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Liikennetarkastelu yleiskaavaa varten 
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JOHDANTO 

• Selvityksessä on tutkittu 

valtatien 9 rinnalla kulkevia 

katuyhteystarpeita yleiskaavaa 

varten: 

- Hylliniitynkatu-Loukkaankatu 
Veisussa 

• Liikenneverkkoanalyysi ja 

liikennemallitarkastelu 

 



LIIKENNEVERKKOTARKASTELUT 



LIIKENNEVERKKOHIERARKIA 

Lähde: Digiroad 

• Uusi katuyhteys toimisi Nirvan ja Veisun alueella kokoojakatuna, joka 

yhdistäisi Lahdesjärven eritasoliittymän sekä Loukkaankadun. 



NOPEUSRAJOITUKSET 

Lähde: Digiroad 

• Kadun nopeusrajoitus voisi olla alueen muiden kokoojakatujen mukaisesti 50 km/h. 

• Asuinalueiden liityntäkaduilla on 40 km/h aluenopeusrajoitus.  



PYÖRÄILYN VÄYLÄHIERARKIA 

Lähde: Digiroad 

• Kadulle voisi sijoittaa aluereitti-tasoisen pyöräilyväylän, joka yhdistäisi 

Lahdesjärven aluekeskuksen Hallilan ja Veisun kaupunginosiin. 

• Yhteys korvaisi Veisunkadun varrella kulkevan nykyisen kapean pyörätien. 



JOUKKOLIIKENNE 

• Katuyhteys voisi olla hyvä mahdollisuus kehittää alueen poikittaisia 

joukkoliikenneyhteyksiä. 

Lähde: Tampereen 

kaupunki 



LIIKENNEMALLITARKASTELUT 



LIIKENNEMÄÄRÄKUVA 



LINKKIHAASTATTELU 2040 ILTAPÄIVÄN HUIPPUTUNTI  

• Kuvassa on esitetty uuden yhteyden kautta kulkevan liikenteen määrä ja 

suuntautuminen. 

• Uusi katuyhteys palvelee lähinnä Hallilassa ja Veisussa asuvia, joille yhteys toimii 

reittinä Lahdesjärven eritasoliittymän kautta valtatielle 9. 

• Uuden katuyhteyden liikenteellinen merkitys on pieni, sillä liikennemäärä olisi 

huipputunnin aikana vain noin 200 ajon/h vuorokaudessa 2000 ajon/vrk. 



IHT2040 LIIKENTEEN SIIRTYMÄ PERUSVERKKOON NÄHDEN 

• Kuvassa erotus perusverkkoon (TALLI-malli 2040) nähden iltahuipputunnin aikana. 

• Uusi katuyhteys siirtää vajaa 100 ajon/h liikennettä pois valtatieltä 9.  

• Hervannan valtaväylän eritasoliittymän liikennemäärä laskee noin 150 ajon/h. 

• Lahdenperänkadulta liikennettä siirtyy uudelle kadulle alle 50 ajon/h. 

    Liikennemäärä kasvaa 

    Liikennemäärä vähenee 



IHT2040 LIIKENTEEN SIIRTYMÄ PERUSVERKKOON NÄHDEN 

• Kuvassa muutos% perusverkkoon (TALLI-malli 2040) nähden iltahuipputunnin aikana. 

• Valtatien 9 liikennemäärä laskee uuden yhteyden myötä vain noin 2 %. 

• Veisun asuinalueiden katujen liikennemäärien absoluuttinen muutos on 40-200 ajon/h 

luokkaa, mutta relatiivinen muutos jopa +200 %. Esimerkiksi Veisunkadun liikennemäärä 

kasvaisi enimmillään 175 % ja Pehkosuonkadun 245 %. 

    Liikennemäärä kasvaa 

    Liikennemäärä vähenee 



YHTEENVETO 

• Autoliikenteen yhteytenä katuyhteys palvelee vain pienen alueen maankäyttöä. 

• Uusi katuyhteys ei paranna merkittävästi esimerkiksi Lahdesjärven 

saavutettavuutta, sillä eritasoliittymät alueella ovat kattavia. 

• Tarkastelun perusteella kadun liikenteellinen merkitys ei edellytä yleiskaavaan 

varausta katuyhteydelle. 

• Uuden kadun rakentamisen sijaan nykyisen katuverkon liikennettä rauhoittamalla 

sekä liittymäjärjestelyjä selkeyttämällä voidaan alueen liikenneturvallisuustilannetta 

tarvittaessa parantaa. 


