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Johdanto
ampere valmistelee uutta kantakaupunkia koskevaa yleis-
kaavaa, jonka tavoitevuosi on 2040. Kantakaupungin tule-
vaisuuden kehittämisen yhtenä keskeisenä teemana on 

maankäytöltään muuttuvien ja tehostuvien alueiden tutkiminen 
osana koko kaupungin kehitystä. Jo yleiskaavan tavoitevaiheessa 
on tunnistettu alueita, joiden maankäytöllinen potentiaali ja mah-
dollisuudet tulee hyödyntää sekä kaupunkikuvan että liikenne- ja /
tai viheryhteyksien eheytymiseksi.

Yksi tällainen muutosalue on Hervannan valtaväylän ja Teiskontien 
eritasoliittymä. Alueelle on tulossa raitiotien yleissuunnitelman 
mukaan keskustasta TAYSille johtava raitiotie. Alueen ympäristön 
kehittämisen tavoitteena on liikenteelle osoitetun alueen pienen-
täminen heikentämättä liikenteen sujuvuutta sekä liikenteestä 
 aiheutuvien haittojen vähentäminen, mikä mahdollistaa rakenne-
tun ympäristön tiivistämisen. Lisäksi on pyritty eheyttämään ja su-
juvoittamaan alueen läpi kulkevia viher- ja virkistysyhteyksiä. Visio 
pyrkii havainnollistamaan alueen potentiaalia houkuttelevana ja 
vetovoimaisena kaupunkiympäristönä keskeisessä kantakaupun-
gin solmukohdassa.

Visiosuunnitelman ovat laatineet WSP Finland Oy ja siihen liitty-
vät liikennesuunnitelmat Tra ix Oy. Tampereen kaupungin puolesta 
työtä ovat ohjanneet yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, liikennein-
sinööri Timo Seimelä, joukkoliikenneinsinööri Petri Hakala, pro-
jektiarkkitehti Markku Kaila, projektiarkkitehti Katarina Surakka, 
kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen ja projektiarkkitehti Lotta 
Kauppila.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö.
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Lähtökohdat
Teiskontie on eräs Tampereen pääsi-
sääntuloväylistä. Hervannan Valtaväy-
lä ja Kekkosentie ovat osa Tampereen 
keskustan itäpuolen kehäväylää. Alueen 
koillispuolella sijaitsee TAYS:n voimak-
kaasti kehittyvä sairaala-aluekokonai-
suus, jolle suuntautuu jo nykytilanteessa 
n. 20 000 asiointikäyntiä vuorokaudessa.

Keskeinen suunnittelualue on ny-
kyään eritasoliittymän aluetta ajoramp-
peineen ja ramppisilmukoineen ja niihin 
liittyvine keskisaarekkeineen. Alue on 
vilkkaan ajoneuvoliikenteen ja siihen 
liittyvien melun ja päästöjen hallitse-
maa. Keskeisin viheralueille sijoittuva 
yhteys ylittää Hervannan valtaväylän 

erillisellä sillalla Hippoksenkadun ja 
Sammon keskuslukion välissä. Alueella 
esiintyy keskellä ajoramppisaareketta 
rauhoitettu Lehtoneidonvaippa – kasvi.

Suunnittelualuetta ympäröivät erityyp-
piset ja eri aikaan toteutuneet rakenta-
misalueet; lännessä Kalevan kerrosta-
loalue, (valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö), jonka 
ensimmäinen asemakaava on laadittu 
vuonna 1953; etelässä Kalevan keskus-
puisto, jossa mm. Tampereen uinti-
keskus ja lännempänä Reima Pietilän 

suunnittelema Kalevan kirkko; idässä 
Kissanmaan asuinalue, jonka ensimmäi-
nen asemakaava on laadittu 1951; Koilli-
sessa Tampereen ammattikorkeakoulun 
(TAMK) ja Tampereen Yliopistollisen sai-
raalan (TAYS) korttelialueet sekä Pohjoi-
sessa Suomen vanhin v. 1922 perustettu, 
Litukan siirtolapuutarhan alue. Maan-
käytön visiosuunnitelman alueelle si-

joittuvat ABC huoltoasema, ravintola- ja 
päivittäistavarapalveluineen, Hippoksen 
toimistotalo, Sammon keskuslukio- ja 
Pellervon kirjastorakennus, Kissanmaan 
uusi väliaikainen päiväkoti ja vanhempi 
koulurakennus sekä Litukan siirtolapuu-
tarhayhdistyksen kerhotalo vuodelta 
1953 pohjoisessa.

Suunnittelu- ja tarkastelualueiden rajaukset ja huomioitavat lähtökohdat.
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Suunnittelualueen lähiympäristö.

Ote raitiotien yleissuunnitelman tarkistuksesta. Teiskontien ja Ilmarinkadun 
risteyksen pysäkki. 

Raitiotie
Tampereen kaupunginvaltuusto on hy-
väksynyt raitiotien yleissuunnitelman 
16.6.2014 kehitysvaiheen jatkotyön 
pohjaksi. Yleissuunnitelman mukaan en-
simmäisessä vaiheessa rakennetaan rai-
tiotie Hervannasta keskustaan ja keskus-
tasta Taysin alueelle. Yleissuunnitelmas-
sa Teiskontiellä on yksi pysäkki ja Taysin 
pääsisäänkäynnillä toinen. Yleissuun-
nitelmaan on tehty tarkistus 16.6.2015. 
Siinä on suunniteltu Teiskontielle kak-
si pysäkkiparia, joista toinen olisi Teis-
kontien ja Ilmarinkadun risteyk sen tun-
tumassa. 

Suunnitelmassa raitiotie erkanee 
Teiskontieltä eritasoliittymän alueella ja 
ylittää Kekkosentien sillalla. Raitiotielin-
jaus on muutettu kulkemaan nykyisen 
ABC-aseman eteläpuolelta, jolloin Kek-
kosentien ylittävä silta on mahdollisim-
man lyhyt ja linjaus raitiotieliikenteen 
kannalta sujuva. Lisäksi Tekunkadul-
le on tehty pysäkkivaraus ennen Taysin 
pysäkkiä. Tarkemmat otteet yleissuunni-
telman tarkistuksen suunnitelmista ovat 
liitteessä 1.
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Maakuntakaava Rakennesuunnitelma

Ote maakuntakaavaluonnoksesta. Teiskontien ja Kekkosentien 
varteen on merkitty ruskealla rasterilla tiivistettävä joukko-
liikennevyöhyke. Kekkosentien eritasoliittymä on osoitettu 
olemassa olevaksi ja Kuntokadun liittymä uudeksi eritasoliit-
tymäksi. Aluevaraukset ovat taajamatoimintojen ja palvelujen 
alueita. Lähde: Pirkanmaan liitto.

Kantakaupungin yleiskaavassa suunnittelualue on enimmäk-
seen liikennealuetta, jota ympäröi julkisten palvelujen ja hal-
linnon alue (PY); palveluvaltaisen yritystoiminnan alue, nykyi-
nen ABC, (PK-3); ryhmäpuutarha-alue RP-1 sekä kaupunki-
puistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK).

Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta 2040. 
Vihreällä viivalla on osoitettu raitiotien 1. vaihe ja vihreällä 
rasterilla viherverkosto. Kaupin kampus on osoitettu osaamis-
keskittymäksi.

Pisteviivalla on osoitettu kevyen liikenteen pääreitit ja vihre-
ällä viheralueena säilytettävät alueet. 

Ote Hakametsän yleissuunnitelmaluonnoksesta 12.3.2015. 
Punaisella rajauksella on osoitettu alue, jonka maankäytön 
ratkaiseminen edellyttää erillisiä tarkasteluja. Kävelyn ja 
pyöräilyn pääreitit on merkitty keltaisella katkoviivalla.

Kantakaupungin yleiskaava 1998

Hakametsän yleissuunnitelma

Yleiskaavan 1998 viherverkko

Suunnittelutilanne
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Suunnittelualueen tie- ja katuverkko (punaisella kadut, keltaisella yleiset tiet).

Pääväyläverkon liikennemäärät (ajon/vrk, 1.12.2015-29.2.2016), lähde: Tampereen kaupunki.

Kaleva-Kissanmaan alueen visiosuun-
nitelman suunnittelualueen halkaisee 
Hervannan valtaväylä / Kekkosentie ja 

Teiskontie. Kekkosentie ja Teiskontie 
Kekkosentieltä itään sekä osa eritaso-
liittymän rampeista ovat yleisiä teitä ja 

Hervannan valtaväylä sekä Teiskontie 
Kekkosentieltä keskustan suuntaan ovat 
katuja.

Liikenne
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TAYS:n alueen liikennesuunnitelma 2013, Teiskontiellä tunnelit jotka alittavat Kis-
sanmaankadun ja Kuntokadun liittymät. Ramboll 6.8.2013.

Ote Tampereen seudun liikenne-ennusteesta (luonnos) vuodelle 2040. Suluissa 
liikennemäärän kasvukerroin nykytilanne-ennusteeseen nähden. Trafix Oy.

Oheisissa kaavioissa on esitetty vuo-
delle 2040 laaditun liikenne-ennuste-
luonnoksen liikennemääriä ja Kaupin 
kampusalueen tuottaman liikenteen 
suuntautuminen liikenneverkolle. Lii-
kennemalleissa Kaupin kampus on ku-
vattuna yhtenä maankäyttöalueena ja 
todellisuudessa alueen liikenne tulee ja-
kaantumaan kampusalueen katuverkolle 
tasaisemmin. Ennusteen mukaan Kekko-
sentien liikennemäärä on noin 46000 
ajoneuvoa vuorokaudessa ja tästä liiken-
teestä noin 25000 ajoneuvoa on Vt12 
suunnan liikennettä (Teiskontien itäosa 
– Kekkosentie). Hervannan valtaväylä – 
Kekkosentie suunnan liikenne on noin 
22000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Teis-
kontien liikennemäärä on ennusteessa 
Kekkosentien länsipuolella noin 24000 
ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kekkosen-
tien itäpuolella Kekkosentien ja Kun-
tokadun välissä noin 54000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja Kuntokadun itäpuolel-
la noin 28000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikenne-ennusteen 2040 mukaiset 
päivä- ja yömeluarvot on esitetty liit-
teessä 2.

Alueen liikenteellisenä haasteena 
on maankäytöllisesti kasvavan TAYS:n 
ja Kaupin alueen liikenteen hallinta. Ny-
kyverkossa ja alueelle laadituissa suun-
nitelmissa kaikki em. liikenne käyttää 
Teiskontietä ja aiheuttaa liikenteen toi-
mivuusongelmia Kuntokadun liittymäs-
sä. Tätä liikenteen ongelmaa on pyritty 
laadituissa suunnitelmissa ratkaisemaan 
Kuntokadun ja Kissanmaankadun liitty-
mäseudun alittavalla tunneliratkaisulla 
(Ramboll 2013). 
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Tavoitteet
Visiotyölle on asetettu seuraavia tavoit-
teita:

 ›› Laaditaan Tampereen kantakaupun-
gin yleiskaavan 2040 merkintöjä ja 
määräyksiä tukeva suunnitelma-ai-
neisto.

 ›› Tutkitaan Hervannan valtaväylän kat-
tamisen mahdollistamaa maankäytön 
tehostamista, meluntorjuntahyötyjä 
sekä kattamisesta johtuvaa kävely- ja 
pyöräily-ympäristön parantamista. 
Erityisesti tutkitaan Kaleva - Kauppi 
viheryhteyden kehittämisajatuksia, 
esimerkiksi Teiskontien kohdalla uu-
den sillan tai alikulun toteuttamis-
mahdollisuuksia.

 ›› Eheytetään alueellisia viheryhteyk-
siä Kalevanpuiston alueelta muualle 
kaupunkirakenteeseen esim. Kauppi 
- Niihaman virkistysalueiden suun-
taan.

 ›› Visioidaan mallintamalla kansiratkai-
sua ja siihen liittyvää vetovoimaista 
rakentamista lähiympäristöineen 
sekä tutkitaan alueen läpi johdetta-
van kaupunkiraitiotien yhteensovit-
tamista kaupunkirakenteeseen.

 ›› Tutkitaan ratkaisuja kaksivaiheisesti. 
Ensin tutkitaan vaihtoehtoisia liiken-
neympäristön kehittämisratkaisuja, 
joista käyttökelpoisin valitaan visio-
luonnoksen pohjaksi. Visioluonnok-
sesta arvioidaan vaikutukset yhteis-
työssä Tampereen kaupungin kanssa. 
Sitten visioluonnos kehitetään visio-
suunnitelmaksi, joka havainnolliste-
taan mallintamalla ja perspektiiviku-
vin.

 ›› Kansiratkaisuna toteutettavan visio-
suunnitelman liikennemelun leviä-
minen tutkitaan kartoin. Kaupunki-
raitiotie linjataan Raitiotien yleis-
suunnitelman tarkistus (Teiskontie 
ja TAYS:in alue 2015) – suunnitelman 
mukaisesti. Vähäisiä linjausmuutok-
sia voidaan esittää ideatasolla perus-
tellusta syystä.

 ›› Täydennysrakentamisen osalta tutki-
taan rakennustapaa, asukasmitoitus-
ta ja käyttötarkoituksia.

 ›› Kuvataan alueen luonnonarvot, joita 
pyritään ottamaan huomioon suunni-
telmissa.

 ›› Kehittää Kaupin liikuntakampuksen 
edellytyksiä muodostaa valtakunnal-
lisesti merkittävä liikunnan ja urhei-

lun keskittymä, jossa helposti saavu-
tettavien ja hyvien kulkuyhteyksien 
varrella sijaitsevat alueet kytkeytyvät 
yhteen sekä fyysisesti, toiminnallises-
ti että myös ”virtuaalisesti”. Kampus-
alue on saavutettavissa ratikalla niin 
pohjoisesta (TAYS:in ja Teiskontien 
pysäkit) kuin etelästä (Rieväkadun 
joukkoliikenneterminaali).

Suunnittelualueen yhteyksien kehittämistarpeita. Lähde: Tampereen kaupunki 
2015.
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Liikenneverkkotarkastelut

Tampereen autoliikenteen pääverkon ’visio’ (Trafix Oy:n luonnos).

Kaleva-Kissanmaan päätieverkon ja pääkatuverkon pääsuunnat.

Kaleva-Kissanmaan suunnitelman laa-
dinnan yhteydessä on pohdittu alueen 
pääväylien roolia ja roolien vaikutusta 
alueen liikenteellisiin ja maankäytölli-
siin ratkaisuihin sekä tutkittu erityyp-
pisiä väylä- ja eritasoliittymäratkaisuja. 
Tarkastelujen perusteella on päädytty 
siihen, että Teiskontie-Kekkosentie-Her-
vannan valtaväylän liittymäalueella 
Hervannan valtaväylän ja Kekkosentien 
suunta sekä Teiskontien suunta tulee 
pitää pääsuuntana nykyiseen tapaan ja 
Vt12 suunta (Kekkosentie-Teiskontie 
itä) vähintään nykyiseen tapaan vapaana 
liikennevirtana. Muut liikennesuunnat 
voivat muuttua kaupunkiympäristöön 
sopivammiksi (=ei vapaan liikennevir-
ran ramppeja).
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Vaihtoehto 0+.

Vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 2.

Perusratkaisuna tutkittiin vaihtoehto 0+, 
jossa nykyistä eritasoliittymää kehitetään 
poistamalla liittymän luoteiskulmasta sil-
mukkaramppi ja korvaamalla se Teiskontien 
liikennevaloliittymällä ja vasemmalle kään-
tyvien kaistalla. Kyseinen ratkaisu sisältää 
Teiskontiellä Kuntokadun ja Kissanmaanka-
dun liittymät alittavat tunnelit. Vaihtoehto 
luo maankäytön kehittämispotentiaalia vain 
liittymäseudun luoteiskulmaa ABC:n tontin 
seudulle. Vaihtoehtoa 0+ ei pidetty maankäy-
tön kannalta riittävän tehokkaana eikä siitä 
laadittu tarkempia suunnitelmaluonnoksia.

Vaihtoehtona 1 tutkittiin ratkaisumalli, jos-
sa valtatien 12 suunnan liikenne käännettiin 
pääsuunnaksi ja kaikki muut suunnat alis-
tuivat sille. Vt12 suunta esitettiin kaukalo- ja 
tunneliratkaisuna, joka alitti myös Kuntoka-
tu-Kissanmaankatu liittymien alueen. Luon-
noksessa nämä liittymät esitettiin yhdis-
tettäväksi yhdeksi liittymäksi. Vaihtoehto 1 
tuo merkittäviä maankäytön hyötyjä mutta 
asiantuntija-arvion mukaan Hervannan val-
taväylän ja Teiskontien keskustan puoleisen 
suunnan alistaminen Vt12 suunnalle valo-oh-
jattujen tasoliittymien ja rampistojen kautta 
ei ole toiminnallisesti mahdollista. Lisäksi 
nykyinen Teiskontien suunta on kaupunkira-
kenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti tärkeä 
ja vaihtoehto muuttaa tätä asetelmaa liian 
radikaalisti. Suunnittelua ei vaihtoehdon 1 
osalta jatkettu tätä luonnostasoa pidemmälle.

Vaihtoehtona 2 tutkittiin ratkaisua, jossa Kek-
kosentien ja Teiskontien itäsuunnan liikenne 
on suorina ramppeina. Kekkosentie Litukano-
jankadun sillan luoteispuolelta Kuntokadun ja 
Kissanmaankadun liittymäseudulle. Kyseinen 
ramppi on tunnelissa noin 650-700 m mat-
kan ja Hervannan valtaväylän kohdalla noin 
13-15 m Teiskontien sillan tason alapuolelle. 
Ramppi idästä Kekkosentielle on tunnelissa 
noin 450 m. Tekunkatu on jatkettu tunnelira-
kenteen suuaukon kohdalta Kekkosentien yli 
ja liittyy Litukaojankatuun. Tekunkadulle on 
rampit Kekkosentieltä. Etelässä Uimalankatu 
on jatkettu Hervannan valtaväylän yli Kissa-
maan puolelle ja Uimalankadulle on rampit 
Hervannan valtaväylältä. Uimalankadun jat-
keelta on Hervannanväylän itäpuolella uusi 
katuyhteys Teiskontielle ja edelleen Tekunka-
dulle. Hervannan valtaväylä ja Kekkosentie on 
uusien suuntaisliittymien välillä tunnelissa 
(2+2-kaistaiset tunnelit). Suurimpana haas-
teena vaihtoehdossa on pitkien tunneliramp-
pien toteutettavuus, 3-tasoisuus ja korkeat 
investointikustannukset eikä vaihtoehdon 2 
mukaista ratkaisua tutkittu luonnostasoa tar-
kemmin.



|   14   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Kaleva-Kissanmaa -alueen täydennysrakentamisen ja kannen visiosuunnitelma 

Visiosuunnitelma
Liikenneverkko
Visiovaihtoehtojen liikenneverkon peri-
aate on lähes sama; liikennepainetta ta-
saamalla, keskeisiä ydinalueita katuver-
kon avulla kiertämällä ja liikennealueita 
kattamalla mahdollistetaan tiiviimpi ra-
kentaminen.

Kekkosentien-Hervannan valtaväylän 
aluetta katetaan 350-430 m:n matkalta. 
Kekkosentieltä Itään-Teiskontielle suun-
tautuva liikenne ohjataan nykyisen kään-
tyvän rampin kautta kuten nykyäänkin 
mutta osittain katettuna. Tässä visiosel-
vityksessä on tutkittu mahdollisuutta 
siirtää osa TAYS:n alueen liikenteestä pois 
Teiskontieltä, jolloin tutkituilta tunneli-
ratkaisuilta Teiskontiellä mahdollisesti 
vältyttäisiin. Visiossa on esitetty uutta 
suuntaisliittymää Kekkosentielle luotee-
seen Tekunkadun kohdalle ja Tekunka-

dun jatkamista nykyisen Ilmarinkadun/
Litukanojankadun liittymään mikä vä-
hentää merkittävästi Teiskontien liiken-
nettä Kekkosentien ja Kuntokadun välillä 
sekä Kuntokadulla.

Teiskontieltä Kekkosentielle suuntau-
tuva liikenne johdetaan kannen alla ram-
pilla mikä vapauttaa maankäyttöä.

Toiminnot
Kalevanpuiston vastaisia kortteleita 
kehitetään asuinpainotteisina. Muita 
Teiskontien eteläpuolisia kortteleita 
kehitetään sporttikampusta tukevin 
toiminnoin, palveluiden, kulttuurin, 
majoituksen ja oppilaitosten alueena. 
Päiväkoti siirretään koulun tontilla uu-
teen paikkaan. TAMK:ille osoitetaan 
laajennusvarus yrityshautomolle ja op-
pilaitoksille. Keskeiselle Teiskontien 

pohjoispuoliselle alueelle sijoitetaan au-
kio, jonka kautta raitiotie linjataan. Au-
kion reunoille sijoitetaan hyvinvointi- ja 
ravintolapalveluita sekä nykyisen ABC:n 
tilalle esimerkiksi päivittäistavarakaup-
paa. PT -kaupalle visioitu rakennus on 
pohjapinta-alaltaan noin 2000 k-m2, 
jolloin myymälän koko ei ylittäisi vähit-
täiskaupan suuryksikön määritelmää. 
Aukiolle sijoitetaan kohtaamista varten 
oleskelu- ja tapahtuma-alueita.

Siirtolapuutarhan alue jätetään täs-
sä vaiheessa käsittelemättä. Tulevai-
suudessa se saattaa tarjota potentiaalia 
maankäytön tehostamiseen sijoittuen 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrel-
le. Toisaalta alueella on kerroksellista, 
kulttuurista ja historiallista arvoa Suo-
men vanhimpana siirtolapuutarhana.

Valittu liikenneverkkoluonnos. Hervannan valtaväylä ja Vt12 suunnan rampit ’vapaana virtana’ ja tunneloituna. Tekunkatu 
jatkettu Kekkosentien yli ja Tekunkadulle suuntaisliittymä Kekkosentieltä. Hervannan valtaväylän rampit Kissanmaan kohdalla 
ja rampit jatkuvat yksisuuntaisina katuina Teiskontielle.
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KUVA LENTOKUVA VALLAS OY
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 on tutkittu keskusau-
kion sijaintia ja kaupunkiraitiotien erka-
nemista Teiskontiestä idempänä. Aukio 
sijoittuu keskemmälle uudisrakennus-
ten lomaan ja rajautuu selkeisiin han-
kekokonaisuuksiin. Itäreunalla TAMK:in 
uudet laajennusalueet, länsipuolella 
päivittäistavara- ja muita lähipalveluita 
nykyisen ABC:n alueella. Aluetta voidaan 
mahdollisesti toteuttaa vaiheittain siten, 
että ABC:n toimintoja voidaan aluksi 
helpommin säilyttää. Etelässä aukioon 
rajoittuu Teiskontie ja sen eteläpuoli-
nen rakentaminen. Aukiolle sijoittuu 
viheralue, johon mahdollisesti voidaan 

siirtää rauhoitettuja Lehtoneidon vaippa 
-kasveja. Kaupunkiraitiotie pysäkkei-
neen suuntautuu TAMK:n rakennusten 
koordinaatistoa mukaillen koilliseen. Li-
säksi aukiolle voidaan sijoittaa, vesi- tai 
taideaiheita, oleskelu- ja tarjoilualueita, 
kahvilapaviljonki tai vaikkapa polkupyö-
rien pysäköintiin, vuokraukseen ja huol-
toon liittyviä palveluita. Aukiota jäsentää 
eri kulkumuodoille osoitetut alueet ku-
ten Kaupin urheilu- ja virkistysalueille 
suuntautuva pyörätie vahvana aiheena.

Vaihtoehdossa 1, Hervannan valta-
väylän kansirakenne ulottuu eteläm-
mäksi, jolloin katetun osan pituus on 

noin 430 m. Kansimiljöö on laaja ja yh-
tenäinen, mutta Hervannan valtaväyläl-
le tai väylältä kannelle suuntautuva lii-
kenne risteää tasossa keskeisen itä- län-
sisuuntaisen kävely- ja polkupyöräilyyn 
käytetyn yhteyden kanssa. Tällöin ris-
teämiskohtien liikenneturvallisuuteen 
on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa eri-
tyistä huomiota.

Ilmarinkatu on käännetty lännempä-
nä kohtisuoraan Teiskontielle mikä jakaa 
liikennepaineita ja selkeyttää risteysten 
muotoa ja näkemien parantumisen myö-
tä liikenneturvallisuutta.

Näkymä aukiolle lännestä Teiskontieltä.

Aluejulkisivu etelään Teiskontielle.
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Vaihtoehto 1. Uudet rakennukset valkoisella, nykyiset harmaalla.
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Vaihtoehdon 1 rakennusmassojen mallinnus etelästä.

Liikenteellinen ratkaisu
Vaihtoehdossa 1 tutkittiin ratkaisu, jos-
sa Kekkosentie ja Hervannan valtaväylä 
tunneloidaan eritasoliittymän seudulla 
ja Kekkosentien ja Teiskontien itäsuun-
nan rampit pysyvät toiminnalliselta pe-
riaatteeltaan nykyisen kaltaisina vapaan 
liikennevirran ramppeina. Hervannan 
valtaväylän ja Kekkosentien tunnelin pi-
tuus on noin 430 m. Tekunkatu jatketaan 
Kekkosentien yli Litukanojankadulle ja 
Kekkosentieltä rakennetaan suuntais-

rampit Tekunkadulle. Kissanmaan puo-
lella Karhunkatu jatketaan Hervannan 
valtaväylän yli ja Hervannan valtaväyläl-
tä rakennetaan suuntaisrampit. Tunne-
loidun Hervannan valtaväylän ja tunne-
lin yhteyteen toteutettavan maankäytön 
itä ja länsipuolelle toteutetaan yksisuun-
tainen katupari joka yhdistää Kissan-
maan suuntaisliittymän ja Teiskontien 
ja toimii alueen maankäytön liikenteen 
syöttökatuina. Kekkosentien suunnas-
ta itään suuntautuva silmukkaramppi 

ja Teiskontieltä idästä Kekkosentielle 
suuntautuva ramppi ovat osin tunnelissa 
ja osin avokaukalossa. Raitiovaunulin-
ja erkaneen Teiskontiestä Tekunkadun 
suuntaan silmukkarampin liittymässä. 
Liikenne-ennusteen 2040 mukaiset päi-
vä- ja yömeluarvot vaihtoehdon 1 mu-
kaisiin rakennuksiin on esitetty liittees-
sä 3. Vertailu nykytilanteen rakennuksiin 
osoittaa, että  ratkaisulla saadaan melu-
arvoja vähennettyä paikoin jopa 5 dB.

Alueleikkaus, Teiskontien eteläpuolen korttelit.
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Valittu liikenneverkkoluonnos, vaihtoehto 1. Hervannan valtaväylä / Kekkosentie noin 430 m matkalla tunnelissa ja Vt12 suun-
nan rampit osin tunnelissa. ’Paikallinen’ liikenne hajautettu suuntaisliittymien kautta kansirakenteen ulkopuolelle. Raitiovaunu 
ei noudata laadittua yleissuunnitelman tarkistusta Litukanojankadun ja Kuntokadun välillä.



|   20   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Kaleva-Kissanmaa -alueen täydennysrakentamisen ja kannen visiosuunnitelma 

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 on tutkittu keskusau-
kion sijaintia ja kaupunkiraitiotien erka-
nemista Teiskontiestä lännempänä. Au-
kion sijainti perustuu kaupunkiraitiotien 
erkanemiskohtaan Ilmarinkadun -/ Teis-
kontien yhtymäkohdassa ja kytkeytymi-
seen raitiotien suunniteltuun pysäkkiin 
Teiskontiellä. Aukion itäpuolelle sijoit-
tuvat TAMK:in uudet laajennusalueet. 
Aukio sijoittuu nykyisen ABC:n alueelle. 
Etelässä aukioon rajoittuu Teiskontie ja 
sen eteläpuolinen asuinkerrostaloraken-
taminen. Raitiovaunulinja erkanee Teis-
kontiestä Litukanojankadun liittymässä. 
Aukiolle voidaan sijoittaa, vesi- tai tai-

deaiheita, oleskelu ja tarjoilualueita tai 
polkupyörien pysäköintiin, vuokrauk-
seen ja huoltoon liittyviä palveluita.

Vaihtoehdossa 2 Hervannan valtaväy-
län kansirakenne on lyhyempi, jolloin 
katetun osan pituus on noin 350 m. Her-
vannan valtaväylälle tai väylältä kannelle 
suuntautuva liikenne risteää nykyiseen 
tapaan eri tasossa sillalla keskeisen itä- 
länsisuuntaisen kävely- ja polkupyöräi-
lyyn käytetyn yhteyden kanssa. Tällöin 
liikenneturvallisuus säilyy viheralueella 
nykyiseen tapaan. Lähiympäristön viih-
tyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Hervan-

nan valtaväylältä nousevien ramppien ja 
katuverkon liittymien solmukohdissa. 
Katukuilut ulottuvat syvemmälle raken-
nettuun ympäristöön, mikä vähentää lä-
hiympäristön viihtyisyyttä ja edellyttää 
valaistus-, tukimuuri- ja kaideratkaisuil-
ta erityistä laatua.

Ilmarinkatu on käännetty lännempä-
nä kohtisuoraan Teiskontielle, mikä ja-
kaa liikennepaineita ja selkeyttää riste-
ysten muotoa ja näkemien parantumi-
sen myötä liikenneturvallisuutta. Nykyi-
sen kolmionmuotoisen alueen tilalle on 
visioitu asuin-liikerakennus.

Näkymä aukiolle lännestä Teiskontieltä.

Aluejulkisivu etelään Teiskontielle.
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Vaihtoehto 2. Uudet rakennukset valkoisella, nykyiset harmaalla.

Vaihtoehdon 2 rakennusmassojen mallinnus etelästä.
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Toimivuustarkastelut
Liikenneverkkoratkaisun toimivuutta 
on tutkittu Paramics-simulointiohjel-
malla vuoden 2040 ennustetilantees-
sa. Simuloinnissa on TAYS:n ja Kaupin 
alueen liikennemäärää Biokadun ja 
Kuntokadun seudulla vähennetty lii-
kenne-ennusteen 2040 mukaisesta 30 
% koska liikenne-ennustemalleissa 
(emme) TAYS / Kauppi alue on yhte-
nä syöttöalueena ja liikenne keskittyy 
mallissa liikaa Kuntokadulle. Mallissa ei 

myöskään ole huomioitu raitiotieliiken-
teen vaikutusta autoliikenteen määriin 
(oletus on, että autoliikenne suhteessa 
joukkoliikenteen käyttöön vähenee).

Toimivuustarkastelun perusteella lii-
kenteen toimivuus on esitetyllä liiken-
teen periaateratkaisulla kohtuullisesti 
toimivaa. Pahimmat toimivuusongelmat 
on Biokadun ja Kuntokadun liittymässä 
TAYS:n alueella.

Teiskontien suunnassa liikenteen 
toimivuus on kohtuulisen hyvää ja jonot 
liikennevaloista purkaantuvat pääsään-
töisesti yhden valokierron aikana. Laadi-
tun simuloinnin perusteella Teiskontiel-
le tutkittua Kuntokadun ja Kissanmaan-
kadun liittymäseudut alittavaa tunneli-
ratkaisua ei tarvita.

Tutkitun hajautetun liikenneverkkoratkaisun liikenne-ennuste 2040. Tekunkadun suuntaisrampit ja Tekunkadun jatkaminen 
Teiskontielle vähentää ennusteesta Kuntokadun liikennettä noin 600 ajon/h ja Teiskontien liikennettä Kuntokadun länsipuolella 
noin 950 ajon/h.
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Paramics-simuloinnin verkko, liittymien liikennevirtoja ja ajoneuvojen keskimääräiset viivytykset ajon/s.

Paramics-simuloinnin verkko, jonopituudet. Teiskontiellä jonoja lyhyiden liittymävälien vuoksi mutta jonot purkau-
tuvat pääsääntöisesti yhden valokierron aikana. Myös Biokadulla ja TAYS:n pysäköintilaitoksen haaralla jonoja.
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Johtopäätökset

Molemmat vaihtoehdot osoittavat mer-
kittävän, eheyttävän ja toimintoja kokoa-
van maankäytön potentiaalin. Kansirat-
kaisun ja esitetyn liikenneverkon avulla 
liikennemelun tasoja voidaan vähentää 
nykyisten rakennusten julkisivuilla ja 
puistoalueilla enintään noin 5 dB.

Osoitetut ratkaisut vähentäisivät 
nykyisten asemakaavoitettujen puisto-
alueiden pinta-alaa, jota voidaan osittain 
kompensoida esimerkiksi vaihtoehdossa 
1 esitetyin viherkansiratkaisuin. Lähes 
koko Lehtoneidonvaipan esiintymisalue 
on esitetty rakennettuna ympäristönä. 
Vaihtoehdossa 1 on jätetty nykyisen 
esiintymäalueen tuntumaan viheralue, 
johon tätä kasvia voidaan mahdollisuuk-
sien mukaan siirtää. Jotta maanpäällisiä 
alueita voidaan rakentaa riittävän tehok-
kaasti ja alueita osoittaa kävelypainot-
teisina julkisiksi ulkotiloiksi tulee py-
säköinnin olla rakenteellista korttelien 
alle sijoitettavin laitosratkaisuin. Nämä 
kustannusvaatimukset ohjaavat tyypilli-
sesti noin IV-VIII -kerroksen korkuiseen 
rakentamiseen, mikä vielä sopii Kalevas-
sa toteutuneeseen rakentamisen perin-
teeseen.

Alueen läpi kulkevat liikennemäärät 
ovat suuria erityisesti välillä Kekkosen-
tie - Teiskontie itään. Jos myös Hervan-
nan valtaväylän ja Kekkosentien liiken-
ne pidetään sujuvana ja nopeana, ei ole 
helppo kehittää sujuvaa liikenneverkkoa 
ilman kolmitasoisia ramppiratkaisuja. 
Tällaisten järjestelyjen kustannukset 
saattavat nousta melko korkeaksi. Siksi 
tässä on päädytty osittain tukeutumaan 
nykyisiin ramppijärjestelyihin. Kekko-
sentieltä itään suuntautuva läpikulku-
liikenne ohjataan nykyisen silmukka-
rampin kaltaisin järjestelyin ensin ylös 
alueen keskelle ja siitä itään, nykyiseen 
tapaan, osin katettuna. Teiskontieltä 
idästä suuntautuva liikenne ohjataan 
nykyisen kaltaisen ajokaistan turvin 
Kekkosentielle, osittain katettuna, mikä 
eroaa nykyisestä ja toisi maankäyttöön 
potentiaalia. Kekkosentieltä TAYS:lle 
suuntautuva liikenne ohjataan Tekun-
kadulle ja edelleen suunnitellulle Arvo 
Ylpön kadulle, mikä vähentää ja tasaa lii-
kennepaineita koko risteysalueella.

Kaupunkiraitiotie tuodaan Tekunka-
dulle erillisenä, jolloin tila alkaa käydä 
ahtaaksi Litukan siirtolapuutarha-alueen 

ja TAMK:n rakennusten välissä. Tilan-
tarvetta lisää pyörätieyhteyden ja jalka-
käytävien rakentamisen tarve samaan 
käytävään. Siirtolapuutarhan tonteille 
tulee säilyä kulkuyhteydet. Jatkossa on 
tarkemmin tutkittava katualueen sovit-
tamista ja poikkileikkausta.

Mikäli em. järjestelyihin perus-
tuen ja jatkosuunnittelussa kehitellyin 
ratkaisuin päästään esitetyn mukai-
siin maankäytön ratkaisuihin, voidaan 
aluetta kehittää täydennysrakentamal-
la ja kansirakentein toimivammaksi ja 
omaleimaiseksi alueeksi täydentämään 
ympäristön maankäyttöä. Lisäksi mm. 
melulaskennat osoittavat, että kansirat-
kaisu hyödyttäisi nykyisten virkistysalu-
eiden viihtyisyyttä vähentämällä esimer-
kiksi Kalevan keskuspuiston ja nykyisiin 
asuinrakennuksiin kohdistuvia liikenne-
melun tasoja tilanteesta riippuen useita 
desibelejä monin paikoin noin 5 dB.



LIITE 1
Pysäkkivaraukset, raitiotien yleissuunnitelman tarkistus 16.6.2015

 

Raitiotiepysäkille on suunniteltu kaksi vaihtoehtoista ratkaisua Ilmarinkadun ja Teiskontien risteykseen. Lähde: Yleissuunnitelman 
tarkistus, Teiskontie, Trafix 16.6.2015.

Suunnitelmassa raitiotie erkanee Teiskontieltä eritasoliittymän alueella ja ylittää Kekkosenkadun sillalla. Tekunkadulle on suunniteltu 
pysäkkivaraus. Lähde: Yleissuunnitelman tarkistus, Tekunkatu, Trafix 16.6.2015.
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Alueen melutasot. Nykytilanteen rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / päivä.

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Nykytilanteen rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / päivä.
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Alueen melutasot. Nykytilanteen rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / yö.

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Nykytilanteen rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / yö.
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Alueen melutasot. Visiovaihtoehdon 1 rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / päivä.

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot.  Visiovaihtoehdon 1 rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / päivä.



Alueen melutasot. Visiovaihtoehdon 1 rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / yö.

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Visiovaihtoehdon 1 rakennukset ja liikenne-ennuste 2040 / yö.
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