja 
- Kaupunkien liikenneturvallisuuden suunnittelu 

70 60 50 
1400 300 200 
250 200 150 

3300 2300 1)400 

2000 11400 900 
2000 11400 900 

6 7 
500 250 

250 150 

kuten linjalla, näkemä tarkistett. 

3900 	 2800 	2000 
2000 	 i)400 	900 

3.0 	 3.5 



LIITE 1 

I 	 MOOTTORIVÄYLÄ 1 LUOKKA 
MN - 2.11.75/7.5 

30 0 
4' 

3.0 	7.5 	 i25 	6,5 	,t 2Sk 	7.5 	 3.0 

- 

	

MOOTTORIVÄYLÄ 	LUOKKA 
MW -2.15.05/10.5 

2.75 	 10.5 	,1.8 .2.O 	1.8 . 	10.5 	 , 2.7. 

1 
1 
1 
1 
1 

M OOT TOR LIIKENNE T E 
MN 12.50/750 

12.50 
2.50 , 	7_50 	2.50 

PAAVAYLÄ 1 LUOKKA 
2.2 KAISTAA 

- - 23 00 

".00 __i11i5:5 	

7 00 	j .50 

1 
1 
1 
1 	YKSIKAISTANEN RAMPPI 

	
PÄÄVÄYLÄ II LUOKKA 

650 
	

4 KAISTAA 
) 	1,. 50 

1 	 -. 2 	1700 1 	700 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

KAKSIKAISTAINEN RAMPPI 
1000 

1.5O 	7.00 

PÄÄVAYLÄ 1 LUOKKA 
3.3 KASrAA 	 T 

10.50 	 2.25,2.25 97 	 10.50 
3.3.50 	 1 	1 	 f 	 3.3.50 	 1 

II 
1 	 1 	 LL& 

PÄÄVÄYLÄ II LUOKKA 
2 KAISTAA 

10 00 
1'1.5 	 00 	l.5 jT 

JALKA- JA P'(ÖRATIE 

4.00 
2.00 	3.50 925 
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LIITE 2 

RAKENTAMI SKUSTANNUKSET 

Laskennan perusteista 

Kustannusarviot on Pyhäjärventietä lukuunottamatta laskettu 
ns. metrikustannusperiaatteella, jossa laskenta tapahtuu 
seuraavissa neljässä pääosassa: 

1. Metrikustannus 

Se sisältää tien pituusyksiköllä vakiona pysyvät kustannuk-
set, sekä muut vaikeasti arvioitavat kustannukset, joita 
ovat: 
- 	päällysrakenne 
- 	rummut, ojat ym. kuivatusjärjestelyt 
- 	johtojen ja laitteiden siirrot, valaistus 
- 	maisemointi, varusteet, viimeistely 

Väylätyyppi 	Pohjamaaluokka ja metri- 
kustannus (mk/m) 

A 	E 

Moottoritie 
3+3 kaistaa (32,1 m) 2230 2550 
2+2 kaistaa (30,0 m) 1730 1950 

- Moottoriliikennetie 760 9)40 
(1+1 kaistaa, varaus 
tois.ajor.) 

- Hampit 
1 kaista 	( 	6,5 m) 510 630 
2 kaistaa (10,0 m) 720 850 

- Pääkatu 
3+3 kaistaa (30 in) 1870 2170 
2+2 kaistaa (23 ui) 1525 1780 
2+2 kaistaa (17 m) 1230 l430 
1+1 kaistaa (io m) 750 910 

- Ryhmityskaista (3,5 m) 190 230 

- Jalkakäytävä (2,5 m) 100 130 

- Jalka- ja pyörätie (4,0 m) 200 265 
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2. Massatyöt 

Pituusleikkauksista laskettuj en massoj en yksikköhinnat 
sisältävät kuljetuskustannukset. Yksikköhinnat ovat: 

- Kallioleikkaus 	 18 mk/1n 3  ktr 
- Maaleikkaus 	 6 mk/m3  ktr 

- Pengertäyte tielinj alta 	1 mk/m3  rtr 
- Pengertäyte varamaanottopaikalta 	10 mk/m3  rtr 

3. Pohj anvahvi stukset 

Pohjanvahvistusratkaisut perustuvat sekä aiemmin, että 
tämän työn yhteydessä suoritettuihin tutkimuksiin. Kuvan 
kustannuskäyrästöt on laskettu seuraavia yksikköhintoja 
käyttäen: 

- Massanvaihto, massat tielinjalta 	2,50 mk/m 3  ktr 

- Massanvaihto, massat varamaanottop. 11,50 mk/m 3  ktr 
- Teräsbetonipaalut 	39,00 mk/m 

- Paaluhatut 	 1)49,00 mk/kpl 
- Ketsora 	 59.00 nil/m3  rtr 

14. Sillat 
Tiesiltakustannukset (600-2000 mk/m2 ) on arvioitu yleensä 
kansineliöperiaatteella kuvan 	yksikköhintakäyrästöä 
käyttäen. Käyrästö on laadittu tarjous- ym. kokemusperäiS 
ten tietojen perusteella. Rautatiesiltojen kustannukset 
(1200-3000 mk/m2 ) on arvioitu kohteittain ottaen huomioon 
väistöraiteiden, sähköistyksen ym. tekijöiden vaikutus. 

Edellä esitetyt yksikköhinnat ovat v.19T14  kesäkuun kus-
tannustasoa (tienrak.kust.indeksi 1149, rak.kust.indeksi 
235) ja sisältävät ne työmaan välittömät kustannukset. 
Yksikköhinnat on saatu TVL:n kokoamista tilastoista. 
Metri-, massa- ja pohjanvahvistustöihin lisätään työmaan 
yhteiskustannuksina 25 % sekä sillanrakennustöihin val-
vonnan kustannukset 6 %. Va.raikena od.ottamattomille töil-
le lisätään n. 5 %. Kokonaiskustannukset ovat varsinaisia 
rakentamiskustannuksia, eivätkä sisällä suunnittelua ja 
keskushallinnon kustannuksia. 
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Pehmeikön syvyys (m) 

Liikennekuorma 1.5 M p/m 2  

Kustannustaso v.197)4/I, tienrakennuskustannusjndeksj 132 
Hinnat perustuvat TVL:n yksikköhintoihin koko maasta 

1 Massanvaihto kaivamalla, massojen siirto 0.. .1km 
2 Massanvaihto kaivamalla, kaivumaat tien sivulle, 

pengermaat tielinj alta 
3 Massanvaihto pengertömällä, massat tielinj alta 

Massanvaihto pengertmällä, 1/2 massoista tielinjalta 
5 Teräsbetonipaalutus + korkea ( > 2 m) louhospenger 

Teräsbetonipaalutus + kantava teräsbetonilaatta 
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Kustannustaso v.1973, rakennuskustanriusjndeksj 217 pistettä. 
Hinnat perustuvat TVL:n 1972 rakennuttamien siltojen kustannuksiin 

Edulljse -t olosuhteet 
- edulljset perustamisolosuhteet 
- suuri työmaa 
- ei kalliita työnaikaisia liikenteen järjestelyitä 
- lyhyet materiaalien kuljetusmatkat 
- jatkuvissa silloissa optimijännevälj 

II1O = Keskimääräiset olosuhteet 
F-1 = Vaikeat olosuhteet 

- epäedulljset perustamjsolosuhteet 
- pieni työmaa 	- 
- suuria työnaikaisja liikenteen järjestelyitä 
- pitkät materiaalien kuljetusmatkat 
- taloudelliseStj epäedulliset jännevälit jatkuvissa silloissa 
- vaikeat ilmasto-olosuhteet 
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