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ESIPUHE 

Tampereen kaupunkiseutu muodostaa laajan, yhtenäisen työmarkki-
na-alueen. Tällaisella yhtenäisellä alueella liikenteen ja maankäytön 
suunnitteluun liittyvät ongelmat kietoutuvat erottamattomasti toi-
siinsa. Liikenteellisiä vaikeuksia voidaan lieventää, kun kulkulaitos-
ten suunnittelun ohella ohjataan asuntotuotantoa ja työpaikkojen 
perustamista. Toisaalta esim. tieverkon suunnittelulla voidaan luo-
da edellytykset turvallisien, viihtyisien asuntoalueiden muodosta-
miselle ja muiden toimintojen kehittämiselle. 
Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuudessaan koskevien liiken-
teellisten ja maankäytöllisten ongelmien samanaikainen selvittä-
minen aloitettiin alueen kuntien, seutukaavaliiton, tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen sekä valtionrautateiden yhteistyöllä seutukaavan run-
gon laatimiseksi. Runkokaavan kaupunkirakennemallit liikenne- 
suunnitelmineen valmistuivat syksyllä 1969. 
Jo keväällä 1969 aloitettiin kaupunkiseudun liikenteellisten ongel-
mien selvittämiseksi entistä laajempi suunnittelutyö. Tie- ja vesi-
rakennushallituksen kirjelmän 10. 12. 1968 joh'dosta, missä ehdo-
tettiin kokonaisliikennesuunnitelman laatimista, muodostettiin lii-
kennesuunnittelun ohjelmointia varten Tampereen kaupungin, tie- 
ja vesirakennuslaitoksen ja Tampereen seutukaavaliiton edustajista 
yhteistyöryhmä. Ohjelmoinnissa käytettiin hyväksi seutukaavan 
runkokaavavaiheessa saatuja kokemuksia ja tuloksia. Työohjelrna 
perustui edelleenkin liikenteen ja maankäytön suunnittelun rinnak-
kaiseen etenemiseen. Toinen tyäohjelman lähtökohta oli koko kau-
punkiseutua koskevien, seutukaavavaiheen liikenne- ja maankäyttö-
suunnitelmien laatiminen rirman Tampereen ja muiden keskusseu-
dun kuntien yleiskaavoituksen kanssa. Näin voitiin varmistua siitä, 
että koko Tampereen talousalueen kehityksen kannalta tärkeät, 
mm. runkokaavalausunnoissa esitetyt näkökohdat tulevat huomioon 
otetuiksi. Työryhmän laatiman ohjelman tultua hyväksytyksi pyy -
dettiin tarjoukset eri insinööritoimistoilta. Työn suorittajaksi valit-
tiin Liikennetekniikka Oy. 
Kun suunnittelulla aikaisempaa käytäntöä korostuneemmin pyri-
tään auttamaan nimenomaan lhiajan päätöksentekoa ja toisaalta 
nykytilannetta koskevien tutkimusten todettiin olevan riittämättö-
miä, päätettiin työhön sisällyttää nykytilannetta koskevat, entistä 
perusteel 1 isemmat tutkimukset. Suunnittelutyö jakautui siten kol-
meen päävaiheeseen sektoreittain seuraavasti: 

Liikennesuunnittelu 	 Maankäytön suunnittelu 

- liikennetutkimus 	-.-- osa-alueittainen toteuttamis- ja 
käyttökustannusvertailu 

- runkosuunnitelma 2000 - runkosuunnitelma 2000 rakenne. 
- kehfttämissuunniteima 	mallivertailuineen 

1974-1985 	 - kehittämissuunnitelma 1975-1 985 

Nyt valmistunut raportti koskee liikennesuunnitelman runko- ja ke-
hittämissuunnitelmaosaa ja on tiivistelmä ns. teknillisestä raportis-
ta. 
Li ikennesuunnitelma on tehty Tampereen kaupunkiseudun tieneu-
vottelukunnan ja tätä työtä varten muodostetun työryhmän johdolla. 
Työn käytännöllinen suoritus on hoidettu niin, että tilaaja nimesi 
edustajansa, joista muodostettiin työryhmä, joka on aikaisemmIn 
laaditun suunnitteluohjelman puitteissa hoitanut tehtävän ja määri-
tellyt työn kuluessa ohjelmaan eräitä täsmennyksiä, käytettäviä kei-
noja ja menettelytapoja. Suunnitelman laatimiseen on käytetty Lil-
kennetekniikka Oy:tä, joka on tehnyt kaikki suunnittelun käytännölli-
seen hoitamiseen liittyvät tehtävät. 
Työryhmä toteaa työnsä päättyneeksi ja luovuttaa laaditun raportin 
kunkin osapuolen hallintoelimien käsiteltäväksi. 

Tampereella marraskuussa 1972 

Tampereen kaupunkiseudun liikennesuunnittelua Johtava työryhmä 

Seppo Hirvonen, pj 	 Heikki Pöntinen 
Mikko Köppä 	 Mikko Mänty 
Jussi Leppänen 	 Antero Sirviö 
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1. LIIKENNESUUNNITTELUN TARKOITUS 
JA TARPEELLISUUS 

Kaupunkiseudun kasvu 
Tampereen kaupunkiseutu on 
eräs maamme voimaklaimmin 
kasvavista 	alueista, jossa v. 
1970 oli n. 220.000 asukasta ja 
ennusteiden mukaan 30 v. kulut-
tua on 340.000 asukasta. Ajoneu-
voliikenteen odotettavissa ole-
va voimakas kasvu, n. 4-kertai-
nen nykytilanteeseen verrattu-
na, asettaa liikennesuunnitte-
lun ongelmalliseen asemaan. 
Tämän ongelman valottamiseksi 
katsottiin välttämättömäksi laa-
tia kaikki liikennemuodot käsit-
tävä suunnitelma, jossa nykyi- 
sen 	kehityksen 	suuntaviivat 
projisioidaan pitkälle tulevaisuu-
teen ja arvioidaan lopputuloksen 
mielekkyyttä asetettujen pää-
määrien suhteen sekä luodaan 
perusteita paikalliselle liikenne- 
poliittiselle ohjelmalle. 

Tavoitettavuus 
Tampereen 	kaupunkiseudulla 
käynnistyi v. 1970, seutukaavan 
rungon valmistuttua, seutukaa-
vavaiheeseen ja kaupunkiseu-
dun yleiskaavoitukseen liittyvä 
suunnittelutyö. Tässä yhteydes-
sä koettiin välttämättömäksi 
maankäytän ja liikenteen vuoro-
vaikutuksen tarkempi tutkimi-
minen. Kaupunkirakenteen toi-
mivuutta kuvaa mm. alueella si-
joittuvien toimintojen tavoitet-
tavuus. Mikäli paljon asiointi-
matkoja tai työssäkäyntiliiken-
nettä aiheuttavia toimintoja, ku-
ten kauppoja, virastoja tai työ- 
valtaista teollisuutta suunnitel-
laan tavoitettavuudeltaan huo-
noille alueille, syntyy turhaa 
pelkästään haittoja aiheuttavaa 
liikennettä. Kaupunkirakenteen 
toimivuus on tällöin heikko. 

Taloudellinen merkftys 
Liikennesuunnittelulla on suuri 
taloudellinen merkitys. Tampe-
reen kaupunkiseudulla on arvioi-
tu investoitavan seuraavien 30 
vuoden aikana n.555 mmk moot-
tori- Ja runkoväylästöön. Virhe- 
investointien vaara on suuri. 
Järkevällä suunnittelulla voi-
daan tutkia erilaisia ratkaisu-
mandollisuuksia ja vähentää 
virheinvestointien vaaraa. 

Päätöksenteko 
Liikennesuunnittelun tehtävänä 
on parantaa tavoitettavuutta ke-
hittämällä liikenneverkkoa ja 
joukkoliikennettä. 	Se 	pyrkii 
omalla sektorillaan auttamaan 
koko seudun tai yksityisen kun-
nan tasolla tapahtuvaa päätök-
sentekoa yhdyskuntien kehittä-
misen suuntaviivoista. Suora-
naisemmin se tietenkin palvelee 
esim. tie- ja katuverkon sekä 
joukkoliikenteen kehittämises-
tä vastaavia erityisviranomaisia. 
Nyt käsiteltävänä olevan suun-
nitelman tarkoitus on aikaisem-
paa korostetummin valmistella 
lähivuosina toteutettavia hank-
keita. 



2. LIIKENNESUUNNITTELUN LÄHTÖ-
KOHTATILANNE JA PÄÄVAIHEET 

Varsinaista 	liikennepoliittista 
ohjelmaa ei Tampereen kaupun-
kiseudulla kuten muuallakaan 
Suomessa ole toistaiseksi ole-
massa. Tämän suunnittelutyön 
eräänä tavoitteena onkin luoda 
pohjaa liikennepolitiikalle in- 
ventoimalla nykytilannetta ja 
valottamalla tulevaisuuden eri 
mandollisuuksia. 
Liikennettä synnyttävät eri toi-
minnat, kuten asuminen, teolli-
suus- ja rakennustoiminta, toi-
mistot, liikkeet ja muut palvelu- 
laitokset. Liikenteellisiä edelly-
tyksiä ovat tie- ja katuverkon 
kapasiteetti, joukkoliikenteen 
kapasiteetti ja palvelutaso, kes-
kustan pysäköintitilat sekä ja-
lankulku- ja pyöräliikenteen jär-
jestelyt. Liikennepolitiikassa py-
ritään määrittelemään kaikkien 
näiden tekijäryhmien välille ta-
sapaino. 

Lähtökohtatitanne 
Suunnitelmassa on joukkoliiken-
teen ja yksilöllisen henkilöauto- 
liikenteen kehittämiseksi tar-
kasteltu kolmea lähtökohdiltaan 
erilaista vaihtoehtoa eli 
- nykyisen tilanteen jatkumis-

ta 
- joukkoliikenteen 	erittäin 

voimakasta kehittämistä pyr-
kimällä hoitamaan kaikki 
mandollinen henkilöliikenne 
joukkoliikenteen avulla 

- joukkoliikenteen voimakas-
ta kehittämistä henkilöauto- 
liikenteen rinnalla jälkim-
mäistä tavoitteellisesti ra-
jottamalla. 

Ensimmäinen vaihtoehto on hen-
kilö'auton yleistyessä mandolli-
nen kohtuullisin investoinnein 
vain. pienehköillä kaupunkiseu-
duilla. Tietty minimijoukkolii-
kenne tarvitaan silloinkin. Tam-
pereen keskustassa rajoittamat-
toman autonkäytön mandollisuu-
det vaikeutuvat jo lähivuosina 

ratkaisevasti. 
Toinen vaihtoehto edellyttää 
huomattavia muutoksia matkus- 
tustottumuksiin 	ja aiheuttaa 
joukkoliikenteen 	palvelutason 
kehittämiseksi 	kilpailukykyi- 
seksi henkilöautoon verrattuna 
kuntien taloudellisiin resurssei-
hin verrattuna erittäin suuria uh-
rauksia. Tähän äärivaihtoehtoon 
ei Tampereen kaupunkiseudulla 
liene edellytyksiä kehittämis-
suunnitelmajaksolla, koska 
esim. kuntien pitkän tähtäimen 
budjeteissa on osoitettu riittä-
mättömästi tai ei ollenkaan va-
roja joukkoliikenteen tällaiseen 
kehittämiseen. 
Tässä vaiheessa on suunnittelu- 
resurssien vähyyden vuoksi jää-
nyt ainoaksi vaihtoehdoksi tut-
kia joukkoliikenteen voimakasta 
kehittämistä ja henkilöauton 
käytön tavoitteellista rajoitta-
mista. Henkilöauton käytön ra-
joittaminen kohdistuu ensi si-
jassa Tampereen keskustaan 
tehtäviin työmatkoihin. Jo 1970- 
luvun puolivälin paikkeilla kes-
kustan pysäköintipaikkojen tar-
jonta on pienempi kuin vapaan 
autonkäytön edellyttämä kysyn-
tä, ja vajaus kasvaa huomatta-
van suureksi v. 2000 mennessä 
huolimatta uusien pysäköintilal-
tosten rakentamisesta. Joukko-
'iikenteen voimakkaan kehittä-
misen edellytyksenä on maan-
käytön määrätietoinen kehittä-
minen, ajattelutavan muutos 
joukkoliikenteen asemasta ja 
mm. joukkoliikenteen liiketalou-
dellisen kannattavuusvaati-
muksen hylkääminen. Tampe-
reen keskustan osalta tavoit-
teeksi on valittu nykyisen kul-
kumuotojakautuman säilyttämi-
nen keskustamatkoilla, joka mer-
kitsee henkilöautolla keskus-
taan tehtävien työmatkojen voi-
makasta rajoittamista. Tämä 
edellyttää nykyistä huomattavas-
ti tehokkaampaa ja palvelutasol-
taan parempaa joukkoliikennet-
tä. 
Liikennesuunnittelun 	suoritta- 
minen jaksotettiin kolmeen pää- 
vaiheeseen eli tutkimukseen, 
runko- ja kehittämissuunnitel-
mun. Ensimmäinen osa, "Tam-
pereen kaupunkiseudun liiken-
netutkimus" on julkaistu v. 1971 
"Tampereen kaupunkiseudun ,ii 
kennesuunnitelma", josta tämä 
raportti on koottu yhteenvedok-
si, sisältää runko- ja kehittämis-
suunnitelmat. 



Runkosuunnitelma 
Runkosuunnitelma laaditaan hy-
vin pitkällä aikatähtäyksellä, jo-
ka on valittu 30 v:ksi. Sillä pyri-
tään luotaamaan laajoja yhdys-
kunnan 	kehittämispyrkimyksiä 
ja kulkulaitoshankkeita. Runko- 
suunnitelma on jaettu kolmeen 
osavaiheeseen, jotka liittyvät 
vastaaviin maankäytön suunnit-
teluvaiheisiin: 

Lii kennesu u nn ittel u: 
Liikennesuunnittelu 	maan- 
käyttövaihtoehtojen 	vertai- 
lua varten. 
Liikennesuunnittelu 	liiken- 
nejärjestelmävaihtoehtojen 
vertailua 	varten 	valitun 
maankäytön 	yleisratkaisun 
puitteissa. 
Liikennesuunnitelman 	vii- 
me i ste ly. 

Maankäyttösuunnittelu: 
1. Kaupunkirakennemallien laa-

dinta ja testaus. 
2. Kaupunkirakenteen toiminto-

jen ja maankäytön suunnitte-
lu ja mitoitus. 

3. Maankäyttösuunnitelman vii-
meistely. 

Runkosuunnitelman 	lopputu- 
loksena saatiin vertailutietoja 
kaupunkirakennemallien liiken-
teellisestä käyttäytymisestä, 
seutu- ja yleiskaavoitukselle lii-
kennejärjestelmä, jonka varaan 
ylipitkän tähtäyksen maankäyt-
tösuunnitelmat voidaan perus-
taa sekä riittävän selvä kuva lii-
kenteen aiheuttamien ongelmien 
laadusta, laajuudesta, taloudelli-
sesta merkityksestä ja tarvitta-
vista aluevarauks!sta. 

Kehittämissuunnitelma 
Kehittämissuunnitelman 	suun- 
nitteluvaiheen aikatähtäys on ol-
tava niin lyhyt, että se voidaan 
riittävän 	luotettavalla 	tavalla 
saada nivellettyä yhdyskunnan 
toiminta- ja taloussuunnitteluun. 
Yhdyskunnan maankäytön ja fyy-
sisen rakenteen kannalta sen on 
oltava kuitenkin niin pitkä, että 
kehittämissuunnitelman vaiku-
tukset ovat nähtävissä ja muu-
tosprosessia voidaan jäljittää. 
Kehittämissuunnitelman 	ohje- 
vuodeksi on Tampereen kaupun-
kiseudun suunnittelussa valittu 
1985, väliajan jakautuessa kah- 
teen 	jaksoon: 	1974-1978 
(TVL:n ja Tampereen pitkän täh-
täyksen suunnitelmat) ja 1979-
1985. 
Kehittämissuunnitelma on jaettu 
kahteen osavaiheeseen, jotka 
liittyvät vastaaviin maankäytön 
suunnitteluvaiheisiin: 

Lii kennesuun n itte l u: 
1. Liikennesuunnittelu ja liiken-

neverkkovaihtoehtojen 	ver- 
tai 1 u. 

2. Valitun ratkaisun viimeistely 
ja ratkaisuehdotus. 

Maankäyttösuunnittelu: 
1. Maankäytön kehittämissuun-

nitelman laatiminen. 
2. Maankäyttösuunnitelmien 

viimeistely. 

Kehittämissuunnitelman loppu-
tuloksena pyrittiin saamaan kau-
punkiseudun liikennetarpeiden 
ja resurssien kartoitus talous- 
suunnittelua ja päätöksentekoa 
varten, liikennejärjestelmä, jolla 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
seurausvaikutukset huomioon 
ottaen on parhaat mandollisuu-
det hoitaa lähitulevaisuuden 
maankäytön ja lisääntyvän lii-
kenteen vaatimukset sekä kuva 
liikenteen ongelmista ja ympä-
ristövaikutuksista lähitulevai-
suudessa. 
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3. SUUNNITELMAT 

3.1 LIIKENNEONGELMAN 
TAUSTATEKIJÖITÄ 

Tampereen kaupunkiseudun lii- 
kennesuunnitelma 	perustuu 
maankäyttöratkaisuun, 	jossa 
Tampereen kaupungin asukaslu-
ku v. 2000 on 240000 (158.000 
v. 1970) ja Kangasalan, Lempää-
Iän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjär-
ven yhteinen 'asukasluku 100.000 
(63.000 v. 1970).. 

Henkilöliikenteen 
kasvunäkymät 
Laadittujen ennusteiden mukaan 
henkilöliikennesuorite tulee kas-
vamaan nykyisestä 2,0 milj. 
km:sta/vrk 6,6 milj. km:iin/ 
vrk v. 2000. Mikäli joukkoliiken-
teen kilpailukykyä henkilöauto- 
liikenteeseen verrattuna ei tulla 
ratkaisevasti parantamaan saat-
taa henkilöautolla tehtävien mat-
kojen määrä ja suorite kohota 
kuvien 1 ja 2 esittämällä tavalla 
nykyisestä 0,7 milj:sta 4,2 
milj:aan 	henkilökilometriin/ 
vrk. 

JOUKKOL KEI 

KEVyT- - 

Henkilöliikenteen 
kasvunäkymät 
Henkilöautoliikenteen 	kasvus- 
ta, 3,5 milj. henkilökm/vrk, on 
50 O/ henkilöauton yleistymisen, 
28 010 asukasluvun kasvun ja 22 
o/o  kaupunkirakenteen muutok-
sen aiheuttamaa lisäystä. Henki-
Iöautoliikenne-ennusteet perus-
tuvat arvioon, että v. 2000 Tam-
pereen kaupunkiseudulla on 410 
henkilöautoa/1000 as (v. 1972 
191 ha/1000 as). Henkilöauto-
tiheydelle on arvioitu raja-arvot 
330. . .500 ha/1000 as ja niiden 
vaikutus suunnitelman lopputu-
lokseen on laskettu olevan ± 
0,7 milj. henkilöautokm/vrk, mi-
kä vastaa koko ajoneuvoliiken-
teen suoritteesta n. ± 11 0/ 

Ajoneuvosuorite on verrannolli-
nen väylien kokonaiskaistapituu-
teen, ja vaikuttaa siten suora-
naisesti lopputulokseen, joten 
tuloksia on arvosteltava tätä 
taustaa vastaan. 

Joukkoliikenteen kasvunäkymät 
Joukkoliikenteen kehitysnäky-
mät ovat lähinnä väestönkasvun 
varassa. Nykyisen joukkoliiken-
nejärjestelmän tehokkuus ja 
palvelutaso ei yleensä riitä kil-
pailussa henkilöauton kanssa. 
Joukkoliikenteen matkaluku on 
ennusteen mukaan likimain sa-
ma kuin nykyään eli 0,6. . .0,7 
matkaa/as.vrk. Joukkoliiken-
teen suhteellinen osuus kaikista 
henkilömatkoista pienenee jon-
kin verran, mutta väestönkasvus-
ta johtuen kokonaismatkamäärä 
kasvaa n. 74 Olo:lla  v. 2000 men-
nessä. Suunnitelmissa on esitet-
ty nykyiseen linja-autoliikentee-. 
seen perustuva joukkoliikenne-
järjestelmä, jota on tehostettu 
eräillä palvelutasoa parantavilla 
toimenpiteillä. Nämä toimenpi-
teet eivät kuitenkaan ennustei-
den mukaan lisää joukkoliiken-
teen matkustajamääriä merkittä-
västi. 



Kevyen liikenteen asema 
Kevyen liikenteen eli jalan ja 
pyörällä tehtävien matkojen 
määrä kasvaa suhteellisesti hi-
taammin kuin väestö. Henkilö- 
autoliikenteen voimakas kasvu 
ja toimintojen haj'aantuminen on 
vaikuttanut jalan ja pyörällä 
tehtävien matkojen vähentymi-
seen. Toisaalta autoliikenteen 
voimakas kasvu on ollut vai-
kuttamassa huonontavasti ja-
lankulkijoiden ja polkupyöräi-
lijöiden asemaan. Kevyt liiken-
ne tulee aina pysymään tär-
keänä liikkumismuotona. Laadit-
tujen ennusteiden mukaan vuon-
na 2000 tehdään kaikista mat-
koista Tampereen kaupunkiseu-
dulla lähes puolet jälan ja pyö-
rällä. Jatkuva autoistuminen, jo-
ka vähentää kevyen liikenteen 
matkojen suhteellista osuutta 
kokonaismatkoista, on toisaalta 
omiaan lisäämään kävellen teh-
tävien terminaalimatkojen mää-
rää keskustassa. Tähän johtaa 
mm. se, että ennen pitkää on py-
säköi nni n suhteen pyrittävä kes-
kitettyihin ratkaisuihin, jolloin 
kävely pysäköintipaikoilta mat-
kan todelliseen päätepisteeseen 
tulee yhä pitemmäksi. 

3.2 KEVYEN LIIKENTEEN 
SUUNNITELMAT 

Tällä hetkellä ajankohtaisimpia 
kysymyksiä ovat kevyen liiken-
teen turvallisuus ja eri liikenne-
muotojen tasa-arvolsuus. Ke-
vyen liikenteen turvallisuus voi-
daan taata ainoastaan erotta-
maila "pehmeä" kevyt liikenne 
"kovasta" ajoneuvoliikenteestä. 
Tämä &dellyftää kevyen liiken-
teen omia väyliä sekä eritasorat-
kaisuja risteyskohdissa ajoneu-
voliikenteen kanssa. Kevyen lii-
kenteen pääverkoston ehdotuk-
sessa on pyritty yhdistämään 
kaupunkiseudun kaikki alueet 
suorin reitein keskuksiin unoh-
tamatta kuitenkaan myös poikit-
taisyhteyksien merkitystä. Ver-
kosto kaipaa tarkempaa selvitys-
tä etenkin Tampereen keskustan 
osalta. Reittien hahmottelussa 
on otettu huomioon nykyisin ole-
massa ja suunnitteilla olevat ke-
vyen liikenteen väylät ja ne on 
pyritty yhdistämään mandolli-
simman tarkoituksenmukaisesti 
myös yleiskaavojen virkistys- 
reitteihin. 
Liikkumismuotona kevyt liikenne 
on terveellistä ja taloudellista. 
Sen suosimisesta voidaan kat-
soa olevan päinvastoin "tuloja" 
saavutetun virkistysmerkityk-
sen vuoksi. Kustannuksiltaan ke-
vyen liikenteen väylien rakenta-
minen on melko halpaa. Esite-
tyn kevyen liikenteen pääverkos-
ton tällä hetkellä rakentamaton 
ja ulkoilureittien ulkopuolella 
oleva reitistön pituus on n. 120 
kilometriä. 
Tampereen kaupungin osalta on 
arvioitu kevyen liikenteen ver-
kon rakentamiskustannukseksi 
n. 21 mmk. Siihen sisältyy mm. 
Tammerkosken yli johtavat käve-
lysillat ja koko verkoston valais-
tus. Verrattuna muissa kaupun-
geissa laa'dittujen vastaavien 
suunnitelmien kustannuksiin on 
esitetty summa, joka merkitsee 
n. 130 mk/as varsin kohtuulli-
nen. Tämä kustannus on muiden 
kaupunkien suunnitelmissa ollut 
Helsinki 95 mk/as, Lahti 265 
mk/as, Oulu 195 mk/as, Tam-
pereen kaupunkiseudun kevyen 
liikenteen suunnitelma on kui-
tenkin edellisiin verrattuna täy-
sin kilpailukykyinen. Kevyen lii-
kenteen verkosto on suunniteltu 
toteutettavan 10 vuoden kulues- 
sa. 
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3.3 JOUKKOLIIKENTEEN 
SUUNNITELMAT 

Nykytilanne ja tulevaisuuden 
näkymät suunnittelun kannalta 
Tampereen 	kaupunkiseudun 
joukkoliikenne toimii nykyään 
pääasiassa linja-autoliikenteen 
varassa. Valtionrautateiden pai-
kallisjunaliikenteen osuus on n. 
2 O/  joukkoliikenteen matkoista. 
Tampereen kaupungin liikenne-
laitos (TKL) hoitaa yksinomaan 
kaupungin sisäistä joukkoliiken-
nettä. Kaupunkiseudun kuntien 
välinen linja-autoliikenne on yk-
sityisillä liikennöitsijöiliä. 
Kehittämissuunnitelmassa jouk-
koliikenteen suunnittelu perus-
tuu linja-autoliikenteen edelleen 
kehittämiseen. Palvelutason pa 
rantamiseen on useita mandolli-
suuksi'a. Suunnitelmassa esite-
tään kaupunkiseudun sisäisen 
pikalinjasysteemin kehittämistä 
normaalin linja-autoverkon rin-
nalla. Pikalinjaverkko toimisi lä-
hinnä ruuhka-aikoina Tampereen 
keskustan ja tärkeimpien ala-
keskustojen välillä. 
Pitkän tähtäyksen joukkoliiken-
teen suunnittelussa on pyritty 
kartoittamaan erilaisia mandolli-
suuksia sekä niiden kustannus- 
vaikutuksia 	yhdyskunnassa. 
Joukkoliikenteen 	merkitys tu- 
levaisuudessa tulee olemaan 
nykyistä selvemmin kaksitahoi-
nen. Joukkoliikenteen merkitys 
ensinnäkin niiden ihmisten liik-
kumismuotona, joilla ei ole mah-
dollisuutta kulkea yksityisellä 
liikennevälineellä on ja tulee ai-
na olemaan huomattava. Toisaal-
ta sen merkitys vasta viime ai-
koina vakavasti otettuna mah-
dollisuutena liikenneongelmien 
ratkaisuksi tulee huomattavasti 
lisääntymään aikaa myöten. 
Nykynäkymät joukkoliikenne-
järjL.elmän kehittämiseen vai-
kuttavista tekijöistä perustuvat 
tällä hetkellä tiedossa oleviin 
tosiasioihin ja toisaalta vallitse-
viin asenteisiin. Maankäytön 
osalta on lähimpien vuosikym-
menien kehityssuunnat jo hah-
moteltu joukkoliikenteen järjes-
telmään vaikuttavalla tarkkuu-
della. Tämänhetkisten maan-
käyttösuunnitelmien pohjalta on 
varmaa, etteivät väestö ja työ-
paikat keskity siinä määrin rau-
tateiden liikennepaikkojen ympä-
rille, että rautateiden käyttö oli-
si liikennetaloudellisesti edullis- 

ta. Ainakin lähitulevaisuudessa 
on näin ollen päähuomio kiinni-
tettävä nykyisen linja-autoliiken-
teen palvelutason kohottami-
seen. 
Palvelutason kohottaminen lisää 
joukkoliikenteen matkustaja- 
määriä. Tärkein kulkumuodon va-
lintaan vaikuttava tekijä on 
useimpien tutkimusten mukaan 
matkaan käytetty aika. Pelkäs-
tään bussimatkan nopeuttami-
sen vaikutus matkustajamääriin 
ei ole ehkä kovin suuri. V. 1985 
olosuhteisiin sovelletussa tar-
kastelussa laskettiin käytännön 
mandollisuuksien rajoissa ole-
van nopeuttamisen lisäävän 
joukkoliikenteen matkoja n. 22 
O/ Tästä huomattava osa oli kui-
tenkin kevyen liikenteen piiristä 
siirtyviä matkoja ja henkilöauto- 
liikenteen vähennykseksi jäikin 
vain n. 10 O/•  Niillä alueilla, joilla 
halutaan päästä huomattaviin vä-
hennyksiin henkilöautoliiken-
teen piirissä täytyy käyttää myös 
muita toimenpiteitä. Tämä kos-
kee lähinnä Tampereen keskus-
taan suuntautuvia matkoja, joten 
joukkoliikennejärjestelmän ke-
hittämisessä tulee ottaa lähtö-
kohdaksi esim. keskustan pysä-
köinnin rajoittaminen ja liiken-
neverkon jäsenteleminen. 

Suunnittelun lähtökohdista 
Joukkoliikenteen verkko muo-
dostuu käytännössä voimakkaas-
ti säteettä iseksi johtuen Tampe-
reen keskustan suuresta liiken-
teellisestä merkityksestä. Kes-
kustaan suuntautuvien jousta- 
vien yhteyksien lisäksi on ver-
kon taattava hyvät yhteydet 
myös runsaasti joukkoliikennet-
tä tarvitseviin erityiskohteisiin. 
Liikenneolosuhteet keskustassa 
ovat ruuhka-aikana kuitenkin. 
joukkoliikenteen kannalta var-
sin vaikeat ja lisäkustannuksia 
aiheuttavat, joten täällä erikoi-
sesti tulisi kysymykseen bussi-
kaistojen ja bussikatujen järjes-
tä mi nen. 
Keskustan osalta suoritettavat 
joukkoliikenteen järjestelyt ovat 
suuresti riippuvaisia myös ter-
minaalien sijainnista. Keskuster-
minaalina tulee kysymykseen jo 
nykyisinkin tässä käytössä oleva 
Keskustori. Kanden terminaalin 
mandollisina sijoituspaikkoina 



voidaan tällä hetkellä pitää Pyy-
nikintoria ja Tullin aukiota. Täl-
ainen terminaalijärjestelmä on 
palvelutasoltaan varsin hyvä, 
mutta se ei pysty toimimaan ai-
nakaan nykyisen kaltaisissa lii-
kenteellisissä olosuhteissa, jo-
ten sen perusedellytyksenä on 
joukkoliikenteen aseman paran-
taminen nimenomaan Hämeen-
kadulla. 

Joukkoliikenteen tehostaminen 
Joukkoliikenteen tehostamisel-
la tarkoitetaan lähinnä palvelu-
tason parantamista. Tällä pyri-
tään sekä joukkoliikenteen mat-
kustajamäärien nostamisen li-
säksi siihen, että joukkoliikenne 
pystyisi yhä paremmin täyttä-
mään siihen liittyvät odotukset. 
Palvelutason parantamisen tär-
keimmät komponentit ovat tut-
kimusten mukaan odotus- ja 
vaihtoajat, jotka koetaan pysä-
kille kävelyyn verrattuna n. 2 
kertaa ja matka-aikaan 1 inja-au-
tossa n. 4 kertaa epämiellyttä-
vämpänä ajankuluna. Odotus- ja 
kävelyaikojen pienentämisen 
edellytyksenä on maankäytön 
tiivistäminen ja sitä kautta linja- 
verkon ja vuorovälien tihentämi-
nen. 
Esitettyihin tavoitteisiin pyrki-
misessä on kuitenkin tyydyttävä 
joukkoliikenteen piirissä tehtä-
vien matkojen nopeuttamiseen. 
Linja-automatkaan liittyvien kä-
vely- ja odotusai kojen tuntuvaan 
lyhentämiseen ei tässä vaihees-
sa näytä olevan mandollisuutta, 
joten päähuomio on kiinnitettä-
vä linja-auton matkanopeuden 
kohottamiseen. 
Joukkoliikenteen 	matkanopeu- 
den kohottamiseen liikenteessä 
voidaan liikennesuun:ittelulIa 
vaikuttaa usealla eri tavalla. Tä-
hän voidaan pyrkiä mm.: 

- antamalla etuajo-oikeus bus-
si lii kenteel 1 e 

- asettamalla 	rajoituksia 
(kääntymis- ja pysähtymis-
kieltoja, sulkemalla katuja 
jne.) muulle liikenteelle 

- järjestämällä 	joukkoliiken- 
teelle omia kaistoja tai väy-
liä. 

Toisaalta vöidaan bussiliiken-
teen nopeuttamiseen pyrkiä 
muuttamalla sen luonnetta ny-
kyisestään. Siirtymällä systee-
mun, jossa pysähdykset jätetään 
tietyltä matkalta kokonaan pois, 
saavutetaan tällä osuudella aina-
kin muun ajoneuvoliikenteen no-
peus. Tällaisella systeemillä on 
luonnollisesti mandollisuus toi-
mia vain tietyin edellytyksin. Se 
vaatii väestön ja työpaikkojen 
keskittymistä, jolloin myös kah-
den alueen välillä on riittävästi 
matkustajia ko. systeemin yllä-
pitämiseksi.. Järjestely voisi toi-
mia osan päivää, jolloin se tasot- 
taisi joukkoliikenteen voimakkai-
ta ruuhkahuippuja. 
Tehostetun joukkoliikenteen läh-
tökohdaksi on valittu ns. pikalin-
jasysteemi. Tämä tarkoittaa si-
tä, että tietyllä reitin osalla ei 
ole lainkaan pysäkkejä, jolloin 
matkanopeus voidaan saada nor-
maalin bussiliikenteen nopeutta 
merkittävästi suuremmaksi. 
Joukkoliikennematkan on tällöin 
alettava tietyltä alueelta ja suun-
tauduttava myös tietylle alueel-
le, jolloin systeemi palvelee vain 
osaa kaikista joukkoliikenteen 
m'atkustajista. Rinnalla toimii 
kuitenkin myös tavanomainen 
joukkoliikennejärjestelmä, joten 
miltään osin eivät matkustus-
mandollisuudet huononisi nykyi-
sestään. 
Nykyisin joukkoliikenteen mat-
koista suurin osa suuntautuu 
keskustaan, joten parhaat 
toimintaedellytykset kyseiselle 
systeemille ovat keskustan ja 
reuna-alueiden suurten väestö-
keskittymien, kuten Hervannan, 
välillä. 
Tehostetun joukkoliikenteen tirr-
ja muodostuu periaatteessa kol-
mesta osasta, jotka ovat keräily, 
ajo pysäkittömällä osuudella ja 
jakelu. Systeemillä on parhaat 
toimintaedellytykset ruuhka- 
aikana eli se olisi toiminnassa 
suunnilleen klo 6.00-9.00 ja 
14.00-18.00. Kyseinen systeemi 
nopeuttaa keskustaan suuntau-
tuvia joukkoliikennematkoja n. 
20 O/ Toimiessaan kuitenkin 
vain harvoilla yhteyksillä ja osan 
päivää kattaa tehostetun jouk-
koliikenteen systeemi n. 13 olo  

päivittäisistä joukkoliikenne-
matkoista. 



Kustannukset (TKL) 
Tampereen kaupungin liikenne-
laitoksen kustannukset olivat 
vuonna 1970 14,5 mmk. Laaditun 
suunnitelman mukaan kyseiset 
kustannukset ovat vuonna 1975 
n. 18 mmk/v. Vuoteen 1975 
mennessä olisi tällöin lisättävä 
kaI ustoa 13 linja-autolla käytös-
tä poistettavien lisäksi. 
Vuoden 1985 ennustetuss'a ti-
lanteessa on normaalin bussilii-
kenteen kustannuksiksi TKL:n 
osalta arvioitu n. 25 mmk. Tä-
män lisäksi tulevat tehostetun 
joukkoliikenteen kustannukset, 
jotka olisivat n. 3 mmk/v. 

Vallitsevien tosiasioiden valos-
sa onkin ilmeisen selvää, että 
jos joukkoliikenteen palveluta-
soa halutaan nostaa se edellyt-
tää, että liiketaloudellisesta 
kannattavuusperiaatteesta tuli-
si luopua. Joukkoliikenteen te-
hostaminen on kuitenkin koko 
kulkulaitostalouden kannalta hy-
vinkin edullista. 
Joukkoliikenteen 	edellyttämät 
väylä- ja terminaali-investoinnit 
ovat suuruusluokaltaan varsin 
pientä luokkaa. Bussikaistojen 
varaaminen ei myöskään vaadi 
sanottavia kustannuksia. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1 
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3.4 TIE- JA KATUVERKKO- 
SUUNNITELMAT 

3.41 Pitkän tähtäyksen tieverkko- 
suunnitelma eli runko- 
suunnitelma 

Tie- ja katuverkon on oltava lii-
kenteen kannalta sujuva, turval-
linen ja taloudellinen ja ympä-
ristön kannalta tarkoituksenmu-
kainen ja mandollisimman vähän 
häiriötä tuottava. Tämä on johta-
nut teiden ja katujen jäsentele-
miseen eri ominaisuuksilla va-
rustettuihin väyliin, joita ovat 
- moottoriväylät 	(maaseutu- 

ja 	kaupunkimoottoritiet, 
moottoriliikennetiet) 

- runkoväylät (1 ja II lk pääka-
dut ja -tiet) 

- paikallisväylät 	(kokoojat, 
asuntokadut). 

Tampereen kaupunkiseudun lii-
kennesuunnitelmassa on käsitel-
ty kahta ylintä luokkaa. 
Runkosuunnitelmassa 	esitetyt 
ratkaisut ovat lähinnä verkko-
systeemiratkaisuja, ja vastaa-
vasti kustannukset suuruusluok-
ka-arvioita. 

Periaatteet 
Suunnitelmakartoilla 	esitetään 
perusverkkona eräs toteuttam i s- 
vaihtoehto. Kuitenkin esitetään 
myös muut toteuttamiskelpoisi-
na pidetyt vaihtoehdot, koska lo-
pulliseen valintaan vaikuttavat 
useat ristiriitaiset vaikeasti tär -
keysjärjestykseen asetettavat 
seikat. (Ongelma-alueet 1-3). 
Tällaisia ovat mm. suunnitellaan-
ko väylät ensisijalta kaupunki- 
seudun sisäisen vai pitkämatkai-
sen liikenteen tarpeita vastaa-
viksi tai kuinka suuri paino ase-
tetaan liikenteen tarpeiden hoi-
tamiselle mandollisimman vähäi-
sin tieinvestoinnein. Valinnat on 
syytä tehdä vasta lausuntojen 
saannin jälkeen. 

Mocvttoriväylät 
Valtatie 3 (Helsinki—Tampere-
Vaasa) ja 9 (Turku—Tampere-
Jyväskylä) muodostavat Tampe-
reen kaupunkiseudun tärkeim-
mät sisääntulo- ja ohitustiet. Ne 
kuuluvat valtakunnan päätieverk-
koon sekä edellinen lisäksi Eu-
rooppatieverkkoon E 79:nä. 
Valtatie 3:n nykyinen reitti Tam-
pereen keskustan halki aiheut-
taa suuria liikenteellisiä ongel-
mia. Parhaillaan onkin rakenteil-
la ohitustie Ylöjärveltä Pirkka-
laan ja siitä edelleen on suun-
nitteilla jatko Kuljun moottori- 
tielle. Tämä tulee parantamaan 
ohikulkuliikenteen mandolli-
suuksia ja vähentämään liiken-
neruuhkia keskustassa. 
Valtakunnallisessa päätieverk-
kosuunnitelmassa on todettu 
tarpeelliseksi rakentaa moottori- 
väylä Helsingin—Tampereen vä-
lille. Väylien yleissuunta on pää-
tetty Helsingin—Hämeenlinnan 
välillä, mutta jatko Tampereen 
suuntaan on ratkaisematta. Tam-
pereen kaupunkiseudun liiken-
nesuunnittelussa on lähdtty sii-
tä, että mainittu väylä liittyy jo 
valmiiseen moottoritiehen Kul-
jussa. 
Jatko Vaasan suuntaan on suun-
nitelmassa esitetty siten, että 
ohitustie rakennetaan Vikkinii-
tyn eritasoliittymästä (Sääksjär-
vi) Pitkäniemeen ja edelleen 
kohti Hämeenkyröä. Nykyisen 
tien kautta ei ole teknillistalou-
dell isesti kannattavaa rakentaa 
korkealuokkaista moottorilii-
kennetietä, joten jatko Pitkänie-
mestä Vaasan suuntaan on esi-
tetty uutena väylänä. Tällä saa-
daan liikennekuormitus jaetuksi 
kandelle erilliselle väylälle sekä 
syöttö Tampereen keskustaan 
Nokian moottoritien kautta. Pirk-
kalan—Pitkänniemen välinen 
osuus ohitustiestä on ongelmal-
linen sikäli, että sen liikenteen-
välityskyky ei ennusteiden mu-
kaan riitä v. 1985 jälkeen. Vaih-
toehtoisia ratkaisuja ovat joko 
toisen ajoradan rakentaminen tai 
erillisen katusillan rakentami-
nen. Viimemainittu ratkaisu on 
toiminnallisesti edullinen, koska 
lyhytmatkainen paikallisliiken-
ne voitaisiin erottaa kaukolii-
kenteestä, eikä moottoriliiken-
netietä tarvitsisi leventää vain 
kanden liittymän väliseltä osuu-
delta (Ongelma-alue 2). 



Jatko Pirkkalasta etelään on 
myös ongelmallinen. Suunni-
telmassa on esitetty rakennetta-
vaksi ohitustie moottoriliikenne-
tienä Sääksjärvelle, jossa se yh-
tyisi Kuljun moottoritiehen Vik-
kiniityn eritasoliittymässä. Toi-
sessa vaiheessa voidaan harkita 
Vikkiniityn eritasoliittymän pa-
rantamista tai suoran yhteyden 
rakentamista Kuljun eritasoliit-
tymään. (Ongelma-alue 3). Ohi-
tustiellä on kaikkiaan 7 eritaso-
liittymää Tampereen kaupunki- 
seudun alueella ja keskimääräi-
nen liittymäväli on n. 4 km. Ra-
kennuskustannukset on arvioitu 
56 mmk:ksi. 
Valtatie 9:n kokonaiskustannuk-
siksi välillä Aitovuori—Vihinlah-
ti on arvioitu 55 mmk, johon si-
sältyy 12 km 2 + 2 -kaistaista 
moottoritietä ja 5 eritasoliitty-
mää. Valtatie 9:n suuntakysymys 
liittyy keskustan ohikulkuväy-
lään. Vaihtoehtoisena ratkaisuna 
edelläesitetylle on valtatie 9:n 
johtaminen Valkaman eritasoliit-
tymään (jota e vielä ole) ja kes-
kustan ohikulkuväylän johtami-
nen lidesjärven rantaa Viinik-
kaan ja Ratinaan. 
Keskustan ohitusväylän tutki-
mista varten muodostettiin usei-
ta vaihtoehtoja. Liikenteellisten, 
maankäytöllisten ja ympäristö-
suojelullisten vertailujen perus-
teella todettiin, että ainoa kysy-
mykseen tuleva vaihtoehto Pis-
palan kannaksella on ns. pohjoi-
nen vaihtoehto, johon liittyy 
Pyynikin harjun alitus n. 800... 
1200 metrin pituisella tunnelilla. 
Tutkittujen vaihtoehtojen joukos-
sa oli myös Viinikasta rautatie- 
alueen päällä Naistenlahteen 
kulkeva suunta, mutta se karsiu-
tul toiminnallisten syiden ja to-
teuttamisvaikeuksier, vuoksi. 
V. 1969 laskettiin Pispalan kan-
naksen kautta kulkevan n. 62500 
matkustajaa vuorokaudessa, 
joista henkilöautolla 30500 ja lin-
ja-autolla hieman enemmän eli 
32000. Liikenne-ennusteissa vuo-
delle 2000 on henkilöautomat-
kustajieri lukumäärän arvioitu 
3,3-kertaistuvan ja linja-automat-
kustajien n. 1,5-kertaistuvan. Va-
paan henkilöautonkäytön rinnal-
la on tutkittu myös mitä vaiku-
tuksia keskustan pysäköintira-
joituksilla ja joukkoliikenteen 
huomattavalla tehostamisella on 
Pispalan kannaksen liikentee-
seen. Saadut vaihtelurajat ovat 

78000. .96000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, mikä nykytilantee-
seen verrattuna vastaa 2,5. . 
kertaista liikennettä. Johtopää-
töksenä voidaan todeta, että voi-
makkaillakaan joukkoliikenteen 
tehostamiskeinoilla ei voida vai-
kuttaa kovinkaan paljon ajoneu-
voliikenteen kokonaismäärään 
Pispalan kannaksella. Nykyiset 
väylät, Pispalanvaltatie ja Kehä- 
tie, edellinen 1 + 1 -kaistaisena 
ja jälkimmäinen 3 + 3 -kaistai-
sena, eivät riitä runkosuunnitel-
massa esitetyn liikenteen hoita-
miseksi suunnittelustandardien 
ja tavoitteiden edellyttämällä ta-
va II a. 
Pispalan kannaksen poikkileik- 
kauksen kapasiteetin, keskustan 
sisäänsyöttöjärjestelyjen, 	kes- 
kustan 	ohikulkumandollisuuk- 
sien ja keskustan katuverkon jä-
sennöintimandollisuuksien pa-
rantamiseksi on katsottu, että 
nykyisten väylien ja Kehätien 
rakentamisen lisäksi tarvitaan 
korkealuokkainen väylä keskus-
tan eteläpuolelle yhdistämään 
Nokian moottoritie Tampereen 
itäiseen ohitustiehen ja Kuljun 
moottoritiehen. Väylätyyppinä 
tulee kysymykseen joko kaupun-
kimoottoritie tai 1 lk:n pääkatu. 
Alustavien liikenneselvitysten 
mukaan keskustan eteläpuolisen 
ohitusväylän liikenteestä (n. 
50. . .70000 ajon./vrk) on n. puo-
let keskustan ohittavaa ja puolet 
keskustaan suuntautuvaa liiken-
nettä. Näin suurien liikennemää-
rien hoitamiseksi on suunnittelu- 
työssä tutkittu tarkemmin moot-
toritieratkaisua ja tehty siitä 
jatkosuunriittelua varten tarvit-
tavat johtopäätökset. 
Tunnelin rakentaminen Pyynikin 
harjun alitse on kysymys, jota ei 
ole voitu tässä vaiheessa tutkia 
riittävästi. Liikennetunnelin paik-
ka riippuu ratkaisevasti kallion 
sijainnista ja laadusta, eikä tois-
taiseksi ole käytettävissä kuin 
alustavia tietoja. Tunnelin si-
sääntuloaukot voidaan joutua ra-
kentamaan soramaahan, mikä on 
teknillisesti erittäin vaikeaa ja 
kallista. Kyseisen väylän raken-
taminen tulee kysymykseen v. 
1985 jälkeen, joskin Ratinan sil-
lan kautta länteen kulkevan lii-
kenteen johtaminen katuverkos-
sa tulee tuottamaan suuria vai-
keuksia siihen saakka. 



Suunnitelmassa on kartoitettu 
kolme keskustan ohitusväylän 
suuntavaihtoehtoa (ongelma- 
alue 1). Vaihtoehto 1 ylittää Ra-
tinansuvannon 700 m pitkällä sil-
laIla ja kulkee Hatanpäänniemen 
kautta Vihinlahteen. Vaihtoehto 
2 kulkee Ratinan sillan vieressä 
ja alittaa rautatiealueen jonka 
jälkeen se liittyy Viinikassa eri-
tasoliittymällä Kuljun moottori-
tien jatkeeseen ja edelleen lides-
järven etelärantaa kohti Hervan-
nan valtaväylän eritasoliitty-
mään. Tähän vaihtoehtoon liittyy 
valtatie 9 rakentaminen Messu- 
kylästä Kuljuri moottoritielle. 
Vaihtoehdossa 3 moottoritie kul-
kee Hatanpään valtatien ja rauta-
tiealueen alitse Lempääläntielle. 
Rakennusteknisesti alitustun-
neli on mandollinen, mutta lii-
kenneteknisesti se auttaa kau-
punkimoottoritielle asetettavat 
minimivaatimukset kaarresä-
teen ja lilifymävälien suhteen. 
Ratkaisulla on kuitenkin huomat-
tavia etuja, mm. nykyinen Viini-
kan valo-ohjattu tasol i ittymä jäi-
si entiselleen eikä rakennuksia 
jouduta purkamaan. Maisemalli-
sesti se on varsin tyydyttävä rat-
kaisu eikä aiheuttane erityisiä 
haittoja. 

Vaihtoehdossa 2 jäisi laaja- 
käyttökelpoinen maa-alue Ii itty-
mäjärjestelyjen alle. lidesjär-
ven virkistyskäyttöarvo vähe-
nisi huomattavasti ja keskusta- 
'alue tulisi rajatuksi korkealuok-
kaisilla väylillä varsin ahtaasti. 
Keskustan ohitusväylän suunnit-
telukysymys on Tampereen kau-
punkiseudun pitkän tähtäyksen 
liikennesuunnittelun vaikeimpia 
ongelmia. Vaikka sen toteutta-
minen saattaa kestää pitkälle tu-
levaisuuteen, ehkä 80...90 luvul-
le, päätöksenteon tulisi tapahtua 
pian, koska se vaikuttaa voimak-
kaasti muuhun suunnitteluun 
laajalla alueella Tampereen kes-
kustassa. Kullakin vaihtoehdolla 
on hyviä ja huonoja puolia. Ha-
tanpään kautta kulkeva vaihto-
ehto on maisemallisesti arvelut-
tava, mutta liikenneteknisesti 
edullinen ratkaisu. 

Keskustan ohitusväyiän kustan-
nusarvio perustuu karkeisiin las-
kelmiin. Kallein osuus on Pyyni-
km harjun alitus, joka maksanee 
30.. .40 mmk rakentamisteknii-
kasta riippuen. Väli Hyhky—VI-
hinlahti on arvioitu maksavan 
100.. .110 mmk, johon sisältyy 

6.. .7 km kaupunkimoottoritietä, 
4. . .5 eritasoliittymää, 800... 
1000 m tunneleita, 200. . .700 m 
vesistösiltoja, 0. . .700 m viaduk-
teja, 300. . .500 m rautatiealituk-
sia ja 3,8. . .5,5 km "normaalia" 
osuutta. 
Tässä työssä katsottiin tarkoi-
tuksenmukaiseksi olla asetta-
matta vaihtoehtoja paremmuus-
järjestykseen koska tarkastelu 
suunnitteluresurssien vähyyden 
johdosta oli rajoitettava käsittä-
mään vain moottoritiestandar-
din. Sen sijaan suositellaan ent-
lisselvitystä, jossa tarkemmin 
tutkitaan ns. nollavaihtoehdon 
mandollisuutta ja seurausvaiku-
tuksia, väylän rakentamista pää-
katuluokkaisena ja väylän raken-
tamista kaupunkimoottoritienä. 
Tämän vuoksi työryhmä tulee te-
kemään asiasta erillisen esityk-
sen. 
Moottoriväyläverkoston yhteis-
pituus koko kaupunkiseudulla v. 
2000 on 95 km, josta moottorilil-
kenneteitä 39 km ja useampi-
kaistaisia moottoriteitä 56 km. 
Rakennettavien uusien moottori- 
väylien kustannusarvio on v. 
1985 mennessä 56 mmk ja vv. 
1985-2000 169 mmk eli yhteen-
sä 225 mmk. 

Runkoväylät 
1 lk:n päätieverkko muodostuu 
pääasiassa Tampereen keskus-
taan tulevista säteettäisi'stä väy-
listä sekä muutamasta kehämäl-
sestä väylästä. Systeemiä voi 
luonnehtia epäsäännölliseksi sä-
teiskehäksi, johon liittyy kau-
punkiseudun lävistävät moottori- 
väylät ja niitä yhdistävä keskus-
tan moottoriväylä. 1 lk:n pääka-
tuihin tai -teihin kuuluu suunni-
telman mukaan seuraavat väy-
lät. 
Valtatietä 12 Landesta Kangas-
alan kautta Tampereelle raken-
netaan parhaillaan välillä Keisa-
rinharju—Suorama. Runkosuun-
nitelmassa on päädytty esittä-
mään suuntaa Teiskontien pää-
hän, jossa se liittyisi valtatie 
9:ään, ja josta on jatko Teiskon-
tielle ja Kehätielle. 
Kangasalantie - Messukyläntle 
levitetään 2 + 2-kaistaiseksi ta-
sotiittymin ja valo-ohjauksella 
varustetuksi väyläksi Suoraman 
ja Kehätien välille. 



Pirkkalan maantie muodostaa 
Pirkkalan suunnan pääsisääntu-
loväylän Tampereelle. Nuolialan-
tie ehdotetaan rauhoitettavaksi 
läpikulkuliikenteeltä, jota varten 
rakennettaisiin uusi pääkatu 
Härmälän eteläpuolelta Hatan-
pään valtatielle. Lisäksi edellyte-
tään Pirkkalan maantien leventä-
mistä 2 + 2-kaistaiseksi pääka-
duksi. Toisena vaihtoehtona on 
tutkittu suoran yhteyden raken-
tamista Härmälästä uudelle len-
toasemalle. 
Pohj'anmaantie muodostaa Ylä-
järven suunnan pääsisääntulo-
väylän Tampereelle. Vaasan 
suunnan kaukoliikenne on suun-
nitelmassa pitkällä tähtäimellä 
ajateltu ohjattavaksi valtatie 
3:lle Pitkäniemeen ja sieltä edel-
leen Pispalan kannakselle tai 
Pirkkalan suuntaan. Pohjanmaan- 
tie on suunnitelmassa ehdotet-
tu levennettäväksi Kehätieltä 
Lielandenkadulle 3 + 3 ja edel-
leen Ylöjärvelle 2 + 2-kaistai-
seksi pääkaduksi. 
Hervannan valtaväylän rakenta-
minen Hervannasta Messukylän-
tielle ja edelleen Kehätienä Mus-
talahteen ja Pispalan kann'aksel-
le on ollut eräs tieverkkosuun-
nittelulle asetetuista lähtökoh-
dista. Se on esitetty rakennetta-
vaksi eritasoliittymiin varuste-
tuksi 2 + 2.. .3 + 3-kaistaiseksi 
pääkaduksi, ja oh pääkatuverkon 
kallein kohde. Kokonaiskustan-
nukset on arvioitu yli 30 
mmk:ksi, josta suurin osa ajoit-
tuu 1970-luvulle. Väyläjakson pi-
tuus on 14 km ja siihen sisältyy 
ohjetilanteessa v. 2000 10 eri-
tasoliittymää. 

Pirkkalan maantien jatke itään 
Hervannan valtaväylälle ja Kan-
gasalantielle muodostaa tärkeän 
pääkatujakson tulevaisuudessa. 
Sen rakentaminen riippuu osit-
tain Hervannan ja sen pohjois- 
puolisen alueen kehittymisestä. 
Pääkadun varteen sijoittuvien 
teollisuusalueiden poikittaisten 
työmatka- ja tavaraliikenneyh-
teyksien kannalta yhteys tulisi 
toteuttaa mandollisimman aikai-
sin. 
II lk:n pääkaduista tärkeimmät 
uudet yhteydet liittyvät lähinnä 
maankäytön kehittymiseen ja 
tarvittaviin standardiparannuk-
si i n. 

Rakentamiskustannukset 
Runkoväytäverkon rakentamis-
kustannukseksi v. 2000 mennes-
sä on 'arvioitu 294 mmk, josta 1 
lk:n pääkatujen osuus on 159 
mmk ja II lk:n pääkatujen 135 
mmk. Runkoväyläverkon laajuus 
kasvaa vastaavasti 232 km:lla eli 
545 km:iin, josta 1 lk:n pääkatu-
jen osuus on 121 km ja II lk:n 
pääkatujen 424 km. 
Runkosuunnitelman tie- ja katu- 
verkon kustannusarvio on erit-
täin karkea. Moottoriväyläkus-
tannukset v. 2000 mennessä ovat 
noin 225 mmk, runkoväyläkus-
tannukset n. 294 mmk sekä kes-
kustan katujärjestelykustannuk-
set n. 36 mmk eli yhteensä n. 
555 mmk. Keskimääräiset kus-
tannukset asukasta ja vuotta 
kohti ovat n. 135 mk. 
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3.42 Tie- ja katuverkon 
kehittämissuunnitelma 
1974-1985 

Periaatteet 

- Tavoitteet 
Tie- ja katuverkon kehittämis-
suunnittelun tavoitteena on ol-
lut lähimmän 12 vuoden liiken-
netarpeen osoittaminen sekä nii-
den toimenpidemandollisuuk-
sien selvittäminen, joita mootto-
ri- ja runkoväylästössä tämän 
pohjalta on olemassa. Näin ollen 
se suositus, joka väylästön ke-
hittämiseksi voidaan antaa pe-
rustuu suoritettuihin liikenteel-
lisiin ja maankäytöllisiin selvi-
tyksiin ja testauksiin sekä rajoi-
tettuihin resursseihin, joita kun-
tien ja valtion pitkän tähtäimen 
taloussuunnittelussa on osoitet-
tu. 

- Lähtökohdat 
Kehittämissuunnitelman jaksol-
la 1974-1978.on olemassa huo-
mattava määrä jo nyt rakenteil-
la olevia tai rakennettavaksi pää-
tettyjä kohteita, jotka sitovat 
käytettävissä olevia resursseja. 
Tällaisia kohteita ovat mm. vt 9 
Orivedeltä Tampereelle, vt 12 
Kangasalta Tampereelle, Tampe-
reen läntinen ohitustie sekä Her-
vannan valtaväylä - Kehätie. 
Näiden kohteiden lisäksi on osoi-
tettu joukko toimenpiteitä, jotka 
tarveselvitysten mukaan ovat 
välttämättömiä ja toteuttamis-
kelpoisia, mutta ioita ei ole huo-
mioitu pitkän tähtäimen talous- 
suunnitelmissa. 
Kehittämissuunnitelman jaksol-
la 1979-1985 on pääpaino ase-
tettu tarveselvitykselle, joskin 
resurssien 	rajoittuneisuuden 
vuoksi eräitä kohteita on siirret-
ty 1985 jälkeen. 

- Vertailutekijät 
Tie- ja katuverkon vaihtoehtojen 
vertailussa ja toteuttamisphjel-
man laatimisessa on otettu huo-
mioon mm. seuraavia tekijöitä: 
- Uusien alueiden rakentami- 

nen edellyttää väylien raken- 
tamista ja kytkemistä muu- 
hun verkkoon, joten tie- ja 
katuverkon kehittämissuun- 
nitetma on näiltä osin sidottu 
maankäyttöratkaisuihin.  

- Liikennemäärän 	ylittäessä 
väylän kapasiteetin tai ase-
tetun liikennepalvelutaso-
vaatimuksen joudutaan har-
kitsemaan joko olemassa ole-
van väylän leventämistä, uu-
den rakentamista tai muita 
parantamistoimenpiteitä. To-
teuttamisajankohta on arvioi-
tu milloin kyseinen ylitys ta-
pahtuu. 

- Liikenneturvallisuuden 	pa- 
rantamiseksi ja ympäristö-
suojelunäkökohtien vuoksi 
on tie- ja katuverkon jäsen-
nöintiin kiinnitetty erityistä 
huomiota. 

- Teiden -ja katujen rakenteen 
ja suuntauksen parantamis-
tarve riippuu väylien nykyi-
sestä kunnosta ja liikenteen 
ennustetusta kehityksestä. 
Vertailuissa on käytetty mm. 
liikennetaloudellisia laskel-
mia. 

- Rajoittavat tekijät 
Muihin tekijöihin sisältyy suun-
nittelu- ja rakennusaika, joka 
määrää sen hetken, jolloin koh-
teen voidaan olettaa aikaisintaan 
olevan valmiina. Esim. mootto-
riteillä tämä aika on 6...8 vuot-
ta. 

Moottoriväyläkohteet 
Valtatie 9:n rakentaminen on to-
dettu erittäin kiireelliseksi, jotta 
ohikulkuliikenne voitaisiin ohja-
ta pois katuverkosta. Jatke edel-
leen Teiskontieltä Lempäälän- 
tielle on esitetty rakennettavak-
si moottoriliikennetienä mandol-
lisimman pian eli vv. 1979-
1982, mikä ajankohta määräytyy 
siitä, että suunnittelu-, päätök-
senteko- ja rahoitusjärjestelyt 
vievät runsaasti aikaa. Keh ittä-
missuunnitelmassa on pidetty 
tärkeänä, että yhteys valmistuu 
mandollisimman pian, ja siihen 
päästään rakentamalla ensin 
moottoritien toinen ajorata eli 
moottoriliikennetie. Toinen vai-
he ajoittuu v. 1985 jälkeen. 
Tampereen läntinen ohitustie si-
sältyy TVL:n toiminta- ja talous- 
suunnitelmaan. Tässä suunnitel-
massa on päädytty esittämään, 
että ohitustie rakennetaan ensi 
vaiheessa 	Pirkkalasta Kuljun 
moottoritielle Sääksjärvelle vv. 
1976-1978. 



Moottoriväylien rakentamiskus-
tannuksiksi vv. 1974-1978 on 
arvioitu 25 mmk ja vv. 1979-85 
31 mmk. 

R unkoväyläkohteet 
Valtatie 12 välillä Keisarinharju 
—Suorama on parhaillaan raken-
teilla ja se valmistuu v. 1974. 
Jatko edlleen Tampereelle Teis-
kontien päähän on ajoitettu vv. 
1982-84. 
Kangasalantien 	leventäminen 
Messukylän ja Suoraman välillä 
on tarveselvityksen mukaan kii-
reellinen kohde, ja se tulisi to-
teuttaa mandollisimman pian eli 
vv. 1973.. .76. Tämä edellyttää 
kuitenkin, että osuudelle Juvan-
katu—Kangasalan raja löydetään 
rahoitusratkaisu. 
Pohj'anmaantien liikenne tarve- 
selvityksen mukaan tulee kasva-
maan lähivuosina niin voimak-
kaasti, että väylän leventämi-
seen tulisi ryhtyä mandollisim-
man pian. Kehittämissuunnitel-
massa on ehdotettu välin Hyhky 
—Haukiluomantie leventämistä 
2 + 2-kaistaiseksi vv. 1975-76. 
Pirkkalan maantien ja Nuolialan-
tien liikennepalvelutaso tulee 
ratkaisevasti huononemaan lähi-
vuosina, johtuen mm. Pitkänie-
men - Pirkkalan vesistöylityk-
sen valmistumisesta ja maan-
käytön kehittymisestä tekien 
varsilla. V. 1977 mennessä olisi 
pyrittävä rakentamaan uusi väylä 
Härmälän eteläpuolelle, joka yh-
distää Pirkkalan maantien ja Ha-
tanpään valtatien jatkeen. Nuo-
lialantielle tarvitaan kuitenkin jo 
sitä ennen vähäisempiä paran-
nustoimenpiteitä, kuten päällys- 
teen uusimista ja bussipysäkki-
levennysten rakentamista. Pirk-
kalan maantien leventäminen 
2+2-kaistaiseksi on esitetty vv. 
1979-1980. Kustannusvertai-
luissa osoittautui, että leventä-
minen on edullisempi ratkaisu 
kuin rakentaa suora yhteys Här-
mälästä Pirkkalan lentoasemalle. 
Hervannan valtaväylän rakenta-
minen pääsee suunnitelmien mu-
kaan 'alkuun v. 1973 ja ensimmäi-
sessä vaiheessa rakennetaan 
toinen ajorata. Toinen vaihe on 
ohjelmoitu vv. 1978-79, jolloin 
väylä on valmis 2 + 2-kaistaise-
na. 

Kehätien merkitys toteuttamis-
suunnitelmajaksoilla on todettu 
erittäin suureksi, koska se leik-
kaa idän suunnasta tulevat pää- 
kadut ja toimii keskustan ohitus- 
ja sisäänsyöttöväylänä. Kehätien 
rakentaminen on ajoitettu Tam-
pereen PTS:ssä vv. 1973-1979, 
jolloin väylä on valmis 2 + 2-
kaistaisena osittain eritaso- j'a 
tasoliittymin varustettuna. En-
simmäinen vaihe on jo osittain 
toteutettu Paasi kiventien raken-
tamisena. 
Vv. 1974-76 valmistuu väli Mus-
talahti—Kalevan puistotie. Tätä 
osuutta on tarveselvityksessä pi-
detty erittäin kiireellisenä ja se 
tulisi rakentaa ensi vaiheessa 
2+2-kaistaiseksi ja varautua 
myöhemmin leventämään 3+3-
kaistaiseksi. Samanaikaisesti 
levennetään Paperitehtaankatu 
2+2-kaistaiseksi. Osuuden val-
mistuttua avautuu edullinen ajo- 
reitti Viinikasta Pispalan kannak-
sen suuntaan Kalevan puistotien 
- Kehätien kautta. Kehätien toi-
nen vaihe on Kalevan puistotien 
ja Vuohenojan välinen osuus vv. 
1977-79. 
Kehittämissuunnitelmaan sisäl-
tyy lisäksi katujakso Kangasalan- 
tie - Hervannan valtaväylä vv. 
1979-80 ja Hervannan valtaväy -
lä - Lakalaiva vv. 1982-83. 
Teiskontien leventämistarve tu-
lee ajankohtaiseksi viimeistään 
valtatie 12 rakentamisen aikoina. 
eli v. 1982. 
II lk:n pääkatujen rakentamistar -
ve riippuu suuresti maankäytön 
kehityksestä. Hervannan alueen 
kehittäminen edellyttää tehok-
kaan runkoväylästön rakentam is-
ta, joten huomattava osa jakson 
1979-85 uusista II Ik pääkduis-
ta on Hervannan ja sen lähiympä-
ristön voimakkaan rakentamisen 
seurausta. II lk:n pääkatujen ra-
kentamiskustannukset vv. 1974 
—78 ovat n. 27 mmk ja vv. 1979 
—85 n. 44 mmk. 
Keskustan' katuverkon kehittä-
miseksi joudutaan suorittamaan 
eräitä suurehkoja kustannuksia 
vaativia toimenpiteitä, kuten 
esim. Satakunnankadun jatke 
rautatien alitse T'ammelantorille. 
Keskustan katujärjestelyjen vaa-
timiksi kustannuksiksi on arvioi-
tu vv. 1974-78 n. 8,5 mmk ja vv. 
1979-85 n. 10,0 mmk. 



Rakentamisohjelma, aikataulu 
ja kustannukset 

Esitetyn kehittämisohjelman pe-
rusteelta voidaan todeta, että 
päätieverkko vaatii 1970-luvulla 
jatkuvaa runsasta rakentamista. 
Jotta oikea-aikaiselle väylästön 
toteuttamiselle saataisiin luo-
duksi edellytykset, on tärkeää 
aloittaa nimenomaan suurem-
pien kohteiden suunnittelu välit-
tömästi. Erityisesti moottoriväy-
lästön suunnittelu on siksi laaja 
tehtävä, että siihen on varattava 
riittävästi aikaa. Toisaalta on tär-
keää, että toteuttamisohjelmia 
jatkettaessa otetaan huomioon 
nyt tehdyt selvitykset ja pyritään 
mandollisuuksien mukaan nou-
dattamaan esitettyä ohjeellista 
aikataulua alkuosaltaan. Suunni-
telmien puute estää parantamis-
toimien toteuttamisen, vaikka 
siil9en ilmenisi taloudellisia 
mandollisuuksia. 

Valtion ja kuntien kustannus- 
osuudet on arvioitu nykyisen 
lainsäädännön mukaan (kuva 3). 
Resurssien suhteen on todetta-
va, että jaksolle 1974-1978 
TVL:n osuus on verraten tark-
kaan toiminta- ja taloussuunni-
telman mukainen. Tampereen 
osuus sen sijaan on keskimäärin 
1,5 mmk vuotta kohti suurempi 
kuin PTS:n mukaan on esitetty. 
Kustannusten nousu johtuu tar-
veselvityksen edellyttämistä toi-
menpiteistä, jotka tulisi toteut-
taa mandollisimman pian sekä 
PTS:ssa arvioitujen kohteiden 
kustannustason sekä yleisen 
kustannustason noususta. 
Jakson 1979-85 kustannukset 
'alenevat edelliseen jaksoon ver-
rattuna sekä valtion että Tampe-
reen osalta. 

Taulukko 1. 

Tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelman kustan nukset mmk 

4O- 	 -  

> 	3U 

YHT 57.2 MMI 
11.4 MMK/V 

MUUT YNTEENSA 

TRE YHTEENSÄ 

TRE:N PTS:N MUKAISET 
TEIDEN, KATUJEN, SILTOJEN 
RAKENTAMiSEEN VARATUT 
MÄÄRÄRAHAT 

- - TRE:N ENNAKOITU KASVU 
5/. v. 1980 LUVULLA 

V___________ 

91 	84 	85 
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RAKENTAMISKOHDE __________________ 
RAKENTAMISAIKA 

74757677 	787980 	81 	82 	8384 	85 
KUSTANNUS 
MMK 

1 14 3, Pitk6nii - Lentokentän liittyaA 	 - 
2 14 9, Alaaj&rvi-Orivesi (kulutuskerros) 

3 14 3, 14  9,  Rautaharkko-Kulju (kulutuskerros) 

14 3,  Lentok. liittyio5 - Vikkiniitty 

5 14 9,  Alaaj8rvi- LeapUlRx,tie 

6 M 9,  Suinulan eritaao1i6ttyä 

- 
- 

7.6 
1.5 
4.3 

11.6 
30.0 

1.0 

- - - - - - - 
YHTEENSÄ 56.0 
1 LK:n RUNKOVÄYLAT 

A 	NTAMISKOHDE R KE 
RAKENTAMISAIKA 

74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 84 	85 
KUSTANNUS 
MMK 

10 Mt 302, Ky8sti - Haikka 
11 Mt 330, Pirkka1a-Y1öjrvi (kulutuskerros) 
12 Vt 12, Keissrinlrnrju - Suorana 	 - 
13 Hervannan va1tavy1&, Vuohenoja-Kanjonin silta 	- 
11, Kehätie, Musts.lahti-Kale'ran puistotte 	 - 
15 Kangasalantie, Ristinarkuntie-Suoraaa 	 - 
16 Vt 3, Pa.asikiventio-Uaukiluoanntie 

17 I1Srn&lkn etelSinen ohikulkutie 

18 Vt 9, Kulju-Viiala (kulutuskerros) 
19 Keh&tie, Paperitehtaankatu-44ustalshti 
20 KehStie, Kalevan puistotie-Vuohenoja 
21 Hervannan valtavRyl&, Vuohenoja-Hervantsj&rvi 
22 Kangaealantie-Hervannan vsltav&yl& 
23 14t 302, Naistenaatka-Tsapere 
2!, Teiskontie, Jaakonaienkatu-AlaajRrvi 
25 LempUlR.ntie-Hervannen vsltavKylA 
26 Yt 12, Suorama-Alaaj&rvi 

- 
- - 

2.0 
0.9 
3.4 

17.8 
15.2 
9.2 
7.5 
3.7 
0.5 
2.0 

13.4 
8.3 
4.4 
4.1 
23 
4.0 
8.8 

- - _ - - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

YHTEENSÄ 204 1.322C 7.5 7.( 8.9 9.3 - 6.3 6.0 2.8 - 107.5 

it LK:n RUNKOVÄYLÄT 

RAKENTAMISKOHDE 
RAKENTAMISAIKA 

74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 
KUSTANNUS 
MMK 

30 Sarvij aakonkatu, Kalevsntie-Saanonkatu 

31 Sotilasokatu, llekalsntie-Rervannan valtavRyl& 
32 Mt 325, Huutijrvi-Saha1a1iti 
33 14t 302, Pirkkala kk - Sankila 

31, 14t 302 - LentokentRntie 
35 Lentokentt& - 11 3 
36 Lielandenkatu, Teollisuuskyl&-Lent&vRnniemi 

37 Nuolialantie - Sarankulma - 14 9 

38 Ilksntie - Vihnusj&rvi - Vt 11 

39 SoppeenaRki - Metsökylä 
to Ratanp5.n valtatien jatke 	 . 
ii Haukiluoinantie, Teollisuustie-Tesostan valtatie 

i2 Mt 310, Rääkkylä - Savo 
1,3 M,venjsjirventie 
1,1, Landenperänkatu + jatke itään 

1,5 Saaonkatu, Kehfttie - Aitolandentie 

1,6 Kanjoninkatu, Purtolankatu-Ahvenisjärventie 

1,7 Nekslantie - Veisu 

8 Vikkiniitty - Herventa 
t9 Pispa.lsn valtatie, Kt 1,1 - Sepänkatu 

50 Valkama - Koivistonkylä 

51 Katu Kaukajärven eteläpuolella 

52 Leppäkorpi - Viheusjärvi 

53 Aitolandentie - Kangaaalantie 

5!, Ikuri - Vuorentaust& 

55 Mt 330, Vt 3- Hietamki 

56 14t 338, Sorila - Teiskon raja 

- 

- - 
. 

- 

07 
3.9 
1.8' 
1.0 
3.3 
2.9 
2.0 
4.9 
2.0 
1.6 
1.2 
1.5 
1.0 
3.5 
3.2 
4.3 
3.5 
2.4 
42 
45 
20 
23 
3.0 
2.0 
1.0 
3.0 
4.1 

- 
. - - - - - - - - - - 

- - 
- 

- - 
_ - 

YHTEENSÄ 30 I5.77  70.8 

KESKUSTAN KADUT 

RAKENTAMISKOHDE 
RAKENTAMISAIKA 

74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 84 	85 
KUSTANNUS 
MMK 

60 Lapintien silta 
61 raaipereen valtatie, Vuolteenkatu-Mariankatu 

62 Mariankatu 
63 Viinikankatu, Kalevan puistOtte 

6!, Sepänkatu 
65 Teiskontie 
66 Katuperi Näsilinnankatu-KuninkaankatU 

67 Katupa.ri Rautatienkatu-Alekssflterinkatu 

68 Satakunnenkatu + jatke 

1.6 
3.0 
0.5 
1.7 
1.0 
0.7 
0.6 
0.6 
8.8 

- - 
- - 

i - 
YHTEENSÄ - 1.6 - 52 1.7 0.6 0.6 - 1.013.0 4.8 - 18.5 
KAIKKI YHTEENSÄ 2735t34 1a7 227221 'IQ 1 j3[fl 11.812.7 252.8 

I TAULUKKOD22 
Tampereen kaupunkiseu - 
dun tie- ja katuverkon 
kehittämissuunnitelma 

I 1974 -85 
Aikataulu ja kustannus-
arvio 

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



3.5 KESKUSTAN 
SUUNNITELMAT 

Periaatteet 
Keskustan katuverkon kapasi-
teetin ja pysäköinnin järjestely-
jen on oltava tasapainossa pää- 
tie- ja pääkatuverkon kanssa. Tä-
män johdosta on keskustan ny-
kyisiä oloja ja liikennettä pal-
velevaa kehittämistarvetta tar-
kasteltu tämän työn yhteydessä. 
Keskusta! l a tarkoitetaan tässä 
selvityksessä Pyynikin harjun 
sekä Tammelan puistokadun - 
Viinikankadun - Tampereen vaI-
tatien sekä Näsi- ja Pyhäjärven 
rajoittamaa aluetta, keskustan 
ydinalueella Hämeenpuiston - 
Satakunnankadun - Rautatien- 
kadun ja Tampereen valtatien ra-
joittamaa aluetta. 
Keskustan 	liikennesuunnitte- 
lussa on ollut lähtökohtana kes-
kustan ydinalueen läpikulkulii-
kenteen poistaminen. Tähän on 
pyritty muodostamalla verkko, 
jossa on riittävästi keskustan 
ohitusmandollisuuksia 	sekä 
mandollisimman 	tarkoituksen- 
mukaiset syöttöpisteet eri puo-
lelta keskustaa. Pysäköiritipal-
kat on pyritty sijoittamaan kes-
kustan ydinalueen reunoille 
moottoriväylien ja pääkatujen si-
säänsyöttöjärjestelyjen lähei-
syyteen. 

Pysäköinti 
Pysäköintitilojen tarve keskus-
tassa auton vapaan käytön 
vallitessa on arvioitu kehitty-
vän siten, että v. 1985 tarve 
olisi 12600 ja v. 2000 15400 
autopaikkaa. Näin suureen au-
topaikkojen lisäämiseen ei 
Tampereen ydinkeskustassa kat-
sottu olevan mandollisuuk-
sia, vaan asetettiin tavoitteek-
si, että keskustaan suuntau-
tuvista henkilöautoilla tehdyistä 
työmatkoista rajoitetaan v. 1985 
40 % ja v. 2000 60 Olo Keskustan 
kehittymisen kannalta on tärkeä-
tä, että sinne tulevien matkojen 
kokonaismäärän kasvu ei rajoit-
tuisi liiaksi. Autoliikenteen kas-
vun hidastumista olisi sen vuok-
si kompensoitava kehittämällä 
joukkoliikennettä. Kulkumuoto-
jakautuman muutoksen tulisi au- 

toliikenteen osalta koskea lä-
hinnä asunnon ja työpaikan väli-
siä automatkoja, koska ne eivät 
ole keskustan toiminnalle elin-
tärkeitä ja koska ne vievät suu-
ren osan pysäköintikapasiteetis-
ta. Yksi työssäkävijä-pysäköijä 
vie pysäköintitilaa jopa 7. 
1 0:ltä liikekeskustan asiakkaal-
ta. Rajc.isten vaikutuson ar -
vioitu v. 1985 2000 ja v. 2000 n. 
3000 autopaikkaa. Vuoteen 2000 
mennessä on oletettu rakennet-
tavaksi autopaikkoja seuraavas-
ti: 
- uudet pysäköintipaikat 

asukkaiden autoille 	2090 
- poistuvat pysäköinti- 

paikat kadunvarsilta 
ja rakentamattomilta 
tonteilta 	 —1000 

- uudet pysäköintipaikat 
pysäköintitaloissa, 
tonteille ym. 	 3570 

nettomuutos 	4660 

Pysäköinti paikkojen rakentami-
sesta keskustan ydinalueelle ai-
heutuvat kustannukset on ar-
vioitu v. 2000 mennessä olevan 
15 ... 35 mmk:ksi rakentamis-
tavasta riippuen. Edellinen lu-
ku tarkoittaa pysäköintiä maan-
pinnantasossa jolloin ydin- 
alueen pinta-alasta, 108 ha, 
n. 23 ha olisi pysäköintiä 
varten. Jälkimmäinen edellyt-
tää uusien pysäköintipaikkojen 
rakentamista keskimäärin kah-
teen tasoon, jolloin tarvittava 
maapintaala vähenee 18 ha:iin. 
Suunnitelmassa on edellytetty 
useampitasoisia .  pysäköintilai-
toksia, kuten pysäköintitaloia ja 
maanalaistiloja. Ensimmäinen 
pysäköintitalo on parhaillaan ra-
kenteilla Kuninkaankadun var-
teen. 

Keskustan sisäänsyöttö-
järjestelyt 
Keskustan ydinalueelle päättyvä 
ajoneuvoliikenne on ennustees-
sa rajoitettu työmatkojen osalta 
60 Olo  v. 2000 tilanteessa. Tämä 
vaikuttaa paitsi pysäköintipaik-
katarpeen vähenemiseen myös 
keskustan huipputuntiliikentee-
seen. Vähennys on huomattavan 
suuri (n. 25 O/)  la se vaikuttaa 
suoranaisesti keskustan sisään-
syöttöjärjestelmän mitoltuk-
seen. Pitkällä tähtäimellä kes-
kustan ohikulkuliikenne ja si- 



säänsyöttöliikenne voidaan ohja-
ta erityisille väylille. Tämä tekee 
mandolliseksi keskustan jakami-
sen eri vyöhykkeisiin, joiden lä-
pikulkuliikenne estetään. 
Kehittämissuunnitelmassa kes-
kustan syöttö- ja ohikulkuliiken-
ne ohjataan Kehätien - Kalevan 
puistotien - Viinikankadun - 
Tampereen valtatien - Marian- 
kadun - Sepänkadun muodosta-
malle keskustaa kiertävälle väy-
lälle. Mainittu väyläjakso tulisi 
toteuttaa pikaisesti, koska se 
helpottaisi keskustan katusiltoi-
hin ja Hämeenpuistoon kohdistu-
vaa painetta. 
Keskustan sisäisen katuverkon 
jäsentelyperiaatteena on pidetty 
sitä, että sisäänsyöttö tapahtuu 
Kehätien tai Tampereen valta-
tien kautta, jolloin tarve käyttää 
Satakunnankadun siltaa ja Hä-
meensiltaa vähenisi. Tämä antai-
si edellytykset Hämeenkadun 
joukkoliikennettä suosiville jär-
jestelyille. Suunnitelmassa on 
esitetty, että v. 1976 jolloin Ke-
hätie on valmis Mustalanden ja 
Kalevan puistotien välillä, Hä-
meenkadun - Kaupp'akadun 
alueelta varataan linja-auto- ja 
taksiliikenteelle ulommat kais-
tat. Keskustan eteläpuolisen ohi-
kulkuväylän valmistuttua voi-
daan osa Hämeenkatua muuttaa 
joukkol i ikennekaduksi. 
Satakunnankadun siltaa ei suun-
nitelmassa ole edellytetty levi-
tettäväksi rakenteellisten ja ym-
päristöllisten vaikeuksien vuok-
si. Sen sijaan Satakunnankadun 
jatko rautatiealueen al itse Tam-
melan torille on katsottu tar-
peelliseksi ja se on ajoitettu 
vv. 1982-85. 

Tampereen valtatien levitys 2 + 
2-kaistaiseksi on todettu kiireel-
liseksi, samoin kuin jatko Etelä- 
puiston pohjoisreunaa pitkin Ma-
riankadulle. Ratinansillan myö-
hempi käyttö riippuu moottori- 
väylän rakentamisesta. Mikäli 
Ratinansilta otetaan moottori- 
väylän toiseksi ajoradaksi ja Hä-
meenkatu muutetaan joukkolii-
kennekaduksi, eikä Satakunnan- 
siltaa levennetä, tarvitaan kes-
kustan paikallista liikennettä 
varten silta Tiiliruukinkadun 
päästä Ratinan stadionin poh-
joisreunaan. Edellisten toimenpi-
teiden jälkeenkin jää Ratinansil-
laIta länteen Pispalan kannaksel-
le suuntautuva liikenne erittäin 
vaikeaksi ongelmaksi. Se kulkee 
katuverkossa, jossa liikenteen 
ympäristöllisten tekijöiden ja 
väylien kapasiteettien osalta tu-
lee eteen suuria vaikeuksia. Tä-
män liikenteen saamiseksi pois 
katuverkosta olisi eräs mandolli-
suus rakentaa tunneli Pispalan 
harjun ali harjun pohjoispuolel-
le. Vasta tämä ratkaisu, joka to-
sin edellyttää vielä runsaasti Ii-
sätutkimuksia, voisi tuoda lopul-
lisen ratkaisun tähän ongelmaan. 
Keskustan katuverkon jäsentele-
miseksi on esitetty katuparirat-
kaisut Kuninkaankatu - Näsilin-
nankatu ja Rautatienkatu - 
Aleksanteri nkatu. Nämä katupa-
nt liittyisivät Tampereen valta- 
tiehen ja Kehätiehen ja toimisi-
vat samalla keskustan sisään-
syöttökatuina. Niiden varrella on 
lisäksi suuri osa ydinkeskustan 
pysäkäinti laitoksista. 
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4. SUUNNITTELUN JATKOTOIMENPITEET 

Liikennesuunnittelun 
jatkuminen 
Jatkuvan liikennesuunnittelupe-
riaatteen mukaan seuraavia 3-
5 vuotta koskeva tie- ja katuver-
kon toteuttamisohjelma olisi laa-
dittava joka vuosi. Tampereen 
PTS:n yhteydessa suunnitelmat 
tarkistetaan joka 2. vuosi ja 
TVL:n toiminta- ja taloussuunnit-
telun yhteydessä joka vuosi. Ke-
hittämissuunnitelma tulee laa-
tia, kuten yleiskaavakin 4 vuoden 
väliajoin. Runkosuunnitelma uu-
sitaan tarvittaessa. Suurempien 
kehfttämissuunnitelmassa esi-
tettyjen kohteiden toteuttami-
nen ajallaan edellyttää, että nii-
den yleissuunnittelu aloitetaan 
välittömästi. 

Suunnittelutehtävät 
Pitkän tähtäyksen päätieverkko 
vaatii jatkuvaa suunnittelua ja 
tavoitteiden asettelua. Tässä 
suunnitelmassa jäi avoimeksi 
eräitä tärkeitä kysymyksiä, ku-
ten keskustan eteläkautta kulke-
va väylä. Vaikka kohde toteutet-
tanee vasta 1980-luvulla, se jou-
dutaan ottamaan huomioon jo 
nyt eri asteisessa kaavoitukses-
sa ja suunnittelussa. Näin ollen 
työryhmä ehdottaa käynnistettä-
väksi mandollisimman pian eril-
listutkimuksen, jossa selvitettäi-
sun em. väylän tarpeellisuutta 
eri tavotteiden mukaan arvostel-
tuna, väylän toiminnallista mer-
kitystä, teknillistä toteuttamista 
ja suuntauskysymyksiä. 
Toteuttamisohjelmaa varten tu-
lisi käynnistää mm. myös valta-
tie 9:n yleissuunnittelu Alasjär-
ven ja Kuljun moottoritien välil-
le, jotta rakentaminen ei suun-
nitelmien puuttumisen takia vii-
västy. 

Liikennepoliittisen ohjelman 
laatiminen Tampereen 
kaupunkiseudulla 
Liikennepolitiikalla voidaan kat-
soa tarkoitettavan kaikkia niitä 
toimenpiteitä, joilla kehitystä oh-
jataan kohti haluttua päämäärää. 
Liikenteen osatekijöinä tulee ot-
taa huomioon erikseen henkilö- 
ja tavaraliikenne. Liikennepoli-
tiikalla on mandollista säädellä 
niiden keskinäisiä suhteita sekä 
johtaa kehitystä niiden sisällä 
haluttuun suuntaan. Kaupunki- 
liikenteen puitteissa tärkeimpi-
nä liikennepoliittisina seikkoina 
nousevat esiin henkilöliikenteen 
hoitaminen mandollisimman tsr-
koituksenmukaisella tavalla se-
kä tavaraliikenteen asema. 
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