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Rajasaaren  sitta  oli läntisen kehän ensimmäisen 
rakennusvaiheen -  ja koko  tiekokonaisuuden - 
haastavin  rakennuskohde. Uusi  sitta  rakennettiin 
vanhan viereen,  ja  vanha  sitta  jäi paikallisliikenteen 
käyttöön. 

• 	i.:- 

j_  '  
Raskaan liikenteen osuus läntisen kehän ajoneuvo- 
liikenteestä  on  paikoin lähes  20  prosenttia. 

Läntinenlk 
kehäãA  
AVAA TIEN IHMISILLE  

Vt3 -  tärkeä  
osa  Suomen  
tieverkostoa  
Valtatie  3 Helsinki—Tampere--Vaasa on 

 yksi Suomen tärkeimmistä pääteistä. 
 Tie  kuuluu eurooppalaiseen  TEN-tie-

verkkoon,  ja  se on  osa  E12 -väylää. 

Valtatie  3:n  Tampereen  länsipuolella 
kulkeva  21  kilometrin tieosuus Kuljun 
moottoritieltä Ylöjärvelle muodostaa 
kehätien, jonka välityskyky  on  ratkai-
sevan tärkeä sekä valtakunnallisen että 
seudullisen liikenteen kannalta. Nykyi-
nen liikenteellinen pullonkaula poistuu, 
kun  tie  valmistuu vuonna  2008.  

Valmis  2008 

Valtatie  3  Tampereen  läntisen kehätien 
viisivuotinen rakennushanke valmistuu 
syksyllä  2008. Tie  rakennetaan kandes-
sa vaiheessa. Nyt työn  alla  on  toinen 

vaihe, joka alkoi loppusyksyllä  2006, 
 välittömästi ensimmäisen vaiheen 

valmistuttua. 

Hankkeessa täydennetään nykyinen 
 tie  moottoritieksi  rakentamalla toinen 

ajorata nykyisen viereen. Uusi ajorata 
sijoittuu pääsääntöisesti nykyisen tien 
pohjois-  ja  itäpuolelle. 

Läntisen kehän rakentaminen alkoi 
lokakuussa  2003.  Vuonna  2006  valmis-
tunut ensimmäinen vaihe kattoi Kalkun 

 ja  Pirkkalan  välisen  osuuden. Toisessa 
vaiheessa rakennetaan välit Kalkusta 
Soppeenmäkeen  (6 km)  ja  Pirkkalasta 

Lakalaivaan (  km).  

Nokian  Pitkäniemen eritasoliittymä  aukaisi 
valmistuttuaan merkittävän  liikennesol

-mun.  Se  vastaa nyt nykyaikaisen kaupunki- 
moottoritien liittymävaatimuksia. 

Vaa  sa  

ampere 

Helsinki  

Toisessa 
vaiheessa 
kandeksan 
liittymää 
Läntisen kehän toisessa rakennus-
vaiheessa tehdään seuraavat toimen-
piteet: 

•  4,4 km  moottoritietä välille 
Kalkku—Soppeenmäki 

•  8,9 km  moottoritietä välille 
Pirkkala—Lakalaiva 

•  8  eritasoliittymää,  joista  4  täysin 
uutta: Kankaantaka, Linnakorpi, 
Myllypuro  ja  Pikku-Ahvenisto 

•  29  uutta  ja  8  korjattavaa siltaa. 

 Mittavin  siltakohde  on Helsinki-
Tampere -pääradan ylittävä 
Härmälän ylikulkusilta 

•  18 km  ramppeja 

•  12 km  muita teitä  ja  katuja 

•  5,5 km  kevyenliikenteen  väyliä 
•  2,5 km  pohjaveden suojausta 

Soppeenharjun pohjavesialueella 

•  9 km  melusuojausta. 



Läntisen kehän rakentaminen työllistää suoraan 
noin  250  henkeä  ja  välillisesti  500  henkeä.  

Merkittävät yhteiskunnalliset 
vaikutukset 
SyksyUä  2008  valmistuvalla  Valtatie 

 Tampereen  läntisellä kehätiellä  on 
 yhteiskunnallisesti hyvin merkittävät 

liikenteelliset, elinkeinopoliittiset  ja 
ym päristövaikutukset.  

Uusi kaksiajoratainen kaupunkimoot-
toritie poistaa Valtatie  3:n liikenteelli-
sesti  vaikeimman pullonkaulan. Liiken-
teen ruuhkautuminen poistuu lähes 
kokonaan, liikenne nopeutuu,  ja  alueen 
katuverkon kuormitus laskee. Henkilö-
vahinkojen  ja  liikenneonnettomuuksien 
määrä laskee,  ja tiikenneturvallisuus 

 paranee tien  koko  vaikutusalueella. 

Elinkeinoelämää vahvistava 
Valtatie  3  Tampereen  läntisen kehätien 
valmistuminen vahvistaa tuntuvasti 
elinkeinoelämän  ja  alueen kuntien 

investointihatukkuutta.  Yritysten  logis - 
tukka tehostuu  ja kuljetuskustannukset 

 laskevat. Hyvät maayhteydet edistävät 
myös Pirkkalan lentokentän sekä sitä 
käyttävien yritysten  ja  muiden tahojen 
kehittymistä. 

Kaavoitusta edistävä  
Ruuhkattoman  ja  nopean uuden väylän 
ansiosta  Tampereen  alueen voimakas 
väestönkasvu voi jakaantua tasai-
semmin  koko  alueelle. Kaavoitukselle 
avautuu uusia mandollisuuksia, jotka 
vastaavat aiempaa paremmin asuin-, 
liike-  ja teollisuusrakentamisen  tarpei-
siin. 

Ympäristölle myönteinen 
Uusi kehätie vähentää oleellisesti 
liikennettä alueen katuverkolla  ja  

parantaa näin asumisviihtyvyyttä. Myös 
liikenteen päästöhaitat vähenevät 
seudullisesti,  ja meluhaitat  pienenevät 
tehokkaan melusuojauksen ansiosta. 
Pohjavesialueet suojataan nykyistä 
paremmin. Uuden väylän linjaus myö-
täilee vanhaa tietä, joten  sen  vaikutuk-
set maastossa ovat vähäiset. 

Taloudellisesti kannattava 
Läntisen kehän rakentamiskustan-
nukset ovat  114  miljoonaa euroa,  ja 

 se  rahoitetaan budjettivaroin. Alueen 
 kunnat  osallistuvat katuyhteyksien  ja 

kunnaltistekniikan rakennuskustannuk
-sun.  Liiketaloudellisesti hanke  on  hyvin 

kannattava; yhteiskunta saa investoin-
tinsa takaisin yli kolminkertaisesti  20  

vuodessa. 

S..  .  S 	•S 

21  kilometria kaupunkimoottoritieta  
Valtatie  3  Tampereen  läntisen kehätien kokonaispituus  on  noin  21 km. 

 Hankkeessa vanha moottoriliikennetien  ja  valtatien yhdistelmä rakennetaan 
nykyaikaiseksi kaksiajorataiseksi kaupunkimoottoritieksi, jossa  on  runsaasti 
maankäyttöä palvelevia liityntäliittymiä. 

Hankkeessa rakennetaan yhteensä 
•  21 km  moottoritietä välille 

Soppeen mäki—Laka  laiva 
•  ii eritasoliittymää,  joista  5  täysin 

uutta: Kalkku, Kankaantaka, 
Linnakorpi, Myllypuro  ja  Pikku- 
Ahven isto 

•  70  uutta siltaa, joista  mittavin 
 kohde  on 300  metriä pitkä 

Rajasaaren vesistösilta,  ja  
8  korjattavaa siltaa 

•  33 km ramppeja 
•  20 km  muita teitä  ja  katuja 
• io  km kevyenliikenteen  väyliä 

•  5 km pohjavesialueiden  suojaa- 
mista Pitkäniemen ja Soppeen - 
harjun pohjavesialueilla 

•  i6 km melusuojausta. 

Liikennemäärät 
•  Läntisen kehän ensimmäisen 

vaiheen valmistuttua Paasikiven-
Kekkosentieltä  on  siirtynyt noin  
2 000  ajoneuvoa vuorokaudessa 
läntiselle kehätielle. 

•  Koko  tieosuuden valmistuttua 
läntiselle kehälle arvioidaan 
siirtyvän Paasikiven—Kekkosentien 

liikenteestä vielä  3 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 

• Liikennemäärät  ovat suurimmil-
laan Sarankulmassa, noin  36 000  

ajoneuvoa vuorokaudessa. 
•  Vuoden  2030  liikennemääräksi 

 läntisellä kehällä  on  ennustettu 
jopa  68 000  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. 

Lähde TrehUinto, oo6. 
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Läntisen  kehätien  valmistuminen purkaa 
Valtatie  3:n  pahimman  pullonkaulan.  
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• Liittymän  läheisyyteen rakennetaan 
ulkoilukäyttöön näyttävä kevyenlliken

-teen  silta, Malminmäen ylikulkukäytävä 
 (a).  Autoliikenne etelästä Soppeenmä

-keen  kulkee tästä eritasoliittymästä. 
Pohjoisen suunnan rampit rakennetaan 
myöhemmin. 

Ram p  piva  ra  u5 

T 	Silta, ylikulkukäytävä  
tai  alikulkukäytävä 

• Liittymän  yhteyteen rakennetaan raskaan 
liikenteen tarkastusalueet  (a).  Autoliiken-
ne pohjoisesta Kolmenkulman yritys- 
alueelle kulkee tästä liittymästä. 

Katualuevaraus  

Vt3  Vaasaan 

Kaikku- 
'S 

'S  

Pikku - 

Ahvenisto 
'S 

'S 
5'  

'S 
5' 

Rinnakkaistie  'S  
5'  

erikois-  5' 
5'  kuljetuksille  5' 

5'  
Vuorentaustan  5'  
kevyenliikenteen  väylä.  

9  Kaupunkiseudun 	5' 

Myttypuro 
kevytväyläverkostoa 	5'  

täydennetään raken- 	'S  
tamalla Vuorentaustan  
ja  Haukiluoman  välille 
puuttuva kevyentiiken- 
teen  väylä. 	 - - 

- - 
- 

Vt12  Poriin 
4—  Katkku 

- - - -  

-- 

- 

Kankaantaka 
- - 

- - -  

NOKIA  Pitkänlemi 

Maatiata 

VIii  Raumalle 

-  I -vaihe, valmistui  2006 

	

Rajaniemi 	

1 11  
Il -vaihe, valmis  2008  

.'.-' Eritasoliittymä  

NOKIA  

Rau ma Ile  

•  Autoliikenne Kankaantaan teollisuusalueelle  ja  Porin suunnasta Kolmenkulman 	• Nykyistä liittymä 
yritysalueelle  kulkee tästä liittymästä. 	 melusuojausta ka 
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Vt3  Helsinkiin 

taan ramppijärjestelyin.  Liittymään rakennetaan 
metrin  matkalle. 

Vt9 
Jyväskylaän 

•  Liittymässä parannetaan 
nykyisiä ramppeja. Lisäksi 
rakennetaan nykyisen  radan 

 ylittävän  sillan  viereen 
toinen samanlainen  180  

metriä pitkä silta, Härmälän 
ylikulkusilta  (a).  

•  Liittymä  on  läntisen 
kehän kuormitetuin,  se 
on  Partolan  ja Pirkkahallin 
pääliittymä. Ilmailunkatu 

 siirretään uuteen paikkaan. 

•  Liittymästä tulee Pirkkalan 
uusi sisääntuloliittymä, 
jonka lähistölle  on  suunni-
teltu merkittävää yritys-
keskittymää. Moottoritien 
ylittävä, uusi Vähänaisten-
järven ylikulkukäytävä  
(a)  palvelee Lempäälän  ja 

 Pirkkalan vätistä virkistys- 
käyttöä. 

• Kevyenliikenteen  kulku- 
yhteyksiä parannetaan 
rakentamalla uusi silta. 
Huoltoasemalle kuljetaan 
uuden kiertollittymän 
kautta.  
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RAKENNIJTTAJA: 
Tiehaltinto  Hämeen tiepliri 

Tiehallinnon projektipäättikkö 
--  Dl  Pekka Petäjäniemi  

- 

GSM: 0400 238 167 

PÄÄ U  RAKOITS tJA: 
Destia 

- Pääurakoitsijan  projektipäällikkö 

- Tienkäyttäjän  linja, 
-  puhelin:  0200 2100  

ri 	-  Hämeen tiepiiri 
Akerlundinkatu  5  B 

7  PL376 
_____________  33101  TAMPERE 

Asiakaspalvelu, 
-'  puhelin:  020 690 300  

faksi:  020 422 4002  
www.tiehallinto.fi/hame/  

Hankkeen ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. Pitkäniemen eritasoliittymän 
 ja  ramppien  alueella tehtiin  1,3  kilometriä ensimmäisen luokan pohjavesialueiden 

suojaamista. Sairaalan kohdalle rakennettiin entistä tehokkaampi metusuojaus. 

Malminmäen ylikulkukäytävä  on  läntisen kehän näyttävimpiä 
yksityiskohtia. Pikku-Ahveniston eritasoliittymän lähei-
syyteen rakennettava kevyenliikenteen silta  vie  hiihtäjät  ja 

 kuntoilijat turvallisesti vilkasliikenteisen liittymäalueen yli. 
!:Th  
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YHTEYDET  JA  LISATIEDOT 

----- 	 - . 
	 ....  

Ajankohtaiset liikennetiedot  ja  
-. - 	-, 	 .. 	. - 	 Intnthi?.  

Läntisen kehän ykkösvaiheessa Nokian Kalkkuun rakennettiin Suomen 
ensimmäinen hollantilaistyyppinen kiertoliittymä. Kiertoliittymän 
vilvoitus ohjaa autoilijan automaattisesti oikealle poistumisväylälle, 

 jos hän  on  valinnut oikean kaistan  jo  liittymään ajaessaan. TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  
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