
VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS

Juvankatu - Heikkilänkatu



Johdanto

Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä 
Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, 
niin ruuhkautumiseen kuin liikenneturvallisuuteenkin 
liittyviä. Läpikulkeva liikenne ohjautuu alue- tai 
paikalliskeskuksen keskeisille väylille, mikä hankaloittaa 
keskustamaisen, turvallisen ja viihtyisän 
kaupunkiympäristön luomista.

Tämän työn tavoitteena oli tutkia mahdollisen VT 9:n 
rinnakkaisyhteyden sijoittamisen mahdollisuuksia sekä 
liikenteellisiä vaikutuksia edellä mainittuihin ongelmiin. 
Työn johtopäätökset osoitetaan kantakaupungin 
yleiskaava 2040-luonnoksessa.

Työn tekijät:
Väylän sijainti- ja geometriatarkastelut: Mira Sirén, 
Tampereen Infra Liikelaitos
Liikenteelliset tarkastelut: Riikka Salli ja Riku Jalkanen, 
Ramboll Finland Oy

Juvankatu

Aitolahdentie



Tarkastellut
linjausvaihtoehdot
(sinisellä)

Väylän sijainti- ja geometriatarkastelut 
on seuraavana esitetty kolmessa 
osiossa, jotka ovat katuvälit 
Juvankatu – Messukylänkatu (1), 
Messukylänkatu – Sammon valtatie (2) 
ja Sammon valtatie – Heikkilänkatu (3).
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Katu penkereellä sillalle 
noustessa (liikennemelu)

Pohjois-eteläsuuntainen 
Juvankatu käännetään 
kohti Yrjöläntietä, 
kiertoliittymä tai 
nelihaaraliittymä

Linjaus edellyttää 
muutoksia Santaharjuntien 
linjaukseen kiertoliittymä

Tukimuuria tarvitaan

Luontoarvoiltaan arvokas 
alue

Liittymäväli 100m

Mahdollistaa kohtuulliset 
pituuskaltevuudet

Jyrkkä pituuskaltevuus

Siltavaihtoehto ei tuo 
suoraa liittymää 
Kangasalantielle

Läpikulkuliikenteen 
siirto Kaukajärveltä 
toisi ongelmat toisaalle

Juvankatu –
Messukylänkatu

Savinen maaperä; pohja-
rakentamiskustannukset 
kasvavat lievästi ja 
varauduttava lieviin väylän 
jälkipainumiin

1A

2C

2A

2B

Arvokas rakennus 
(Vilusen kartanon 
makasiini)



Sujuva linjaus kulkisi 
teollisuusalueen 
rakennusten päältä

Muinaismuistoja

Teollisuustontti
(arvokas hyönteisalue)

Liittymäväli 100m

Ei suoraa jatkuvuutta 
pohjoiseen

Radan alitus 
leikkauksessa 
molemmin puolin 100m

Linjaus rakennuksen 
päältä (okt)

Muinaismuistoja
Linjaus rakennuksen 
päältä (okt)

Linjaus rakennuksen 
päältä (talousrak)

Messukylänkatu –
Sammon valtatie
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3B
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Katu Eetunraitin sillan ali

Arvokkaat hyönteis- ja 
kasvialueet

Yhteensovittamista 
vähittäiskaupan tontin 
kanssa

Sammon valtatie –
Heikkilänkatu

Maaperä turvetta ja 
savea; turvekerros 
paikoin paksu, joten 
pohjarakentamis-
kustannuksiin 
merkittävä kasvu5A



Liikennemallitarkastelu ja suositeltavat liittymätyypit

Uusi yhteys toimisi 
Aitolahdentien 
vaihtoehtoisena 
yhteytenä, ennuste 
v. 2040 noin 3000 
ajon./vrk 
liikenne vähenisi 
Aitolahdentiellä ja 
Luhtaankadulla

Uuden yhteyden 
liikenne-ennuste 
vuonna 2040 noin 
6000 ajon./vrk
liikenne vähenisi 
Juvankadulla ja 
Turtolankadulla

Valo-ohjattu 
nelihaaraliittymä

Yhteys palvelisi 
lähinnä Ristinarkun 
sisäistä 
maankäyttöä, 
liikenne-ennuste 
noin 2000 ajon./h

Kiertoliittymä

Kiertoliittymä

Valo-ohjattu 
nelihaaraliittymä

Kiertoliittymä



Johtopäätökset

Tutkitulle välille Kaukajärveltä Pappilaan ei liikennemallitarkastelun perusteella ohjaudu koko matkaa 
kulkevaa läpiajoliikennettä, vaan jokainen kolmesta yhteysvälistä toimii itsenäisenä pienemmän välin 
liikenteellisenä ratkaisuna, joten ne ovat toteutettavissa toisistaan erillisinä hankkeina.

Joukkoliikenteelle tärkeämpänä reittinä nähdään VT 9:n itäpuolinen väylä ainakin nykyisellä maankäytöllä. 
Uuden yhteyden mahdollistama liikenteen väheneminen joukkoliikennereitillä on tärkeää. 

Ennen jatkosuunnittelua on alueiden luontoarvot tutkittava tarkemmin.

Juvankatu – Messukylänkatu:
• Haasteena nousu VT9:n ylitykseen ja penkereellä olevan kadun melusuojaus, sekä harjun alueen 

suuret korkeuserot ja luontoarvoja sisältävät alueet.
• Katuyhteydet Vilusenharjun länsipuolella (2A ja 2B) siirtäisivät Kaukajärven läpikulkuliikenteen Vilusen

puistokadun ympäristön omakotialueelle.
• Vilusenharjun itäpuoleinen yhteys pituuskaltevuuksiltaan turvallisin.
• Parantaa Kaukajärven keskustan liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa sen kehittämisen 

keskustamaisena vähentämällä liikennettä Juvankadulta (huipputunnin aikana noin 300 ajon/h).

Messukylänkatu – Sammon valtatie:
• Haasteena sijoittaminen nykyiselle teollisuusalueelle ja junaradan alitus, sekä sijoittaminen Sammon 

valtatien eteläpuolella olevalle omakotialueelle (ei onnistu purkamatta ainuttakaan taloa).
• Liikennemallinnuksen mukaan palvelee Ristinarkun alueen liikennettä.

Sammon valtatie – Heikkilänkatu:
• Haasteena Sikosuon luontoarvot, sekä paksut turvealueet, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja 

edellyttävät tehokasta maankäyttöä, jotta katuyhteyden rakentaminen kannattavaa.
• Yhteys vähentäisi liikennettä Aitolahdentieltä huipputunnin aikana noin 150-200 ajon/h.
• Parantaa Koilliskeskuksen liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa sen kehittämisen keskustamaisena



OTE ALUSTAVASTA KAAVALUONNOKSESTA 
Kartta 1: Yhdyskuntarakenne


