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Johdanto

T ampereen kaupunki valmistelee kantakaupunkia koske-
vaa uutta yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2040. Tämä 
selvitys on laadittu yleiskaavan tausta-aineistoksi. Työs-

sä on tutkittu Raholan puhdistamoalueen kehittämiseen liitty-
viä reunaehtoja ja Nokian moottoritien Vaitinaron ja Tesoman 
eritasoliittymän välisen osuuden kehittämistä kaupunkimai-
semmaksi.

Raholan puhdistamoalue on vapautumassa uuteen käyttöön. 
Alueelle rakennetaan uusi jäteveden pumppaamo, jonka val-
mistuttua nykyinen jätevedenpuhdistamo puretaan. Sijainti 
Pyhäjärven rannalla luo oivat puitteet asuinalueen rakenta-
miselle. Työssä on tutkittu alueen asuinrakentamisen edelly-
tyksiä ja laajuutta, miten alueen liikenne on järjestettävissä ja 
mitkä ovat muutoksesta koituvat kustannukset. 

Lisäksi työssä on tarkasteltu Nokian moottoritien kehittämistä 
Vaitinaron ja Tesoman eritasoliittymän välillä. Selvityksessä on 
tutkittu kahta vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä moottoritien 
muutetaan kaduksi ja toisessa sen nopeusrajoitusta lasketaan. 
Lisäksi on arvioitu näiden vaihtoehtojen vaikutuksia muun 
muassa liikenteeseen ja maankäyttöön. 

Selvityksen on laatinut Sito Oy, jossa työryhmän ydinhenkilöitä 
ovat olleet projektipäällikkö Jenni Lautso, liikennesuunnitteli-
ja Juha Mäkinen, arkkitehti Annina Vainio sekä ympäristötek-
niikan asiantuntija Tiina Kumpula. Työtä ovat ohjanneet Tam-
pereen kaupungin puolesta yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, 
liikenneinsinööri Timo Seimelä ja erikoissuunnittelija Jaana 
Suittio.

Sito Oy
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1 Nykytila ja suunnittelun 
lähtökohdat

1.1 Liittyminen kaupunkirakenteeseen ja viheryhteydet
Nokian moottoritiellä tarkoitetaan val-
tatien 12 Nokian ja Tampereen välistä 
moottoritiejaksoa, joka toimii sisään-
tuloväylänä Tampereelle. Moottoritie 
kulkee Pyhäjärven pohjoisrannalla ai-
heuttaen merkittävän estevaikutuksen 
kaupungin luoteisosien asuinalueiden ja 
järven välille. Raholan puhdistamoalue 
sijaitsee järven rannalla, noin kuuden 
kilometrin etäisyydelle keskustasta. 
Puhdistamoalueen itäpuolella olevat 
ranta-alueet ovat Kantakaupungin ym-
päristö- ja maisemaselvityksen (2008) 
mukaan osa merkittävää viherverkos-
toa. Alueella on muun muassa uimaran-
ta, koirapuisto, veneilytoimintaa sekä 

mattojen pesupaikka. Alueella kulkee 
suosittu ulkoilureitti. Puhdistamoalueen 
itäpuolella on Jurvalankadun päässä vir-
kistyskäyttöä palveleva alikulku. Seuraa-
va alikulku on lännessä Kaarilankadun 
kohdalla. Puhdistamoalueen poikki on 
esitetty yhteystarve virkistyskäyttöä 
varten.

Eritasoliittymän koillispuolella on 
Raholan kartano pihapiireineen. Erita-
soliittymän ramppi nousee kartanon vie-
reltä ylös moottoritien ylittävälle sillalle. 
Puhdistamoalueen itäpuolella on pieni-
mittakaavaista asutusta Simolankadun 
varrella.

Kuva: Annina Vainio



|   7   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Raholan puhdistamoalueen maankäyttöselvitys

Viherverkko. (Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselitys, 2008)
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idässä ja valtatien 

pohjoispuolella
Vanha 

taimisto

Pientaloalueet 
idässä ja valtatien 

pohjoispuolella 
1970-luvulta

Valtatie eritasoliittymän 
ramppeineen kohoaa 

taustalla

Uimaranta 
Järvelle avautuvat 

näkymät arvokkaita 
tielläliikkujille 

Pienvenesatama

Siirtolapuutarha 
valtatien 

pohjoispuolella

Raholan 
kartano

Siirtola- 
puutarhan 

sauna

Puhdistamon alue – 
matala rakentaminen 

mahdollistanut näkymiä 
valtatieltä järvelle

Yhtenäinen 
rantapuusto 
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Arvokkaat luontokohteet.

Kynäjalava.

hentokiurunkannuksen esiintymä. Hen-
tokiurunkannus on harvalukuinen, mut-
ta sillä ei ole luonnonsuojelullista sta-
tusta Pirkanmaalla. Laji on rauhoitettu 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin 
maakunnissa.

Lähimmät tunnetut liito-oravaha-
vainnot sijaitsevat Raholassa valtatien 
12 pohjoispuolella. Suunnittelualueella 
ei ole viitasammakolle erityisen sovel-
tuvaa elinympäristöä. Esiintymisestä ei 
kuitenkaan ole tarkkoja tietoja. Suun-
nittelualueesta tulee laatia suunnittelun 
edetessä tarkemmat luontoselvitykset.

1.2 Luontoarvot
Suunnittelualueella on kynäjalavan 
esiintymiä puhdistamon itä- ja länsi-
puolella. Kynäjalava on luokiteltu uha-
nalaiseksi (VU= vaarantunut). Laji on 
rauhoitettu luonnonsuojelulain 42 § 2 
momentin nojalla. Luonnonsuojelulain 
48 §:n mukaan rauhoitussäännös ei kui-
tenkaan estä alueen käyttämistä maa- ja 
metsätalouteen tai rakennustoimintaan 
eikä rakennuksen tai laitteen tarkoi-
tuksenmukaista käyttämistä. Tällöin on 
kuitenkin vältettävä vahingoittamasta 
tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä 
ja kasveja, jos se on mahdollista ilman 
merkittäviä lisäkustannuksia. ELY-kes-
kus voi myöntää luvan poiketa 42 §:ssä 
säädetyistä rauhoitussäännöksistä, jos 
lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Suunnittelualueen länsipuolella on 
ei luonnontilainen lehto, joka on metsä-
luonnon erityisen tärkeä elinympäristö 
(metsälaki 10 §). Alueen itäpuolella on 
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Korkeustasot. (Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys, 2008)

Maaperäkartta, GTK. (Tampereen kaupungin karttapalvelu)

1.3 Maastonmuodot
Suunnittelualueella topografia vaihte-
lee rannan suuntaisesti noin +77.5 m 
Pyhäjärven rannalta ja noin +95 m val-
tatien 12 eritasoliittymän tuntumassa. 
Rannat ovat jyrkkiä.

1.4 Maaperä
Suunnittelualueen luonnollinen maape-
rä on maaperäkartan (GTK) ja puhdista-
mon alueelta tehtyjen kairausten perus-
teella täyttökerrosten alapuolella silttiä, 
jonka alapuolella on moreenia ennen 
kalliota. Kallion pinta on nykyisen puh-
distamon kohdalla noin tasolla +80–82 
ja se on varmistettu porakonekairauk-
silla.

Vanhojen ilmakuvien perusteella 
rantaa on täytetty puhdistamon edustal-
la vuosien 1956 ja 1966 välisenä aikana 
noin 0,4 ha.
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1.5 Pilaantuneet maa-alueet
Ennen puhdistamon rakentamista alue 
on ollut maanviljelykäytössä. Puhdista-
mon lähiympäristössä ei tiedetä olleen 
merkittäviä  maaperää pilaavia kohteita. 
Kiinteistöllä ei ole puhdistamon aikana 
säilytetty eikä käsitelty suuria määriä 
vaarallisia kemikaaleja. Laitosrakennuk-
sen pohjakerroksessa on 5 m3 lämmi-
tysöljysäiliö. Alueella ei ole tiettävästi 
tapahtunut kemikaalionnettomuuksia.

Puhdistamoalueella (aidattu alue) 
on tehty maaperän haitta-ainetutkimuk-
set vuonna 2014 (Sito Oy). Tutkimuksen 
mukaan maaperä ei ole pilaantunut. 
Näin ollen maa-ainesten otolle tai maan-
käytölle ei ole rajoituksia.

1956

1966

1974

2015
Ilmakuvat Tampereen 
kaupungin karttapalvelu.
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Lännen suunnasta tulee puhdista-
moalueelle käytössä säilyvä viemärilinja. 
Mahdollisuutta siirtää linja esimerkiksi 
moottoritien varteen tarkasteltiin kar-
keasti. Siirrettävä matka on noin 660 
metriä ja kaivantosyvyys lähes 8 metriä. 
Näin syvällä sijaitseva pääviemäri ei ole 
suositeltava. Tarvittaisiin raskaat tuen-

Keskuspuhdistamon rakentamisen 
jälkeen alueelle jää pumppaamo, ta-
sausallas (rakennuksen sisällä), tulevat 
viemärilinjat sekä järven pohjassa pai-
neviemäri uudelle puhdistamolle ja ole-
massa olevat siirtoviemärilinjat Pirkka-
lasta. Pirkkalan siirtoviemärit poistuvat 
käytöstä lähivuosina. 

nat ja leikkausmassojen määrä kasvaisi 
todella suureksi. Kustannusarvio viemä-
rin siirrosta on noin 4 500 €/m eli noin 3 
miljoonaa euroa.

Lisäksi alueella kulkee muita viemä-
reitä ja sähkökaapeleita.

Olemassa oleva kunnallistekniikka (lähde Xxx). Kuva päivitetään parempilatuiseen.

Uusi suunniteltu kunnallistekniikka (lähde Ramboll). Kuva päivitetään parempilatuiseen.

1.6 Kunnallistekniikka



|   12   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Raholan puhdistamoalueen maankäyttöselvitys

Nykytilanteessa suunnittelualue on 
vaikeasti saavutettavissa, koska yhteyt-
tä Nokian moottoritielle (vt 12) ei ole. 
Ajoyhteys puhdistamoalueelle on Simo-
lankadun kautta. Simolankatu on pie-
nipiirteinen asuinalueen läpi kulkeva 
moottoritien suuntainen katu. Tesoman 
eritasoliittymä liittää valtatiehen vain 
liittymän pohjoispuolella olevat alueet. 
Nokian moottoritien liikennemäärä on 
vuonna 2016 noin 19000 ajon./vrk Ra-
holan kohdalla.

Yöajan keskiäänitasotarkastelu vuoden 2040 ennustetussa liikennetilanteessa.

1.8 Ilmanlaatu
Työn aikana laaditun liikenne-ennus-
teen mukaan valtatien 12 liikennemää-
rä vuoden 2040 ennustetilanteessa on 
suunnittelualueen kohdalla noin 24 000 
– 34 000 (eritasoliittymän länsipuolella 
24 000 ja itäpuolella 31 000) liikenne-
verkkoratkaisusta ja maankäyttövaihto-
ehdosta riippuen.

Oppaan Ilmanlaatu maankäytön 
suunnittelussa (Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 2015. Han-

Tarkastellulla maankäytöllä ja ra-
kennuskorkeudella rakennusmassojen 
etelä-/itäpuolille muodostuu leikkiin 
ja oleskeluun soveltuvia ohjearvon mu-
kaisia alueita. Alueen jatkosuunnittelun 
yhteydessä on suositeltavaa kiinnittää 
huomiota alueelle lännen suunnasta, Ra-
jasalmen silloilta tulevaan liikenteen ää-
neen. Etenkin mahdollisilla Pyhäjärveen 
tehtävillä tekosaarilla pihojen avautu-
mista yksinomaan lännen suuntaan ei 
voida suositella.

1.7 Liikenneverkko

1.9 Melu
Alueen merkittävin melulähde on valta-
tie 12. Tieliikenteen keskiäänitaso ylit-
tää lähes koko suunnittelualueella uusil-
le alueille sovellettavan, meluntorjuntaa 
ohjaavan, yöajan keskiäänitason 45 dB 
LAeq22–7. Työn aikana laadittujen lasken-
nallisten luonnosmelutarkastelujen pe-
rustella alueen meluntorjunta on mah-
dollista hoitaa rakennusmassoittelulla. 
Alla on esitetty luonnostarkastelu, jossa 
rakennusten korkeudeksi on määritetty 
8 m nykyisestä maanpinnantasosta. Tu-
los kuvaa keskiäänitasoa 2 m laskenta-
korkeudella.

nu Airola, Uudenmaan ELY-keskus ja Ma-
ria Myllynen, HSY) mukaan uutta asuina-
luetta kaavoitettaessa suositusetäisyys 
ajoradan reunan ja uuden asuinraken-
nuksen välissä on suunnittelualueen 
kohdalle ennustettujen liikennemäärien 
mukaisesti noin 50–70 m.
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1.10 Vesistötäytöt
Nykyisen puhdistamoalueen edustal-
le on mahdollista tehdä vesistötäyttöjä, 
joille voidaan sijoittaa uutta asuinra-
kentamista. Täyttöjä voidaan kuitenkin 
tehdä vain rajatuille alueille. Keskeisin 
rajoittava tekijä täyttöjen tekemisel-
le on kynäjalavan runsas esiintyminen 
ranta-alueella. Lisäksi pumppaamolta 
etelään lähtevät siirtoviemärit rajoit-
tavat osaltaan täyttöjen sijoittamista. 
Täyttöalueesta ei näin ollen voida tehdä 
yhtenäistä, vaan siitä tulisi suunnitella 
niemien tai saarten muodostama. 

Veden syvyys puhdistamoalueen 
edustalla on noin 2–5 metriä. Puhdis-
tamon itäpuolella on vesistöstä tehty 
neljä painokairausta, joiden perusteella 
pehmeän pohjasedimentin/-liejun sy-
vyys ennen kovaa pohjaa on noin 2–4 m. 
Puhdistamoalueen kohdalta ei ole tehty 
maaperäkairauksia, joten kovan pohjan 

syvyystasot ja täytön työtekniikka poh-
jasedimenttiä syrjäyttämällä ovat arvi-
oita. Myöhemmissä suunnitteluaiheissa 
kovan pohjan syvyyttä vesistötäyttöjen 
kohdilta tulee tutkia tarkemmin. 

Vesirakentamisesta aiheutuu työn-
aikaista veden samenemista. Louhetäy-
töistä veteen päätyy liukoisia räjähdeai-
neista peräisin olevia typpiyhdisteitä. Jos 
sedimentissä on haitta-aineita, niitä voi 
joutua veteen rakentamisen yhteydessä. 
Sedimentin laadusta ei ole tietoa. Myös 
vedenalainen luonto ja pohjaeliöt on tut-
kittava ennen tarkempaa suunnittelua.

Alue voi toimia pilaantumattoman 
maa-aineksen vastaanottopaikkana 
muutamia vuosia ennen mahdollisen ve-
sistötäytön toteuttamista. Rakentamisen 
ajoituksen kannalta täyttömateriaalin 
saatavuus on myös syytä ottaa alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon.

Mahdolliset rajoitukset täytölle. Kuva päivitetään parempilatuiseen.
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2 Nokian moottoritien 
kehittäminen

Nokian moottoritie on kaksikaistainen 
ja sillä on voimassa 100 km/h nopeusra-
joitus. Nykytilanteessa Nokian moottori-
tie toimii sisääntuloväylänä Tampereelle 
läntisen kehätien ja Paasikiventien välil-
lä. Tampereen kantakaupungin sisääntu-
loväylien liikennetarkastelu -selvityksen 
mukaan tarkasteluvälillä on vain Tampe-
reelta lähtevää tai Tampereelle päättyvää 
liikennettä. Valtakunnallinen liikenne 
siirtyy Tampereen seudulla käyttämään 
läntistä kehätietä (vt 3). Liikennettä No-
kian moottoritiellä on kehätien sisäpuo-
lella nykyisin noin 19000 ajon./vrk ja 
kehätien eteläpuolella noin 23500 ajon./
vrk. Raskaan liikenteen osalta kehätie 
jakaa liikennettä merkittävästi. Raskaan 
liikenteen määrä vähenee 70 % kehätien 
kohdalla. Kehätien eteläpuolella sitä on 
1600 ja pohjoispuolella enää 460 ajo-
neuvoa, mikä tukee käsitystä tiejaksosta 
kaupunkiseudun sisäisenä sisääntulotie-
nä.

Tiejakso välillä läntinen kehätie–
Paasikiventie on pituudeltaan 6,2 km ja 
irrallaan maankäytöstä. Jaksolla on vain 
kolme liittymää; Tesoman ETL, Pispa-
lan vt liikennevalot sekä Paasikiventien. 
Tesoman eritasoliittymästä Paasikiven-
tielle (Vaitinaroon) on noin kaksi kilo-
metriä. Tämän osuuden muuttamista 
kaupunkimaiseksi väyläksi on tässä sel-
vityksessä tarkasteltu tarkemmin. Täl-
löin nykyisestä noin 30 metriä leveästä 
suojavyöhykkeestä voitaisiin luopua ja 
sijoittaa rakennuksia kaupunkimaisesti 
lähemmäksi väylää. Toisaalta valtateiden 
kehittämisessä on yleensä keskitytty val-
takunnallisen ja pitkämatkaisen liiken-
teen kehittämiseen, jolloin tavoitteena 
ei ole lisätä liittymiä vaan vähentää niitä. 
Tarkasteltava jakso sijoittuu kuitenkin jo 
niin syvälle kaupunkiympäristöön, ettei 
valtatietä voida kehittää huomioimatta 
vahvasti myös kaupungin maankäyttöä. 

Tampereen kantakaupungin sisään-
tuloteiden liikennetarkastelu -selvityk-
sen mukaan tämä olisi potentiaalinen 
jakso muuttaa katumaisemmaksi ja las-
kea nopeusrajoitusta ilman, että sillä on 
merkittäviä vaikutuksia seudulliseen tai 
valtakunnalliseen liikenteeseen. Lisäksi 
työssä on arvioitu, että väylällä on va-
paata kapasiteettiä, joten sen varteen 
voidaan esittää uutta maankäyttöä.

Liikennejärjestelmän näkökulmasta 
tähän liittyy myös Tampereen seudun 
joukkoliikenteen kehittäminen ja Nokia–
Tesoma–Tampere lähijunaratkaisu, joka 
toimisi vaihtoehtoisena liikkumismuoto-
na Tampereen keskustaan tulijoille. Lä-
hijunaliikenteen toteutuminen vähentäi-
si todennäköisesti jonkin verran Nokian 
moottoritien liikennettä ja ajatusta tuki-
si moottoritien standardin laskeminen. 

2.1 Lähtökohdat ja kehittämistarpeet
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Tampereen seudun liikenneverkko.
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Vaitinaro

1000m8006004002000 Liikenteen tavoiteverkko VE1
Nokian moottoritie muutettu kaduksi

Pääkatu/Kokoojakatu
Pääväylä

Eritasoliittymä

Kiertoliittymä

Pyöräilyn pääreitti

Katkaistava katuyhteys
Liikennevalot

Nykyinen/suunniteltu liikenneverkko

Yhteystarve suunnittelualueella
Pääkatu/Kokoojakatu
Pyöräilyn pääreitti

Tasoliittymä

2.2 VE 1 Muuttaminen kaduksi
Vaihtoehdossa 1 Nokian moottoritie 
on muutettu kaduksi ja varsinainen 
kaupunkijakso alkaa Raholan kohdal-
la hieman ennen Tesoman nykyistä 
eritasoliittymää. Tässä vaihtoehdossa 
eritasoliittymä on muutettu liikenne-
valo-ohjatuksi tasoliittymäksi, mikä 
mahdollistaa uuden maankäytön liit-
tymisen Raholan puhdistamonalueelta 
säästäen myös tilaa. Rakentaminen si-
joittuu lähelle katua ja tieympäristöön 
ja poikkileikkaukseen tehdään selkeä 
muutos kaupunkimaisemmaksi, jolloin 
liikennevalot eivät tule tienkäyttäjille yl-
lätyksenä. Lisäksi Nokian moottoritielle 
tehdään kaksi uutta liittymää hyödyn-
täen nykyisiä alikulkuja. Näin valtatie 
voidaan liittää sekä nykyistä, että uutta 
maankäyttöä, alueiden saavutettavuus 

paranee ja väylän estevaikutus vähenee. 
Kaikki liittymät ovat valo-ohjattuja ja no-
peusrajoitus laskee 60-70 km/h. Lisäksi 
ratkaisu mahdollistaa joukkoliikenteen 
laatukäytävän toteuttamisen Nokian 
moottoritielle. 

Moottoritien päättäminen kaupun-
kiseudulla kehätien jälkeen on hyvin 
tyypillinen ratkaisu, josta löytyy useita 
esimerkkejä Euroopasta ja Suomes-
ta. Katumaista väylää voisi hyvinkin 
verrata Teiskontiehen (vt 12), joka on 
4-kaistainen valoliittymillä varustettu 
väylä kehätien sisäpuolella. Samoin Hel-
sinki-Tampere moottoritie päättyy pian 
kehätien jälkeen kaupunkiin tultaessa ja 
ensimmäiset liikennevalot ovat Kuokka-
maantien kohdalla, josta keskustaan on 
matkaa noin 2 km.

Vaihtoehdon 1 liikenteen tavoiteverkko, jossa Nokian moottoritie on muutettu kaduksi.
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2.3 VE 2 Nopeusrajoituksen laskeminen

Vaihtoehdon 2 liikenteen tavoiteverkko.

Vaihtoehdossa 2 Nokian moottoritien 
standardin muuttaminen on maltilli-
sempaa. Väylä voi olla hallinnollisesti 
edelleen valtatie, mutta se sovitetaan 
paremmin rooliinsa kaupunkimaisena 
sisääntuloväylänä. Vaihtoehdossa nope-
usrajoitusta lasketaan 80 km/h muun 
muassa meluhaittojen vähentämisek-
si. Keskikaista kavennetaan tukemaan 
alempaa rajoitusta ja tuomaan tilaa uu-
delle maankäytölle, jota tuodaan muuta-
missa kohdin lähemmäksi väylää. 

Uusia liittymiä sallitaan vain yksi 
Haapalinnan kohdalle. Tesoman eritaso-
liittymä muutetaan rombiseksi mahdol-
listaen kaikki suunnat ja Raholan puhdis-
tamon uuden maankäytön. Haapalinnan 
kohdan liittymä kytkee Mattilankadun ja 
sen alikulun kautta väylän molempien 

puolien maankäytön väylään ja keventää 
osaltaan ongelmallisen Pispalan valtavä-
ylän liittymää. Uutta asuinaluetta ollaan 
kaavoittamassa väylän itäpuolelle Kaari-
lan pelloille. Tätä aluetta ei voida liittää 
nykyisten katujen kautta Pispalan valta-
tiehen, joten liittymä on alueelle tärkeä.
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2.4 Liikenne-ennuste eri skenaarioissa
Nokian moottorien kehittämisen vaih-
toehtojen vaikutuksia liikennemääriin ja 
reittimuutoksiin tarkasteltiin teoreetti-
sella Tampereen seudun liikennemalilla 
(TALLI-malli). Vuoden 2040 perusen-
nusteessa liikennemäärät kasvaa Tam-
pereen sisääntuloväylillä voimakkaasti 
ja Raholan kohdalla vt 12 liikennemää-
rä nousee noin 9 000 ajon./vrk. Nokian 
moottoritien muuttaminen kaupunki-
maiseksi sisääntuloväyläksi muuttaa lii-
kennemääriä alueellisesti, mutta seudul-
liset vaikutukset liikennemääriin ovat 
vähäisiä. 

Molemmat tarkastellut kehittämis-
vaihtoehdot vähentävät liikenteen kas-
vua Nokian moottoritiellä, kun liiken-
nettä siirtyy vaihtoehtoisille reiteille. 
Nokian moottoritie säilyy nopeimpana 

Keskivuorokausiliikennemäärän muutos vaihtoehtojen 0 ja 1 välillä vuoden 2040 ennustetilanteessa. 
Punaisilla väylillä liikennemäärä on suurempi ja vihreillä pienempi vaihtoehdossa 1.

väylänä Nokia suunnan ja Tampereen 
keskustan välillä, mutta hidastamisen 
myötä Nokian suunnan ja Tampereen 
itäosien välistä liikennettä siirtyy käyt-
tämään kehätietä. Nokian moottoritieltä 
siirtyy pois myös Tampereen keskustaan 
Pirkkalasta ja Länsi-Tampereelta suun-
tautuvaa liikennettä. Länsi-Tampereelle 
suuntautuvaa liikennettä siirtyy käyttä-
mään Myllypuronkatua ja Paasikiventie-
tä.
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Siirtyminen on voimakkaampaa vaihto-
ehdossa 1, jossa Nokian moottoritien lii-
kennemäärä vähenee noin 5 500 – 6 000 
ajon./vrk perusennusteeseen nähden. 
Myllypuronkadun liikennemäärä kasvaa 
korkeimmillaan noin 2 400 ajon./vrk 
(+20 %) ja kehätien liikennemäärä noin 
2 400 ajon./vrk (+5 %) perusennustee-
seen nähden.

Vaihtoehdossa 2 Nokian moottori-
tien liikennemäärä vähenee noin 3 900 
ajon./vrk perusennusteeseen nähden. 
Myllypuronkadun liikennemäärä kasvaa 
korkeimmillaan noin 2 000 ajon./vrk 
(+17 %) ja kehätien liikennemäärä noin 
1 500 ajon./vrk (+3 %) perusennustee-
seen nähden. 

Vaihtoehdon 1 mukainen ratkaisu 
pidentää Tampereen ja Nokian keskus-
tojen välistä matka-aikaa ruuhkatuntien 
aikana 1,2–1,4 minuuttia. Prosentuaa-
linen muutos perusennusteeseen näh-
den kuormittuneempaan suuntaan on 9 
prosenttia. Vaihtoehdossa 2 matka-aika 
pitenee 0,7–0,8 minuuttia ja matka-ajan 
prosentuaalinen muutos on 4–5 pro-
senttia. Tämän perusteella matka-ajan 
lievästä pidentymisestä ei ole merkittä-
vää haittaa.

Matka-ajat Nokian ja Tampereen keskustan välillä vuoden 2040 
ennustetilanteen aamuhuipputunnin aikana

Matka-ajat Nokian ja Tampereen keskustan välillä vuoden 2040 
ennustetilanteen iltahuipputunnin aikana

Matka-aika 
itään (min)

Muutos 
(min)

Muutos 
(%)

Matka-aika 
länteen (min)

Muutos 
(min)

Muutos 
(%)

VE 0 17,2 13,5

VE 1 18,6 + 1,4 + 8 % 14,7 + 1,2 + 9 %

VE 2 17,9 + 0,7 + 4 % 14,2 + 0,7 + 5 %

Matka-aika 
itään (min)

Muutos 
(min)

Muutos 
(%)

Matka-aika 
länteen (min)

Muutos 
(min)

Muutos 
(%)

VE 0 14,9 19,7

VE 1 16,3 + 1,4 + 9 % 20,9 + 1,2 + 6 %

VE 2 15,7 + 0,8 + 5 % 20,4 + 0,7 + 4 %
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2.5 Toimivuustarkastelut
Työssä tehtiin toimivuustarkastelut vaihtoehdon 1 mukaiselle 
ratkaisulle varmistaen, että liikennevalot toimivat ja että esi-
tetty uusi maankäyttö voidaan valoilla liittää sujuvasti Nokian 
moottoritiehen. Liikennevalojen vaihtoehtona oli Tesoman 
liittymän osalta suuri turbokiertoliittymä, joka olisi toiminut 
moottoritien päättymispisteenä.

Toimivuustarkastelut tehtiin vuoden 2040 tilanteessa huo-
mioiden tienstandardin tuomat liikenteen siirtymät ja uuden 
maankäytön suuruusluokkana oli noin 130 000 k-m2. Toimi-
vuustarkastelut tehtiin Synchro-simulointiohjelmalla niin 
AHT- kuin IHT-tilanteessa. 

Aamuhuipputunnin aikana turbokiertoliittymän palvelu-
tasot olivat paremmat kuin valo-ohjatuissa, mutta molemmat 
liittymät toimivat vähintään tyydyttävästi. Turboliittymässä 
pääsuunnan tuli väistää Tesoman suunnasta tulevaa vilkasta 
liikennevirtaa. Uuden maankäytön eteläisessä haarassa ei ha-
vaittu ongelmia. Liikennevalo-ohjatun liittymän keskimääräi-
nen palvelutaso oli C (tyydyttävä) ja turbokiertoliittymän B 
(hyvä).

Odotusaikoihin perustuvat palvelutasot 
AHT 2040 -tilanteessa tarkastelluissa 
vaihtoehdoissa.

Liittymän palvelutason selitys ja suhde odotusaikoihin

Palvelu-
taso

Kuvaus Valo-ohjatun liittymän 
keskimääräinen odotusaika (s) 

Kiertoliittymän ja valo-ohjaamattoman liittymän 
keskimääräinen odotusaika (s)

A Erittäin hyvä ≤ 10 ≤ 10

B Hyvä > 10 ja ≤ 20 > 10 ja ≤ 15

C Tyydyttävä > 20 ja ≤ 35 > 15 ja ≤ 25

D Välttävä > 35 ja ≤ 55 > 25 ja ≤ 35

E Huono > 55 ja ≤ 80 > 35 ja ≤ 50

F Erittäin huono > 80 > 50
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Odotusaikoihin perustuvat palvelutasot 
IHT 2040 -tilanteessa tarkastelluissa 
vaihtoehdoissa.

Haapalinnan kohdan uuden liittymän 
odotusaikoihin perustuva palvelutasot.

Iltahuipputunnin tilanteessa molemmat liittymävaihtoehdot 
toimivat tyydyttävästi, vaikka ovatkin kuormittuneita. Tur-
bokiertoliittymässä ongelmaksi muodostuu Tesoman suunta, 
joka jonoutuu. Liikennevaloissa voidaan pääsuuntaa painot-
taa enemmän ja ottaa vapaalla oikealle sujuvasti Tesomalle 
kääntyvät liittymästä erilleen. Liikennevalo-ohjatun liittymän 
keskimääräinen palvelutaso oli D (tyydyttävä) ja turbokierto-
liittymän C (tyydyttävä).

Pääsuunnan toimivuutta painottaen ja huomioiden muut 
lähialueen liittymät päädyttiin esittämään VE 1 katuratkaisus-
sa Tesoman liittymä valo-ohjattua liittymää. Lisäksi valo-oh-
jattu liittymä kestää turbokiertoliittymää paremmin liikenteen 
kasvua.

Haapalinnan kohdan uusi liittymä on esitetty liikennevalo-oh-
jattuna T-liittymänä, jossa ovat mukana kaikki suunnat ja liit-
tyminen Mattilankatuun. Tämän liittymän toimivuudessa ei 
todettu sujuvuusongelmia ja sivusuunnan liikennemäärän ar-
vioidaan pysyvän suhteellisen vähäisenä (ramppikadun liiken-
nemäärä noin 100 ajon./h suuntaansa). Liittymän palvelutaso 
on C (tyydyttävä), mikä on normaali palvelutaso valo-ohjatulle 
liittymälle.
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2.6 Maankäyttö
Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon 
uutta maankäyttöä Nokian moottori-
tien varrelle on mahdollista sijoittaa, jos 
osa nykyisestä liikennealueesta vapau-
tuu muuhun käyttöön ja väylän luonne 
muuttuu kaupunkimaisemmaksi, vaikka 
se samalla säilyykin vilkkaasti liikennöi-
tynä. Tarkastelussa on huomioitu kaikki 
Nokian moottoritien varressa tarkas-
telujaksolla olevat rakentamattomat 
alueet lukuun ottamatta keskuspuisto-
verkostoon kuuluvaa maisemapeltoa. 
Ajoneuvoliikenteen tilantarpeeksi on 
arvioitu noin 18 metriä, mikä mahdol-
listaa liikennealueen kaventamisen koko 
matkalla. Uusilla alueilla aluetehokkuu-
deksi on esitetty e=1, mikä tarkoittaa te-
hokasta kerrostalorakentamista. Kortte-
lialueiden sisäinen katuverkko ja pienet 

kortteleiden väliset puistoalueet ja au-
kiot sisältyvät alaan, laajemmat vihera-
lueet on jätetty tarkastelun ulkopuolel-
le.  Tässä tarkastelussa ei ole huomioitu 
liikenteen meluun ja ilmanlaatuun liit-
tyviä rajoituksia. Pääsääntöisesti nämä 
asiat ovat ratkaistavissa toteutusvaiheen 
suunnittelussa muun muassa korttelei-
den massoittelulla ja suuntaamalla asun-
not pihan puolelle. 

Vaihtoehdossa 1, jossa moottoritie 
muutetaan sisääntulokaduksi, liiken-
neympäristön muutos mahdollistaa 
rakentamisen katualueen välittömässä 
läheisyydessä. Uusien asuinkortteleiden 
reuna on sijoitettu 5-10 metrin etäisyy-
delle ajokaistan reunasta. Muodostuu 
kaupunkimaista katutilaa, jossa yhtenäi-
nen rakennettu vyöhyke ulottuu kadun 

Mahdolliset uuden maankäytön alueet VE 1.

reunaan asti. Jalkakäytävä ja pyörätie 
voidaan sijoittaa joko kadun varteen tai 
rinnakkaiskatuverkon yhteyteen tilan-
teesta riippuen. Mahdolliset jalankul-
ku- ja pyöräilyväylät sekä viherkaista 
ja istutukset suurentavat katualueen 
tilantarvetta. Koska rakentaminen voi-
daan näissä tapauksissa tuoda lähes 
kiinni jalkakäytävän reunaa, sillä ei ole 
juurikaan vaikutusta rakentamisen ko-
konaismäärän. Katumainen vaihtoehto 
mahdollistaa suurempien rakentamatto-
mien alueiden kehittämisen ohella myös 
nauhamaisen täydennysrakentamisen 
kaduksi muutettavan moottoritien ja 
rinnakkaiskatuverkon välissä. Yhteensä 
tarkastelualueelle on arvioitu voitavan 
sijoittaa noin 400 000 k-m2 uutta asuin-
rakentamista. 
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Vaihtoehdossa 2, jossa tarkastelualueel-
la nopeusrajoitus pudotetaan 80 ki-
lometriin tunnissa, olemassa olevaan 
liikennealuetta on periaatteessa mah-
dollista kaventaa nykyisestään vastaa-
valla tavalla kuin vaihtoehdossa 1. Uudet 
asuinkorttelit on kuitenkin sijoitettu 
vähintään 20 metrin etäisyydelle ajo-
kaistan reunasta, mikä vastaa nykyisen 
liikennealueen reunaa. Liikennealueen 
kaventaminen ei siis mahdollista raken-
nettavan alueen laajentamista, mutta 
moottoritien muuttuminen kaupunki-
maiseksi sisääntuloväyläksi ylipäänsä 
lisää täydennysrakentamisen mahdol-
lisuuksia alueella. Koska asuinrakenta-
mista ei ole mahdollista sijoittaa yhtä 
lähelle maantien reunaa kuin vaihtoeh-
dossa 1, kapeimmat nauhamaiset ke-

hittämisvyöhykkeet jäävät tarkastelun 
ulkopuolelle. Maantien läheisyyteen on 
mahdollista kehittää oman kokonaisuu-
tensa muodostavia asuinalueita, jotka 
sulkeutuvat maantien suuntaan. Yhteen-
sä tarkastelualueelle on arvioitu voita-
van sijoittaa noin 250 000 k-m2 uutta 
asuinrakentamista. 

Mahdolliset uuden maankäytön alueet VE 2.
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Tyyppipoikkileikkaukset 1:350.

2.7 Päätelmät ja huomiot
Nokian moottoritien muuttaminen  
luonteeltaan kaupunkimaisemmaksi 
sisääntulokaduksi on mahdollista. Vaih-
toehdossa 1, jossa moottoritie muu-
tetaan kaduksi, liikennealueelle ja sen 
välittömään läheisyyteen on mahdollis-
ta sijoittaa noin 400 000 k-m2 uutta ra-
kentamista. Kaduksi muuttamisen seu-
rauksena osa liikenteestä siirtyy muille 
reiteille. Vaihtoehdossa 2, jossa mootto-
ritien nopeusrajoitusta lasketaan, väylän 
ympäristöön on mahdollista sijoittaa 
noin 250 000 k-m2 uutta rakentamista. 
Tässä vaihtoehdossa väylän välityskyky 
säilyy parempana. 

Uuden asuinrakentamisen näkökul-
masta liikennealueelta vapautuvaa tilaa 
olennaisempaa on liikenneympäristön 
muutos moottoritiestä kaupunkimai-
semmaksi sisääntulotieksi tai kaduksi. 
Kaupunkimaisen ympäristön muodos-
tamiseksi rakentaminen tuodaan lähel-
le tietä. Nopeusrajoituksen laskeminen 
edellyttää myös ympäristön muuttumis-
ta kaupunkimaisemmaksi. Rajatapauk-
sissa liikennealueen kaventuminen voi 
parantaa maankäytön kehittämismah-
dollisuuksia.
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3 Raholan puhdistamo- 
alueen kehittäminen

3.1 Lähtökohdat
Puhdistamoalue on sijainniltaan otolli-
nen asuinrakentamista ajatellen. Pyhä-
järven ranta tarjoaa komeat näkymät ja 
alueelta on järjestettävissä hyvät yhte-
ydet lähialueen ulkoilureiteille. Sijainti 
on myös liikenteellisesti hyvä ja alue 
täyttää yleiskaavassa uusille alueille ase-
tetut tavoitteet muun muassa kestävien 
liikkumistapojen edistämispotentiaalin 
osalta. Alue saadaan liitettyä katuverkon 
kautta Nokian moottoritiehen ja uudet 
liikenneverkkoratkaisut mahdollista-
vat joukkoliikenteen tuomisen alueen 
lähelle sujuvasti. Raholan palvelut ovat 
saavutettavissa alle kilomerin päässä 
ja Tesoman aluekeskukseen on matkaa 
noin 1,5 km, joten kävelyn ja pyöräilyn 
potentiaali on korkea.

Alueen rakentamista rajoittaa ran-
nan merkittävä kynäjalavaesiintymä. 
Rannan muokkaaminen ei ole mahdol-
lista vaarantamatta kynäjalavia ja ve-
sistötäyttöjä on mahdollista tehdä vain 

rajatuille alueille. Rantavyöhyke säilyte-
tään yhtenäisenä viheralueena, jonne on 
mahdollista toteuttaa luontopolkutyyp-
pisiä reittejä. Jalankulun ja pyöräilyn 
pääväylä, joka tarjoaa myös esteettömän 
kulkumahdollisuuden, sijoittuu alueen 
sisäisen katuverkon yhteyteen. Mahdol-
lisuuksien mukaan myös tältä reitiltä 
järjestetään kulkuyhteyksiä veden äärel-
le. 

Rannan tuntumaan on mahdollis-
ta suunnitella vesistötäytöille sijoittu-
via asuinkortteleita, jotka täydentävät  
osaltaan alueen kaupunkirakennetta ja 
mahdollistavat monipuolisen ja vaihte-
levan asuntotarjonnan. Täyttöalueille tai 
niiden yhteyteen voidaan sijoittaa asu-
misen lisäksi myös rantaan liittyviä toi-
mintoja ja palveluita, kuten venesatama 
ja uimapaikka. Suunnittelussa huomioi-
daan virkistysalueiden ympärivuotinen 
käyttö. Moottoritien estevaikutuksen 
vähentyessä rannan virkistysalueet ja 

3.2 Liittymäratkaisu
Puhdistamoalueen maankäytön kehit-
tämisen edellytyksenä on Tesoman eri-
tasoliittymän muuttaminen siten, että 
uudelle maankäytölle voidaan järjestää 
ajoyhteys. Liittymäratkaisuna uudelle 
maankäytölle on tarkasteltu kahta pe-
rusratkaisua, jotka pohjautuvat liiken-
teen tavoiteverkkovaihtoehtoihin. VE 
1 on liikennevalo-ohjattu liittymä, joka 
mahdollistaa enintään 130 000 k-m2 
uutta rakentamisen puhdistamoalueelle 
ilman, että aiheuttaa pääsuunnalle mer-
kittävää haitta. 

VE 2 on eritasoliittymäratkaisu, jos-
sa nykyistä liittymä kehitetään siten, 
että se mahdollistaa kaikki suunnat ja 

rantaan tulevan maankäytön. Näin pää-
dyttiin nykyistä siltaa hyödyntävään 
rombiseen eritasoliittymään. Eritaso-
liittymä tarvitsee ramppiliittymiksi 
kiertoliittymät mahdollistamaan uuden 
maankäytön liittyminen. Tämän vuoksi 
nykyisiä ramppeja joudutaan hieman 
muokkaamaan tien pohjoispuolella ja 
eteläpuolella olevien ramppien tilalle on 
rakennettava kokonaan uudet. Eritaso-
liittymän välityskyky on suurempi kuin 
liikennevalojen, eikä se aiheuta maan-
käytölle muita rajoitteita kuin viemänsä 
isot tilavaraukset.

aktiviteetit palvelevat kaupungin luo-
teispuolen asukkaita laajalta alueelta ja 
uusi asuinalue kytkeytyy osaksi olemas-
sa olevaa kaupunkirakennetta. Rannan 
tuntumaan on syytä varata jonkin ver-
ran pysäköintipaikkoja yleisten alueiden 
käyttäjille. 

Lännen suunnasta tulevan, alueen 
poikki kulkevan viemärilinjan siirtämi-
nen ei ole mahdollista. Johtoalue tulee 
huomioida alueen suunnittelussa siten, 
että se sijoittuu katualueelle tai muulle 
yleiselle alueelle. Korttelit tulee ratkaista 
siten, että rakennukset suojaavat pihati-
loja melulta. Lisäksi jatkosuunnittelussa 
tulee varmistua uusien  korttelialueiden 
riittävän hyvästä ilmanlaadusta.
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3.3 Liikennevalo-ohjattuun liittymään pohjautuva vaihtoehto (VE 1)
Vaihtoehdossa 1 liikennevalo-ohjattu 
liittymä mahdollistaa ajoneuvoliiken-
teen saapumisen keskelle uusia kort-
telialueita. Asuinrakentaminen sijoit-
tuu kaduksi muuttuvan moottoritien 
varteen ryhmittyviin kortteleihin. Uusi 
alueellinen kokoojakatu palvelee kadun 
molemmille puolille syntyviä korttelei-
ta. Idässä kokoojakatu liittyy olevaan 
Simolankatuun. Lännessä kadun linja 
noudattaa olemassa olevan pääviemärin 
johtoaluetta.

Vaihtoehtona tutkittiin myös kadun 
sijoittamista moottoritien varteen. Rin-
nakkaiset kadut muodostavat tällöin 
leveän liikennealueen, jonka ei tue tavoi-
tetta muodostaa sisääntuloväylän ym-
pärille kaupunkimaista katuympäristöä. 
Ratkaisu on kuitenkin mahdollinen eten-
kin, jos aluetehokkuus jää huomattavasti 
nyt esitettyä pienemmäksi ja kadun var-
teen sijoitetaan pysäköintialueita.

Suunnittelualueelle on sijoitettu yh-
teensä noin 128 000 k-m2 uutta asuinra-
kentamista. Tehokkain rakentaminen on 
sijoitettu alueen pohjoislaidalle kaduksi 
muuttuvan moottoritien varteen. Kort-
telien tehokkuudeksi on esitetty e=1.7, 
mikä saavutetaan noin VIII-kerroksisella 
rakentamisella, kun pysäköinti ratkais-
taan rakenteellisesti. Käytännössä riittä-

vä määrä pysäköintipaikkoja edellyttää 
kansipiharatkaisuja. Ajoyhteys kansipi-
han alle on alueen sisäiseltä katuverkol-
ta. 

Rakentaminen madaltuu kohti Py-
häjärven rantaa. Kadun eteläpuolisissa 
kortteleissa rakentamisen tehokkuu-
deksi on esitetty e=1.4. Rakennukset 
ovat VI-kerroksisia. Kadun eteläpuolelle 
sijoittuvissa kortteleissa maasto on huo-
mattavasti jyrkempää, mikä on huomi-
oitava muun muassa kortteleiden pysä-
köintiratkaisuissa. 

Olemassa oleva moottoritien ylittävä 
silta muutetaan kevyen liikenteen käyt-
töön. Sillalta on yhteys nykyisen ajoram-
pin rinnalla kulkevalle Simonlakadun 
osuudelle, joka muutetaan osaksi rannan 
tuntumassa kulkevaa jalankulku- ja pyö-
räilyreittiä. Olemassa oleva silta tarjoaa 
mahdollisuuden vähentää moottoritien 
estevaikutusta ja parantaa Pyhäjärven 
ja sen rantaan sijoittuvien virkistysalu-
eiden saavutettavuutta Raholan ja Teso-
man asuinalueilta. Mikäli silta päätetään 
purkaa, tulee jalankulku- ja pyöräily-yh-
teys väylän yli tai ali järjestää muulla ta-
valla. 

Alueen pääkäyttötarkoitukset ovat 
asuminen ja virkistys. Vaihtoehdossa 1 
asuinkorttelien pinta-ala on 1,6 kertai-

nen viheralueiden määrään nähden. Uu-
den katuverkon ja Nokian moottoritien 
välisiä alueita ei ole laskettu viheralueik-
si. Idässä suunnittelualue kytkeytyy ole-
massa olevaan rakentamiseen. Lännen 
puolella on laajempi yhtenäinen vihera-
lue, joka jää rakentamattomaksi.

Pienvenesatama on sijoitettu si-
ten, että se on hyvin saavutettavissa 
sekä alueen uusista asuinkortteleista, 
että alueen ulkopuolelta saavuttaessa. 
Alueelle rakennettavan pumppaamon lä-
heisyydessä olevat alueet hyödynnetään 
sataman pysäköintialueena ja veneiden 
talvisäilytyspaikkana. 

Vesistötäyttö sijoittuu puhdista-
moalueelle aiemmin tehdyn täytön rin-
nalle. Niemimäinen täyttöalue mahdol-
listaa luontevan kytkeytymisen rantaa. 
Osa täytetystä alueesta on asuinkortte-
lia, osa virkistysaluetta. Täyttöalueelle 
sijoittuvien asuinkortteleiden tehokkuu-
deksi on esitetty e=1.2 Täyttöalueella 
rannat ovat rakennettuja, mikä tuo vaih-
telua alueen muuten luonnontilaisina 
säilyviin rantoihin. 

Vaihtoehto 1 mahdollistaa myös Ra-
holan kartanon alueen kehittämisen, 
kun moottoritieltä nouseva ramppi kar-
tanoalueen kyljessä puretaan.  
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Havainnekuva, vaihtoehto 1 (1:5000).

Kaavarunko, vaihtoehto 1 (1:5000).
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3.4 Eritasoliittymään pohjautuva vaihtoehto (VE 2)
Vaihtoehdossa 2 ramppiliittymänä toi-
miva kiertoliittymä sijoittuu olemassa 
olevan sillan korkeuden mukaisesti noin 
tasolle +95.2. Nykyinen maanpinta uu-
sien asuinkortteleiden kohdalla on noin 
tasolla +87.0. Uudet rampit edellyttä-
vät vastaavanlaisia korkeita täyttöjä ja 
luiskauksia kuin liittymän nykyisetkin 
rampit. Aivan ramppien lähelle ei tästä 
syystä voida sijoittaa asuinrakentamis-
ta. Ramppeihin liittyvät luiskat ja niiden 
maisemointi ovat myös kaukomaisemas-
sa näkyvä tekijä. Kiertoliittymään tulee 
järjestää myös jalankulkuyhteys bussi-
pysäkeille. 

Kiertoliittymästä uusille kortteleille 
lähtevä katu kulkee T-risteyksen kautta. 
Risteyksen ja kiertoliittymän välin tulee 
olla riittävän pitkä. Toisaalta liittymän 
sijaintia rajoittaa alueelle rakennettava 
pumppaamo, joka korvaa nykyisen puh-
distamon. Mikäli T-risteyksen ja pump-
paamon pihan välinen korkeusero jää 
suureksi, ja niiden välinen etäisyys pie-
neksi, saattavat tukimuurirakenteet olla 
tarpeen.  

Alueen pääkäyttötarkoitukset ovat 
asuminen ja virkistys. Eritasoliittymän 
länsipuolelle rakennetaan uusi alikulku, 
joka vähentää Nokian moottoritien este-
vaikutusta ja mahdollistaa virkistysyh-

teyksien paremman kytkeytyneisyyden 
alueelliseen virkistysalueiden ja reittien 
verkostoon. Vaihtoehdossa 2 asuinkort-
teleiden pinta-ala on 1,3 kertainen vihe-
ralueiden määrään nähden. 

Suunnittelualueelle on sijoitettu yh-
teensä 96 000 K-m2 uutta asuinraken-
tamista. Tehokkain rakentaminen on 
sijoitettu alueen pohjoislaidalle. Kort-
telien tehokkuudeksi on esitetty e=1.7, 
mikä saavutetaan noin VIII-kerroksisella 
rakentamisella, kun pysäköinti ratkais-
taan rakenteellisesti. Käytännössä riittä-
vä määrä pysäköintipaikkoja edellyttää 
kansipiharatkaisuja. Ajoyhteys kansipi-
han alle on alueen sisäiseltä katuverkol-
ta. Lännen suunnasta olemassa olevalle 
sillalle nouseva ramppi rajoittaa raken-
tamista maantien läheisyydessä. Ramp-
pi nousee ylimmillään noin kolmannen 
asuinkerroksen korkeudelle. 

Eritasoliittymän itäpuolella uusi ka-
tuyhteys on sijoitettu asuinkortteleiden 
pohjoispuolelle, jossa kiertoliittymästä 
nykyiselle moottoritielle laskeva ramppi 
rajoittaa muutenkin rakentamista. Näin 
asuinkortteleista saadaan suora yhteys 
rantaan. Pysäköinnin ratkaisemiseen 
jyrkästi järveen viettävällä rinnetontilla 
tulee kiinnittää huomiota.

Rakentaminen madaltuu kohti 
Pyhäjärven rantaa. Paikallisen ko-
koojakadun eteläpuolisissa kortte-
leissa rakentamisen tehokkuudek-
si on esitetty e=1.4. Rakennukset 
ovat VI-kerroksisia. Vaihtoehdossa 
2 alueelle on sijoitettu vesistö-
täyttöinä kaksi tekosaarta. Tehok-
kuudeksi tekosaarille sijoittuvissa 
korttelialuilla esitetty 1.2. Saarten 
ranta-alueet on varattu puistoiksi.

Tulvarajojen puitteissa maan-
pinnan korkeutta ei ole täyttöalu-
eilla tarpeen nostaa kuin 0,6 metrin 
korkeudelle järven pinnasta. Tä-
män ansioista pääsy veden äärelle 
on helppo järjestää ja sekä yleisiin 
alueisiin, että asuinkortteleihin voi-
daan liittää hyvin saavutettavissa 
olevia laiturirakenteita. Alueelli-
selta kokoojakadulta rantaan ja te-
kosaarille suuntautuvista kaduista 
tulee näin kuitenkin pituuskalte-
vuudeltaan hyvin jyrkkiä. 

Uusi kiertoliittymä edellyttää 
ramppeihin pieniä muutoksia myös 
eritasoliittymän pohjoispuolella. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
Raholan kartanoalueeseen, joka jo 
nykyisellään jää korkealle nousevan 
rampin varjoon.
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Havainnekuva, vaihtoehto 2 (1:5000).

Maankäyttökaavio, vaihtoehto 2 (1:5000).
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3.5 Päätelmät ja huomiot
Liikenneratkaisun vaikutukset maankäyttöön

Pituusleikkaus osoittaa kiertoliittyminen korkeusaseman suhteessa maanpinnan 
korkeuteen rannan tuntumassa.

Liikennevaloliittymän välityskyky mah-
dollistaa enintään noin 130 000 k-m2 
uutta rakentamisen puhdistamoalueel-
le. Suurempi määrä aiheuttaa pääsuun-
nalle viivytyksiä, joten sitä ei suositella. 
Liikennevaloille vaihtoehtoisena ratkai-
suna on suuri turbokiertoliittymä, joka 
toimisi päätepisteenä moottoritielle. 

Uuden maankäytön kehittämisen 
näkökulmasta liikennevalot on toimi-
vampi ratkaisu kuin eritasoliittymän 
säilyttäminen. Saapuminen alueelle on 
helpompi järjestää ja korttelirakenne 
on vapaammin suunniteltavissa. Nokian 
moottoritien liikenteen kannalta erita-
soliittymä on sujuvampi ratkaisu. Ram-
pit ja silta sijoittuvat kuitenkin korkealle 
(+92.5) rakentamisen korkeustasoon 
nähden ja rajoittavat alueen asuinraken-
tamista.  

Joukkoliikenne

Molemmat liittymätyypit mahdollis-
tavat joukkoliikennereitin tuomisen 
alueelle tai pysäkkiparin muodostami-
sen liittymään Nokian moottoritietä 
käyttävälle linjalle. Näin lähes koko alue 
saadaan alle 400 metrin päähän joukko-
liikenteen pysäkeistä ja liittymään yleis-
kaavan tavoitteiden mukaisesti sujuvan 
joukkoliikenteen piiriin. Esimerkki tu-
levasta joukkoliikenneverkosta alueen 
kautta on esitetty alla. Vaihtoehto 1 on 
joukkoliikenteen näkökulmasta parem-
pi, koska bussipysäkki voidaan sijoittaa 
siten, että se on asuinkorttelista helposti 
saavutettavissa.

Kolmesta  linjoista: 
11 / 20 /  29 / 71

Uusi pysäkki kytkee 
puhdistamon alueen 

joukkoliikenteen piiriin

Yksi linjoista: 11/20/ 29/71 kulkisi 
Nokiantien sijaan rinnan 26 reitin kanssa 
ja jatkaisi Raholan puhdistamon alueen 

eritasoliittymään

20

11, 29

71

Linjat: 70, 
72, 74, 79

26

Esimerkki miten nykyisiä linjoja muokkaamalla uudet liikenneratkaisut mahdol-
listavat Raholan puhdistamon saamisen sujuvan joukkoliikenteen piiriin.



|   33   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Raholan puhdistamoalueen maankäyttöselvitys

Kynäjalavien johdosta vesistötäyttöjä 
voidaan tehdä vain rajatuille alueille. 
Tästä johtuen vesistötäytöt eivät tarjoa 
mahdollisuutta merkittävästi lisätä ra-
kentamisen kokonaismäärää alueella. 
Asumisen näkökulmasta vesistötäytöt 
tarjoavat kuitenkin mielenkiintoisen 
mahdollisuuden.

Vesistötäytöillä rakentamisen te-
hokkuutta rajoittaa pysäköintijärjeste-
lyt. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että täytettävän alueen 
koko mahdollistaa tehokkaan asuin-
korttelin ja erityisesti sen pysäköinnin 
ratkaisemisen. Täyttöalueen tulee olla 
riittävän suuri, jotta pihakannen alainen 
pysäköinti on mahdollista ratkaista toi-
mivalla tavalla. 

Pysäköintitason painaminen veden 
pinnan alapuolelle edellyttää erikois-
ratkaisuja. Jos taas pihakansi nouse 
täyttöalueen rannan tasoa kerroksen 
korkeammalle, tulee ratkaista kulkuyh-
teydet ja vaikutukset järvimaisemassa. 
Luontevien yhteyksien rakentamien pi-
hakannelta rantaan ja veden äärelle on 
haastavaa. Jatkosuunnittelussa voidaan 
pohtia, onko mahdollista sijoittaa pysä-
köinti ei-täyttöalueella.

Saarimuotoisten vesistötäyttöjen 
vaikutus rantaan on pienempi kuin nie-
mien. Toiminnallisesti niemi kuitenkin 
kytkeytyy paremmin rantavyöhykkee-
seen. Saarille sijoittuvat viheralueet ovat 
hieman hankalammin saavutettavissa 
kuin niemillä.

Saarille johtavista silloista tulee 
alueelle luontevia maamerkkejä. Saarten 
kautta on mahdollista rakentaa mielen-
kiintoinen veden läheisyyttä hyödyntä-
vä ulkoilureitti, joka mahdollistaa myös 
esteettömän kulkumahdollisuuden ran-
ta-alueelle. 

Täyttöalueiden suunnittelussa tulee 
huomioida niiden vaikutukset kauko-
maisemaan. Rakennusten korkeutta on 
syytä tutkia myös tästä näkökulmasta. 
Alueen ulkoreunalle sijoittuva kasvilli-
suus pehmentää vaikutelmaa. 

Täyttöjen suunnittelussa huomioi-
daan veden virtaamat ja riittävä vaihtu-
vuus. Suunnittelussa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi virtaamamalleja ja niiden 
avulla optimoida täyttöalueen muoto 
veden vaihtuvuuden näkökulmasta toi-
mivaksi. 

Alueen pysäköinnin järjestämiseksi voi-
daan korttelikohtaisen rakenteellisen 
pysäköinnin sijaan tutkia pysäköintita-
loa.

Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia 
esimerkiksi tien eteläpuolella olemassa 
olevien ramppien säilyttämistä liittymän 
itäpuolella. Tässä tapauksessa liittymän 
itäpuolelle ei ole mahdollista sijoittaa 
lainkaan uutta maankäyttöä, mutta toi-
saalta liittymän länsipuolella kiertoliit-
tymään nouseva ramppi ei rajoita raken-
tamista tien varressa ja korttelialueita 
voidaan kasvattaa. Samalla säästetään 
ramppien purku- ja rakentamiskustan-
nuksia. Liikenneympyrän rakentami-
nen kuitenkin on välttämätöntä uuden 
maankäytön liittämiseksi katuverkkoon.

Vesistötäytöt Muut vaihtoehdot
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4 Kustannusarvio 
puhdistamoalueen 
kehittämisestä

Infrakustannukset on laskettu FORE:n 
hankeosalaskentamenetelmällä hintata-
solla 109,30 (2010=100, 1/2017), alv. 0 
%. Työmaatehtävät sisältyvät kohteiden 
kustannuksiin ja tilaajatehtävät on il-
moitettu erikseen.  

Vaihtoehdoista 1 ja 2 on laskettu 
erilliset kustannusarviot. Laskelmat pe-

4.2 Kustannusarviot
Vaihtoehdon 1 kokonaiskustannukset 
ovat noin 9,8 M€ ja vaihtoehdon 2 ko-
konaiskustannukset ovat noin 15,8 M€. 
Vaihtoehdon 2 toteuttaminen on noin 
6 M€ kalliimpaa kuin vaihtoehdon 1 
toteuttaminen. Kustannuserot johtuvat 
siitä, että vaihtoehdossa 2 rakennetaan 
uudet rampit ja kertoliittymät. Moottori-
tielle on myös rakennettava kaksi uutta 
siltaa, jotta kevyenliikenteen alikulku 
voidaan toteuttaa. 

Vaihtoehdossa 1 täyttömaalle ra-
kennetaan niemi ja vaihtoehdossa 2 
rakennetaan kaksi tekosaarta. Teko-
saarien rakentamiskustannukset ovat 
korkeammat. Vesistötäytön kustannus-
arviossa kovan pohjan sijainti on arvi-
oitu läheisten kairausten perusteella ja 
täyttömenetelmäksi on arvioitu massan-
vaihto pohjasedimenttiä syrjäyttämällä. 
Mahdolliset ruoppaus- ja sedimenttien 
löyhdyttämistarpeet lisäävät täyttökus-
tannuksia. Kovan pohjan laatu ja tuleva 
maan käyttö vaikuttavat myös osaltaan 
täyttömenetelmiin. Täyttökustannuksiin 
ei ole arvioitu mahdollisia ruoppaus- tai 
pohjasedimentin löyhdytyskustannuk-
sia.

Vaihtoehdon 1 katujen ja pysäköin-
tialueiden sekä liikennevalojen raken-
tamiskustannukset ovat yhteensä noin 
3,5 M€ ja vaihtoehdon 2 katujen, teiden 
ja siltojen sekä pysäköintialueiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin 7,25 M€. 
Laskennassa kadut on oletettu päällys-
tettävän asfaltilla ja reunakivien olevan 
luonnonkiveä. Katujen kustannuksissa 
on huomioitu eri katuluokat; kokooja-
kadut (ajoradan leveys 7 m) tonttikadut 
(ajoradan leveys 6 m) sekä kevyen lii-
kenteen väylät (leveys 4 m). 

Vaihtoehdon 1 viheralueiden kus-
tannukset ovat noin 460 000 € ja niis-
sä on huomioitu rakennettavat puistot, 
yleiset kasvillisuusalueet, rantapolun 
rakentamisen kustannukset sekä kevy-
en liikenteen sillalle suunnitellut vihe-
ralueet. Vaihtoehdossa 2 viheralueiden 
kustannukset ovat noin 796 000 €, ja ne 
muodostuvat rakennettavista puistoista, 
yleisistä kasvillisuusalueista sekä ranta-
polun rakentamisesta. Ranta säilyy suu-
relta osin luonnontilaisena. 

Lisäksi rakennetaan toriaukioita, 
joiden kustannukset vaihtoehdossa 1 
ovat noin 604 000 € ja vaihtoehdossa 2 

4.1 Laskentamenetelmät
rustuvat edellä esitettyihin havainneku-
viin (vaihtoehto 1, s. 29 ja vaihtoehto 2, 
s. 31). 

Kustannusarvio on alustava ja kar-
kea. Laskelmaa tehdessä ei ole ollut tie-
dossa riittävän tarkkoja maapohjatieto-
ja, joten siinä ei ole huomioitu väylien 
tasauksia ja mahdollisista pohjanvah-

noin 612 000 €. Laskennassa on käytetty 
korkealaatuisia pintamateriaaleja, kuten 
luonnonkiveä. Rantarakenteiden eli tu-
kimuurien sekä laitureiden kustannuk-
set ovat samaa suuruusluokkaa molem-
missa vaihtoehdoissa. 

Vesihuolto- ja energiaverkon kustan-
nukset ovat samaa suuruusluokkaa mo-
lemmissa vaihtoehdoissa.  Vesihuolto- ja 
energiaverkon on oletettu kulkevan ka-
tuverkon yhteydessä ja laskennassa on 
huomioitu alueella jo olemassa oleva 
viemärilinja. 

Purkukustannuksissa on laskettu 
tarpeettomiksi jäävien ramppien purka-
misesta aiheutuvat kustannukset. Pur-
kukustannukset eivät sisällä nykyisen 
puhdistamoalueen purkamista.  Vaih-
toehdossa 1 purkukustannukset ovat 
noin 100 000 € suuremmat kuin vaih-
toehdossa 2. Katujen, teiden, aukioiden, 
viheralueiden ja siltojen rakentamiskus-
tannuksiin on laskettu mukaan valais-
tuskustannukset.

vistustoimenpiteistä aiheutuvia kustan-
nuksia. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty 
kustannusten jakautuminen vesistötäyt-
töalueiden ja muun suunnittelualueen 
välillä. Vaihtoehdon 1 niemi on edulli-

 Kustannusarviot

  Kustannusten jakautuminen vesistötäyttöalueiden 
ja muun suunnittelualueen välillä 

VE 1 VE 2

Suunnittelualue ilman vesistötäyttö-alueita              5 453 000 €            8 545 001 €   

Vesistötäyttöalueet              2 794000  €            4 724 000 €   

Rakennuskustannukset yhteensä (alv 0 %)              8 247000 €           13 269 000 €   

VE 1 VE 2

Kadut 3 372 000 € 2 230 000 €

Tiet - 2 545 000 €

Aukiot 604 000 € 612 000 €

Pysäköintialueet 131 000 € 117 000 €

Viheralueet 460 000 € 796 000 €

Vesihuolto 591 000 € 601 000 €

Energiaverkko 420 000 € 430 000 €

Vesistötäytöt 1 951 000 € 2 967 000 €

Sillat, alikulku - 2 357 000€

Rantarakenteet (tukimuurit) 208 000 € 201 000 €

Venelaiturit 284 000 € 287 000 €

Purkutyöt 226 000 € 126 000 €

Rakennuskustannukset yhteensä (alv 0 %) 8 247 000 € 13 269 000 €

Tilaajatehtävät ja varaukset (19,3 %) 1 592 000 € 2 561 000 €

Yhteensä (alv 0 %) 9 839 000 € 15 830 000 €

sempi toteuttaa kuin vaihtoehdon 2 te-
kosaaret, joiden yhteispinta-ala on nie-
meä suurempi. Taulukossa on mukana 
vain rakennuskustannukset (alv 0 %).
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Uuden rakennusoikeuden määrät ja tuotot eri vaihtoehdoissa

4.1 Päätelmät kaavataloudesta
Vaihtoehdossa 1 alueelle voidaan sijoit-
taa yhteensä noin 128 000 k-m2 uutta 
asuinrakentamista, mikä vastaa noin 2 
050 asukasta. Vaihtoehdossa 2 vastaavat 
luvut ovat 96 000 k-m2 ja 1 550. Raken-

VE 1 VE 2

Kerrosala 128 000 k-m2 96 000 k-m2

Suunnittelualue ilman vesistötäyttöalueita 118 000 k-m2 83 500 k-m2

Vesistötäyttöalueet 10 000 k-m2 12 500 k-m2

Rakennusoikeuden hinta 57 600 000 € 43 200 000 €

Suunnittelualue ilman vesitäyttöalueita 53 100 000 € 37 575 000 €

Vesistötäyttöalueet 4 500 000 € 5 625 000 €

nusoikeuden hinnaksi alueella arvioi-
daan 450 €/k-m2. Alustavan laskelman 
perusteella Raholan puhdistamoalueen 
kehittämisen tuotot kattavat siitä aiheu-
tuvat kulut. 
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5 Johtopäätökset
Selvityksen mukaan alueelle on mahdol-
lista osoittaa täydentävää asuinrakenta-
mista jäteveden puhdistamon poistuttua 
alueelta. Kehittämisen lähtökohdaksi 
tulee ottaa nykyisen virkistyskäytön ke-
hittäminen ja alueen ekologiset yhtey-
det. Sijainti Pyhäjärven rannalla tekee 
alueesta asuinrakentamisen kannalta 
otollisen. Alueelle on mahdollista jär-
jestää ajoneuvoliikenteelle uusi yhteys 
nykyistä eritasoliittymää kehittämällä. 

Lisäksi alueen läpi kulkevia virkistys-
yhteyksiä parannetaan. Alueen raken-
taminen mahdollistaa Nokian mootto-
ritien estevaikutuksen vähentämisen 
ja virkistyspotentiaalin hyödyntämisen 
nykyistä paremmin. Kaupunki omistaa 
maan, joten lisärakentamista syntyy 
kaupungille tuloja. Alueen kehittämistä 
ei ole ohjelmoitu aikataulullisesti. 

Kuva: Annina Vainio




