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Utbyggnaden av västra ringvägen sysselsätter 
direkt  ca 250  personer och indirekt  500  personer.  

Positiva effekter 
för samhället 
Tammerfors västra ringväg kommer 
att  ha  avsevärda effekter  på  samhäl-
let med tanke  på  såväl trafiken och 
näringslivet som miljön.  

Den  nya tvåfältiga stadsmotorvägen 
eliminerar  den  värsta flaskhatsen  på 

 riksväg  3.  Trafikstockningarna försvin-
ner nästan helt och hastighetsnivån 
stiger. Belastningen  på  det regionala 
vägnätet minskar. Antalet olyckor mins-
kar  på  ringvägen och trafiksäkerheten 
ökar i hela vägens influensområde. 

Stärker näringslivet 
Utbyggnaden av västra ringvägen 
skapar större intresse för investeringar 

 bland  såväl näringslivet som kommu-
nerna. Företagens togistik blir effekti-
vare och transportkostnaderna sjunker 

De  förbättrade landlörbindetserna 
främjar även utvecklingen av både 
Birkala flygplats och företag och andra 
som använder  den. 

UnderLättar stadspianeringen  
Tack  vare  den  nya rusningsfria trafik-
leden kan  den  kraftiga befolkningstill-
växten i Tammerforsregionen fördelas 
jämnare. Nya möjligheter öppnas för 
stadsplaneringen att bättre tillgodose 
behov av nya bostads-, affärs- och 
md ustriom  råden. 

Gynnar miljön  
Den  nya ringvägen minskar trafi-
ken  på  andra vägar i regionen och 
ökar därmed boendetrivseln. Också 
trafikutsläppen reduceras och bullret 
sänks  tack  vare effektiva bulterskydd.  

Dessutom får grundvattenområdena 
förbättrat skydd.  De  nya körfälten 
byggs vid sidan av  den  gamla vägen,  så 

 inga stora ingrepp i terrängen behövs. 

Lönsamt projekt 
Byggkostnaderna för västra ringvägen 
uppgår  till ca 114  miljoner  euro  och be-
kostas av staten. Kommunerna deltar 

 dock  i finansieringen av gatuförbindel-
serna och kommunaltekniken. Ekono-
miskt  sett är  projektet mycket lönsamt: 
samhättet får igen sina investeringar 
mer  än trefatdigt under toppet  av  20 år.  

21 kilometer  av ny stadsmotorväg  
Den  totala längden  på  Tammerfors västra ringväg  är 21 kilometer. Den 

 gamla vägen som  är en  kombination av riksväg och motortrafikted byggs 
ut  till en modern  stadsmotorväg med två körfält och många trafikplatser 
som främjar markanvändningen. 

Projektet omfattar 
	

Trafikmängder 
•  21 km  motorväg mellan 	 •  Sedan den  första etappen 

Soppeen  mäki—Laka  laiva 	 avslutades har  ca 2 000  

•  ii ptanskilda  anslutningar 
	

fordon  per  dygn förftyttats 
varav fem  är  hett nya: Katkku, 	 titt västra ringvägen. 
Kankaantaka, Lmnnakorpi, 	 •  När heta vägsträckan står 
Myttypuro  och  Pikku-Ahvenisto 

	
klar beräknas ytterligare  

•  70  nya broar, varav  den 	 3  000  fordon  per  dygn 
största  är den 300 meter 

	
förftyttas från  Paasikiven- 

långa Rajaniemibron. 	 Kekkosentie titt västra 
Dessutom renoveras  8  broar. 	 ringvägen. 

• 	km  ramper 	 •  Den  största trafikmängden 
•  20 km  övriga vägar och gator 

	
finns vid Sarankutma med  

• io  km  gång- och cykettrafik 
	

ca 36000  fordon  per  dygn. 

•  5 km  skydd av grundvatten- 	 • Trafikvotymen  på  västra 
områden i Pitkäniemi och 

	
ringvägen  år 2030  beräknas 

Soppeenharju 	 uppgå titt  68 000  fordon  
i6 km bulterskydd. 	 per  dygn. 

KäUa Väg1ärvItningen, oo6.  

När västra ringvägen  är  utbyggd 
elimineras  den  värsta flaskhalsen  
på  riksväg  3.  
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.1  närheten av trafikplatsen, vid Malmin- 
mäki  (a),  byggs  en  estetiskt tilltalande 
bro för  gang-  och cykeltrafik.  Bltra1iken 

 söderifrån  mot  Soppeenmäki  går genom 
denna trafikplats. Ramperna för trafik 

 till  och från norr byggs senare.  

Mark  reserverad för  ramp 

-4--  Bro, över- eller undergäng  

.1  anslutning  till  trafikplatsen byggs kon-
trollplatser för tung trafik  (a).  Biltrafiken 
norrifrån  mot  Kolmenkulma  företagsom-
råde går genom denna  trafikptats. 

Mark  reserverad för gata  

Rv3  mot Vasa  

NLÖÖJÄ'\\  

- 	 Kaikku- 

Pikku-  s s' 	'  

Ahvenisto  

.  

Parallellväg 
för  special- 
transporter 

I 	Ledförgång - 
och cykeltrafik  I Vuorentausta.  

Myllypuro 
Nätverk av gång- och  
cykelvagar  i  stadsregio- 
nen  kompletteras med  
en  ny  led  mellan  Vuoren- 
tausta  och  Haukiluoma. 

- '- — - 

Rv12  mot  Björneborg  
Kaikku 

- - - 

- - 

Kankaantaka 
/ 

- - - - -  

NOKIA  Pitkäniemi 

Maatlata  K  
Rvii  mot  Raumo 

Rajaniemi  

—  Etapp  I,  avslutad  2006  

-  Etapp Il, slutförs  2008  

• 	Planskild anslutning  

NOKIA  

Mot  Raumo  

•  Biltrafik  till  Kankaantaka  företagsområde och trafik från  Biörneborgshållet 
	

Nuvarande  anslu  
till  Kolmenkulma företagsomrade  går genom denna anslutning. 	 för  en  sträcka av  
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Rv3  mot  Helsingfors  

Mot 
 Tammerfors 

med nya ramper. Dessutom byggs ett bullerskydd  

•  De  nuvarande ramperna 
förbättras. Vid sidan av 
bron över järnvägen byggs 

 en  likadan  180 meter  lång 
bro vid  HärmäLä  (a).  

•  Trafikplatsen har  den 
 största belastningen  

på  västra ringvägen och 
fungerar som huvudsaklig  
tilliart  till  Partota  och  
Pirkkahallen. Ilmailunkatu  
får  en  ny vägdragning.  

•  Trafikplatsen blir  
en  ny tillfart  till  Birkala. 

 Dessutom planeras ett 
betydande företagsområde 
i närheten av anslutningen. 
För rekreationstrafiken 
mellan  Lempäälä  och  
Birkala  byggs  en  övergång 
vid  Vähänaistenjärvi  (a).  

•  Gång- och cykeltrafik 
underlättas med  en  ny bro. 
För tillfart  till  bensin-
station en  byggs  en  ny  
cirkulationspiats. 

Rv9  mot 
 Jyväskylä 



Bron i Malminmäki i närheten av  Pikku-Ahvenisto  trafikpiats 
 blir  en  estetisk  detail på  västra ringvägen. Övergången möjlig-

gör  en  trygg  passage  för såväl loggare som skidâkare över  den 
 tättrafikerade anslutningen.  
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Läntinen  
keh"  
KONTAKTER OCH YTTERLIGARE 

 IN FORMATION  

Aktuell trafikinformation och 
projektpresentation  på Internet: 

 www.lantinenkeha.com  

BYGGHERRE: 
Vägförvaltningen 
Tavastlands  vägdistrikt 

Projektchef  DI  
Pekka Petäjäniemi  
GSM: +358 (0)400 238 167  

HUVUDENTREPRENÖR: 
Destia 

Huvudentreprenörens projektchef 
 Arto Kari  

GSM: +358 (0)400 734 436 

Information  om vägarbeten: 
Vägtrafikantiinjen 
telefon:  +358 (0)200 2100  

Tavastlands  vägdistrikt 
Akerlundinkatu  5  B 
Box 376  
FI -331o1  TAMMERFORS,  FINLAND 

 Kundtjänst 
telefon:  +358 (0)20 690 301 
fax: +358 (0)20 422 4002 

 www.tiehallinto.fi/hame/  

TI EHALLI  NIO  
VP VÄGFÖRVALTNINGEN  
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TM!  
Stor omsorg läggs  på  att minimera vägens miljöpåverkan.  På  området för Pitkäniemi 
trafikplats och ramper anlades  1,3 km  skydd av grundvattenområden i klass  I.  Vid 
Pitkäniemi sjukhus förbättrades builerskyddet.  

• 	 a  -  

I den  första etappen byggdes vid Kalkku i  Nokia den  första cirkulations-
platsen av holländsk typ i  Finland.  Markeringarna i cirkulationsplatsen 
styr bilisten automatiskt  till  rätt avfart om denne valt rätt fil vid infart.  
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