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Johdanto

T ampereella on valmisteilla kantakaupunkia koskeva 
yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2040. Kantakaupun-
gin kehittämisen yhtenä keskeisenä teemana on maan-

käytöltään muuttuvien ja tehostuvien alueiden tutkiminen 
osana koko kaupungin kehitystä ja kasvua.  Yleiskaavan tavoi-
tevaiheessa on tunnistettu alueita, joiden maankäytöllisen po-
tentiaalin ja mahdollisuuksien hyödyntäminen kehittää paitsi 
kaupunkikuvaa mutta myös parantaa kaupunkirakenteen toi-
mivuutta liikenne- ja /tai viheryhteyksien parantuessa. Yksi 
tällainen kaupungin tulevaisuuden kasvun suunta on kaupun-
kistrategiassa esiin nostettu etelän suuntainen ratavyöhyke. 

Työn keskeisenä sisältönä on ollut keskustan ja uuden Laka-
laivan aluekeskuksen välisen, yli 300 ha, alueen kaupunki-
rakenteen kehittämismahdollisuuksien ja kytkeytyvyyden 
tutkiminen täydentävänä osana kantakaupunkia. Tavoitteena 
on ollut laatia kaupunkistrategian tarkoittama eteläisen rata-
vyöhykkeen kehittämisvisio. Alueen kehittäminen kokonai-
suutena edellyttää Viinikka-Rautaharkko järjestelyratapihan 
siirtoa maakuntakaavassa osoitettuun uuteen paikkaan. Alue-
kokonaisuuden kehittämisen tulee siten olla mahdollista sekä 
maankäytön että liikenneverkon osalta vaiheittain, eri alueilla 
tapahtuvan uusiutumisen myötä. Työn aikana käytiin vuoropu-
helua myös Liikenneviraston, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa mm. järjes-
tämällä yhteisiä työpajoja alueen liikenteen ja elinkeinojen nä-
kökulmista.

Rakennetarkastelun on laatinut Arkkitehdit MY Oy ja siihen 
liittyvät liikennetarkastelut Ramboll Finland Oy. Tampereen 
kaupungin puolesta työtä ovat ohjanneet yleiskaavapäällikkö 
Pia Hastio, liikenneinsinööri Timo Seimelä, liikenneinsinööri 
Heljä Aarnikko, joukkoliikenneinsinööri Petri Hakala, projek-
tiarkkitehti Ilkka Kotilainen, projektiarkkitehti Kaisu Kuusela, 
erikoissuunnittelija Jukka Aaltonen ja projektiarkkitehti Lotta 
Kauppila.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
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Viinikka-Rautaharkko
Tampereen eteläinen kehityssuunta

Viinikka-Rautaharkon alue ja koko Tam-
pereen eteläinen sektori pääradan var-
ressa on merkittävä kaupunkirakenteen 
kehittämissuunta.  Tampereen itä-länsi 
–suuntaisesti painottuneessa kaupunki-
rakenteessa keskustan etelän puolinen 
sektori on ollut leimallisesti liikenneinf-
rastruktuurin ja isojen hallimaisten ra-
kennusten hallitsemaa aluetta. Pääradan 
ja kolmostien varrelle on luontaisesti si-
joittunut suuria logistiikka- ja teollisuus-
alueita, tilaa vievän kaupan yksiköitä 
sekä yhdyskuntateknisiä laitoksia kuten 
jätevedenpuhdistamo ja kaupungin va-
rikkoalue. Keskustan ja kantakaupunki-
maisen rakenteen laajentuessa näiden 
alueiden käyttötarkoitus ja mahdollisuu-
det tulevat uudelleen arvioitavaksi. 

Potentiaalisia muutos- ja kehittämi-
salueita ovat mm. Viinikan risteysalue, 
Viinikan jätevedenpuhdistamon alue, 
järjestelyratapiha, Hatanpään teolli-
suusalue, Nekalan teollisuusalueen län-
sireuna, Rautaharkon ratavarikko sekä 
Lakalaivan teollisuusalue. Keskeisiä 
kysymyksiä on, ovatko näille alueille si-
joittuvat nykyiset toiminnat niiden oman 
toiminnan tai kaupunkikeskustan kehit-
tämisen ja laajentamisen kannalta oi-
keissa sijainneissa. Mitä nykyisiä toimin-
toja alueella kannattaa edelleen kehittää 
ja mille toiminnoille on löydettävissä uu-
sia sijainteja kaupunkirakenteessa. 

Toimivat liikenneyhteydet ovat jat-
kossakin tärkeitä, mutta liikennealuei-
den tilantarve ja luonne suhteessa maan-
käyttöön tulee uudelleen arvioitavaksi. 
Järjestelyratapihan siirto etelään sekä 
kolmostien linjaus ja katutilan tyyppi 
kaupunkiin saavuttaessa ovat keskeisiä 
maankäytön muutosten mahdollistajia.

Alueen muutosperspektiivi on pitkä ja 
siihen sijoittuu eri ajassa tapahtuvia 
maankäytön ja liikenteen muutoksia, 
joista osa on jo suunniteltuja ja enna-
koitavissa. Lyhyen aikatähtäimen kehit-
tämistoimia ovat mm. Viinikanlahden 
jätevedenpuhdistamon siirtyminen Sul-
kavuoreen keskuspuhdistamoon, jon-
ka käyttöönoton tavoitevuosi on 2020 
sekä Lakalaivan-Rautaharkon alueen 
kehittäminen yhdessä henkilöliikenteen 
aseman kanssa. Järjestelyratapihan siir-
täminen etelään Lempäälän-Pirkkalan 
välialueelle on puolestaan ajoitettu noin 
vuodelle 2040. 

Alueen nykyinen kaupunkirakenne on 
pirstaleinen, liikenneväylät jakavat 
aluetta eriytyneiksi maankäyttöalueik-
si, erityisesti itä-länsi -suunnassa. Myös 
alueen topografia Rautaharkon alueella 
aiheuttaa omat haasteensa alueen si-
säisen kytkeytyvyyden parantamiseksi. 
Rakennetarkasteluissa merkittävää on 
alueen kytkeytyvyyden mahdollisuuk-
sien lisääminen, ei pelkästään tie- ja 
katuyhteyksinä, vaan laadullisena kau-
punkirakenteena, jossa on perinteisen 
kaupunkikudoksen jatkuvuuden ominai-
suuksia mm. keskustamaiset kävely-ym-
päristöt ja joukkoliikennevyöhyke.

Alue-esittely

Tarkastelualueen ilmakuva.  © BLOM

”Eteläinen sektori 
on merkittävä 

kaupunkirakenteen 
kehittämissuunta.” 
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Kantakaupungin yleiskaava 2040

Parhaillaan käynnissä oleva Tampereenkantakaupungin yleis-
kaavan tavoitteissa Viinikka-Rautaharkon alue on osoitettu 
yhdeksi toiminnallisesti kehitettävistä vyöhykkeistä (ks. ta-
voitekartta, punainen vyöhyke). Lisäksi alueelle on osoitettu 
uusi  aluekeskus ja henkilöliikenteen asema tai seisake. Sekä 
osoittaminen toiminnallisesti kehitettäväksi vyöhykkeeksi 
että uudeksi aluekeskukseksi tarkoittaa merkittävää muutosta 
alueella. Esimerkiksi aluekeskuksia on Tampereella tällä het-
kellä vain neljä (Hervanta, Lielahti, Linnainmaa ja Tesoma).

Toiminnallisesti kehitettävän vyöhykkeen ominaisuuksia ovat:

 › Vyöhyke koostuu keskeisistä asioinnin ja työssäkäynnin 
alueista, jotka yhdistävät ydinkeskustan ja aluekeskukset toi-
mivaksi verkostoksi. Vyöhyke on kaupunkiseudun ydinaluet-
ta ja osa valtakunnallista HHT-kasvukäytävää. Vyöhykkeelle 
sijoittuvat tärkeimmät työpaikkojen ja kaupan alueet sekä 
innovaatiokeskittymät ja oppilaitokset.

 › Vyöhykkeellä tavoitellaan monipuolista maankäyttöä, jossa 
palvelut, asuminen ja työskentely lomittuvat. Sekoittunutta 
rakennetta jäsentävät palveluverkon tiivistymät. Elinkeino-
elämän edellytysten vahvistaminen huomioidaan kaikenta-
soisten toimijoiden näkökulmasta. Vireä kulttuurikenttä ja 
elävät alakulttuurit ovat vaalittavia vetovoimatekijöitä.

 › Vyöhykkeelle sijoittuu kantakaupungin tehokkain raken-
taminen, jonka tiiveys vastaa taloudellis-toiminnallisia 
lähtökohtia.

 › Kaupunkia tiivistetään joukkoliikenteeseen tukeutuen 
keskustamaisella asumisella erityisesti aluekeskuksissa, joissa 
voidaan edellyttää vähemmän velvoiteautopaikkoja. Raitio-
tien laajennukset Taysilta Koilliskeskukseen sekä keskustasta 
Pirkkalaan ja lentoasemalle tukevat vyöhykkeen kehitystä.

 › Toiminnallisen monipuolisuuden edistäminen edellyttää 
sujuvaa maankäytön kokonaisprosessia, eli ajantasaista 
yleiskaavaa, yhdyskuntarakenteen seurantaa ja joustavaa 
asemakaavoitusta. Kaupungin maanhankinta ja julkisten 
investointien kohdistaminen myötävaikuttavat oleellisesti 
tapahtuvaan kehitykseen.

Aluekeskukset on yleiskaavatyössä määritelty seuraavasti:

 › Aluekeskukset sijoittuvat intensiivisen joukkoliikenteen 
vyöhykkeille sekä pääliikenneverkon saavutettaviksi.

 › Kaupunkikuvallisesti aluekeskuksissa tavoitellaan omalei-
maisia ja kestäviä ratkaisuja. Rakennetun ympäristön tulee 
olla viihtyisä, esteetön ja turvallinen kävelijöille sekä tukea 
kaupunkitilan omaehtoista käyttöä. Aluekeskuksissa ja niitä 
ympäröivillä alueilla liikkumisen kehittäminen kohdistuu 
ensisijaisesti kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin. 

 › Aluekeskusten ja niiden lähiympäristöjen elinvoimaa vahvis-
tetaan monipuolisella täydennysrakentamisella asumisen ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin.

 › Aluekeskukset sisältävät erilaisia julkiset ja kaupalliset palve-
lut yhdistäviä palvelukonsepteja. Monipuolisuutta lisätään 
mahdollistamalla tilalliset ratkaisut myös kulttuuritoiminnan 
käyttöön.

Lisäksi toiminnallisesti kehitettäville vyöhykkeille on määritelty 
tavoitteita asumisen, liikkumisen, palveluiden ja elinkeinotoi-
minnan sekä luonto- ja virkistysalueiden osalta mm. seuraa-
vasti*:

ASUMINEN

 › Laajennetaan eri kohderyhmille soveltuvien kaupunkimais-
ten asumismuotojen tarjontaa erityisesti keskustassa ja sen 
lähialueilla sekä aluekeskuksissa.

 › Uudistetaan jo kertaalleen rakennettuja alueita mm. asunto-
rakentamisella. Kytketään sekoittuneeseen kaupunkiraken-
teeseen hybridiasumista.

 › Houkutellaan lapsiperheitä tarjoamalla innovatiivisia asu-
misen ratkaisuja, jotka mahdollistavat perheasumisen myös 
tiiviissä ympäristössä ja kerrostalomuotoisesti.

 › Tarjotaan vaihtoehtoisia kaupunkimaisen asuntorakentami-
sen talotyyppejä tavanomaisten pistetalojen rinnalle.

Kehittämistavoitteet
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Kantakaupungin yleiskaavan kehittämisvyöhykkeet. Yleiskaava 2040 tavoitteet s. 12.
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LIIKENNE

 › Kytketään läheiset aluekeskukset toisiinsa kehittämällä nii-
den välisiä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

 › Huomioidaan saavutettavuutta keskeisenä kriteerinä pohdit-
taessa palvelujen ja palvelukeskittymien sijaintipaikkoja.

 › Parannetaan innovaatiokeskittymien ja intensiivisten työ-
paikka-alueiden joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteyksiä.

 › Osoitetaan seudullista joukkoliikennettä tukevat vaihtopy-
säkit ja liityntäpysäköinnin alueet joukkoliikenteen solmu-
kohtiin.

 › Varmistetaan Tampereen hyvä saavutettavuus pitkämat-
kaisella henkilöliikenteellä uudistettaessa kantakaupungin 
yhdyskuntarakennetta.

PALVELUT

 › Kehitetään aluekeskuksista merkittävien julkisten palvelujen 
keskittymiä. Suunnitellaan niiden keskustoista jalankulkua ja 
pyöräilyä suosivia toiminnallisesti sekoittuneita kohtaamis-
paikkoja, joissa aktiiviset asukkaat voivat toimia yhteisölli-
sesti.

 › Mahdollistetaan muunneltavaa tilatarjontaa aluekeskuksissa 
kolmannen sektorin käyttöön.

 › Säilytetään edullisen tilatarjonnan alueita. Määritellään kau-
pungin rooli tilojen tarjoamisessa ja hallinnoinnissa.

ELINKEINOT

 › Määritellään erilaiset vähittäiskaupan toiminnot ja alueet 
yhdessä julkisen palveluverkon kehittämisen kanssa.

 › Proiloidaan työpaikka-alueet ja määritellään kaupungin
rooli niiden kehittämisessä. Osoitetaan sijainniltaan soveltu-
vat alueet tulevaisuuden kasvavia toimialoja varten.

 › Etsitään mahdollisia suurten tapahtumien järjestämispaikko-
ja keskustan ulkopuolelta.

 › Selkeytetään Tampereen roolia HHT-kehityskäytävän (Helsin-
ki-Hämeenlinna-Tampere) toisena painopistealueena.

 › Kehitetään tiivistettävien ja toiminnallisesti sekoittuneiden-
työpaikka-alueiden kestävää työmatkaliikennettä.

 › Luodaan edellytykset monipuoliselle elinkeinorakentamisel-
leLakalaivan ja Lielahden aluekeskuksissa.

 › Tutkitaan mahdollisuuksiajärjestää pk-sektorille suunnattua 
tilatarjontaa aluekeskuksissa asukasmäärän kasvaessa.

 › Kytketään osaamiskeskittymät tiiviimmin muuhun kaupun-
kirakenteeseen sekä parannetaan niiden yhteyksiä rautatie-
asemalle ja Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.

LUONTO, MAISEMA 
JA VIRKISTYS

 › Tunnistetaan viheralueiden merkitys osana kestävästi toi-
mivaa yhdyskuntaa. Tunnistetaan ekosysteemipalveluiden 
merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä myös 
taloudelle.

 › Ylläpidetään ja kehitetään kantakaupungin rakennetuilla 
alueilla yhtenäinen ja helposti saavutettava viher- ja virkis-
tysverkosto, joka koostuu toiminnoiltaan ja luonnonolosuh-
teiltaan monipuolisista lähivirkistysalueista ja laajemmista 
aluepuistoista.

 › Edistetään hyvin saavutettavien virkistysalueiden käyttöä 
vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien paikkoina.

 › Mahdollistetaan rantojen virkistyskäyttö mahdollisimman 
monella rannalla. Kehitetään rantojen ympärivuotista virkis-
tyskäyttöä. Tarjotaan sekä erityyppisiä julkisia rantaympäris-
töjä että vaihtoehtoja yksityisten rantojen käyttöön.

(* Tässä lyhennetty tavoitelista rakennetarkastelun näkökul-
masta.)
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Yleiskaava 2040:
Eteläisen alueen tavoitteet

Toiminnallisten vyöhykkeiden yleisten tavoitteiden lisäksi 
yleiskaavassa on määritelty myös aluekohtaiset tavoitteet, jot-
ka ottavat juuri kyseisen aluekokonaisuuden ominaispiirteet ja 
kehittämisnäkökulmat huomioon. 

Eteläisen alueen ominaisuuksia ja tavoitteita on kuvattu yleis-
kaavatyössä seuraavasti:

” Eteläisen alueen kaupunkirakennetta pirstovat valtakun-
nallisestikin merkittävät liikenneväylät. Asumisen alueet ovat 
selkeitä pien- ja kerrostaloalueita ja myös muut toiminnot si-
joittuvat maankäytöltään melko yksipuolisille alueille. Poikke-
uksen tekee Nekalan alue, minne on sijoittunut monipuolinen 
kirjo toimintoja vähittäiskaupasta liikunta- ja kulttuuripalve-
luihin. Eteläiselle alueelle ei hahmotu selkeää keskusta. Uuden 

aluekeskuksen ja merkittävän täydennysrakentamisen sijoit-
tuminen Lakalaivaan, henkilöliikenteen asema sekä mahdol-
linen järjestelyratapihan siirtyminen pois Rautaharkosta ovat 
suuria Eteläisen alueen yhdyskuntarakenteellista merkitystä 
korostavia kehityshankkeita. 

Eteläisellä alueella asuu noin 30 000 asukasta. Eteläisen 
alueen kasvu on ollut maltillista ja painottunut työikäisten 
ryhmään. Asuntokanta alueella on monipuolista. Tulevaisuu-
den väestökasvu ilman täydentävää rakentamista on vähäistä 
ja painottuu lähinnä lasten ja ikäihmisten ryhmiin. Lakalaivan 
voimakas kehittäminen ja mahdollisen henkilöliikenneaseman 
vetovoima muuttavat alueen kehityksen suuntaa. Täydennys-
rakentamisen seurauksena pirstoutunut yhdyskuntarakenne 
eheytyy monipuoliseksi ja typologisesti sekoittuneeksi kau-
punginosaksi. Pitkällä aikajänteellä Eteläinen alue voi kehittyä 
tiiviin ja urbaanin maakuntakeskuksen näyttäväksi portiksi, 
jonne on mahdollista sijoittaa jopa kansainvälisesti merkittä-
vää yritystoimintaa. ”

Tarkastelualueen ilmakuva. © Bing maps
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Alue, jonka maankäyttöpotentiaalia hyödynne-
tään

Lakalaivan ja Rautaharkon alue on monen suuren väylän 
risteyskohta. Intensiivistä työpaikka- ja palvelurakentamista 
varten Rautaharkko ja uuden aseman seutu tarjoavat pitkäl-
lä aikavälillä Tampereen keskustalle laajentumisen alueen. 
Uuden aluekeskuksen rakentumisen myötä tulee aluetta sekä 
sen reittejä ja viheryhteyksiä kehittää ympäröiviä alueita yh-
distävillä silta- ja kansiratkaisuilla. Järjestelyratapihan siirtoon 
tulee varautua määrittelemällä alueelle uusi maankäyttötar-
koitus. Myös alueen kytkeytyminen ympäröiviin alueisiin tulee 
varmistaa. 

Järjestelyratapihan alueelle on maakuntakaavan luonnok-
sessa ja kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa arvioitu si-
joittuvan jopa 20 000 uutta asukasta. Alueeseen liittyy myös 
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoalueen muutoksen hal-
linta keskusjätevedenpuhdistamon rakentamisen jälkeen. 

Alue, jonka maankäyttöpotentiaalia arvioidaan 

Nekalan teollisuusalueen kehittämiselle määritellään ly-
hyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Lyhyellä aikavälillä alueel-
la ei viedä eteenpäin alueen käyttötarkoitusta muuttavia tai 
nykyisten toimijoiden olosuhteita heikentäviä asemakaavoja. 
Alueen kestävän liikkumisen olosuhteiden ja kaupunkikuvan 
kohentaminen vaativat toimenpiteitä. Vanhaa ratapohjaa hyö-
dynnetään pyöräily-yhteyksien kehittämiseen.

Liikennealue, jonka tilantarve ja estevaikutus 
arvioidaan 

Vanhan Lempääläntien nykyisten ja ennustettujen liiken-
nemäärien perusteella arvioidaan väylän tarvitsema tilavara-
us. Väylältä vapautuva tila voidaan osoittaa muuhun käyttöön; 
joukkoliikenteelle, pyöräilylle, täydennysrakentamista tuke-
vaan maankäyttöön tai jopa täydennysrakentamiseen. VT 3:n 
ylittävä siltaa tulee hyödyntää erityisesti kestävän liikkumisen 
ja virkistysyhteyksien tarpeisiin. 

Kehitettävä nopean pyöräilyn reitti

Lakalaiva kytketään Vuoreksen/Lahdesjärven kautta Her-
vantaan sekä keskustan suuntaan nopealla pyöräreitillä. 

Keskusta/aluekeskus/lähipalvelukeskus 

Lakalaivaan muodostetaan yhdessä täydentyvän Peltolam-
min asuntoalueen kanssa Tampereen eteläinen aluekeskus. 
Lakalaivan sijainti valtakunnallisten pääväylien tuntumassa 
on hyödynnettävissä aluekeskuksen elinvoimana ja erityis-
vahvuutena. Lakalaivan liikenneverkon sijainti ja mitoitus 
tarkistetaan niin, että aluekeskus on hyvin saavutettavissa 
kaikilla liikennemuodoilla. Tehokkaasti rakennettuna ja palve-
luja kokoavana aluekeskus on toiminnallisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kaupunkirakennetta. Aluekeskuksen 
saavutettavuutta Eteläisen alueen asuinalueilta sekä alueiden 
välisiä yhteyksiä tulee kehittää. Erityisesti jalankulku- ja pyö-
räily-yhteyksien turvallisuus ja viihtyisyys vaatii kehittämistä 
koko alueella. 

Henkilöliikenteen asema
Rautaharkon alueelle tavoitellaan uutta henkilöliikenteen 

asemaa, joka voidaan toteuttaa jo ennen järjestelyratapihan 
siirtymistä. Uusi asemanseutu kytketään hyvillä yhteyksillä 
Lakalaivan aluekeskukseen ja messukeskukseen. Uusi aseman-
seutu ja Rautaharkosta vapautuva maankäyttöpotentiaali tar-
joavat pitkällä aikavälillä uusia mahdollisuuksia intensiivistä 
työpaikka- ja palvelurakentamista varten. 

Aluepuisto 

Rukkamäenpuisto kehitetään Peltolammin ja Multisillan 
asukkaiden aluepuistoksi. 

Toiminnallinen virkistysalue

Iidesjärven etelärannalle toteutetaan koko kaupunkiseu-
tua palveleva perhepuisto. 

Virkistysreitti 

Särkijärvi: järven ympäri toteutetaan virkistysreitti. Vä-
hennetään VT 3:n ja VT 9:n aiheuttamaa estevaikutusta asui-
nalueiden ja virkistysalueen välillä.

Pyhäjärvi: Pyhäjärven yhtenäinen rantareitti toteutetaan ja 
sen saavutettavuutta parannetaan 

Iidesjärvi: varmistetaan järven kiertävien kävely- ja pyöräi-
lyreittien toteutuminen ja saavutettavuus. 

Viheryhteys

Pyhäjärvi - Iidesjärvi - Kaukajärvi murroslaaksoa kehite-
tään virkistys- ja viheralueena. Yhteyttä on kehitettävä eten-
kin Viinikanojan varressa ja Hervannan valtaväylän kohdalla. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on muodostaa Iidesjärveltä toinen 
viherakseli Viinikanpuiston kautta Hatanpäälle ja Pyhäjärvelle 
saakka. Vihiojan yhtenäistä virkistysreittiä vahvistetaan. 

Lakalaivan, Multisillan ja Peltolammin alueilta etelään ja 
Särkijärvelle suuntautuvien viheryhteyksien osalta väylien es-
tevaikutuksen vähentämiseen on kiinnitettävä huomioita. 

Maankäytöltään kehitettävä raitiotien pysäk-
kiympäristö 

Hallilan ja Turtolan raitiotiepysäkkejä kehitetään moni-
puolisesti asumiseen, palveluihin ja toimitiloihin liittyvällä 
rakentamisella. Alueiden sisäinen kävelyn ja pyöräilyn liiken-
neverkko kehitetään pysäkkialueet hyvin saavuttavaksi ja py-
säkeille varataan tilaa liityntäpysäköinnille.

Järvellisen yhteyden vyöhyke

Pyhäjärven jäsentymättömiä ranta-alueita hyödynnetään 
maankäyttöön. Rantavyöhyke varataan monipuolisesti virkis-
tyskäyttöön. Lisäksi ranta-alueilla mahdollistetaan erilaisten 
matkailuun liittyvien toimintojen ja palvelujen sijoittaminen.
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Samaan aikaan kantakaupungin yleiskaavan laatimisen kanssa 
on käynnissä Pirkanmaan maakuntakaavan laatiminen. Maa-
kuntakaava ohjaa osaltaan yleiskaavan laatimista ja ratkaisee 
astetta laajemman mittakaavan valtakunnallisia, maakunnalli-
sia ja seudullisia alueiden käytön kysymyksiä. Maakuntakaa-
van tavoitevuosi 2040 on sama kuin kantakaupungin yleiskaa-
vassa.

Maakuntakaavan valmistelussa tukeudutaan pääosin vaihtoeh-
toon, joka tiivistyvän ydinkaupunkiseudun ja seutukeskusten 
lisäksi painottaa maakunnan eteläistä, pääradan suuntaista 
kasvusuuntaa. Aluekehityksen ajurina on Helsinki–Hämeen-
linna–Tampere-kehitysvyöhykkeen kasvu ja potentiaali.

Tampereen eteläinen kehityssuunta on myös maakuntakaa-
vassa otettu merkittävänä kehityskäytävänä huomioon koko 
kaupunkiseudun tasolla. Kaavassa varaudutaan uuden henki-
löliikenteen aseman sijoittamiseen Tampereen keskustan ete-
läpuolelle sekä myös kahden uuden aluekeskuksen sijoittami-
seen pääradan varteen Tampereen ja Lempäälän välillä. 

Etelän suunnan kehityspotentiaalia lisäävät entisestään kaa-
vaillut liikenteen suurhankkeet, eli läntinen ratayhteys ja jär-
jestelyratapihan siirto sekä valtatien 3 Puskiaisen oikaisu ja 
2-kehän toteuttaminen, joihin maakuntakaavoituksessa myös 
varaudutaan. Lisäksi mahdollinen yhdysrata Tampere-Pirkka-
laan mahdollistaisi lentokentän yhteyksien ottamisen voimak-
kaasti aluekehityksen lähtökohdaksi. 

Liikennejärjestelmän osalta perusratkaisu tukeutuu vahvasti 
raideliikenteeseen. Kaupan palveluverkon osalta maakunta-
kaavan perusratkaisussa korostetaan intensiiviseen joukko-
liikenteeseen tukeutuvia alueita sekä parannetaan kaupan ja 
muiden palveluiden integraatiota päivittäistavara- ja keskus-
tahakuisen erikoiskaupan suuntautuessa ensisijaisesti keskus-
ta-alueille. Työpaikka- alueiden osalta puolestaan pyritään tu-
kemaan selkeästi proiloituneiden alueiden syntymistä sekä
sekoittuneessa rakenteessa että yritysalueina.

(Lähteet: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 selostus s. 28 sekä 
Yleiskaava 2040 tavoitteet s. 38)

Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Tampereen keskus-
tan eteläpuolelle ”Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämis-
vyöhyke” merkinnällä kk-1. 

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun poh-
jois-eteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampe-
reen keskustasta Tampereen eteläisen alakeskuksen ja hen-
kilöliikenteen aseman sekä Sääksjärven alakeskuksen kautta 
Lempäälän keskustaan. Kehittämisvyöhykkeen keskukset 
toimivat merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen 
keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteellisinä 
solmukohtina.

Kehittämisvyöhykkeeseen liittyy kehittämissuositus, jossa to-
detaan seuraavasti: ”Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saa-
vutettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä 
kaupallisten ja julkisten palvelujen alueena. Tampereen kes-
kustan asemaa valtakunnan keskuksena vahvistetaan. Tampe-
reen eteläisen alakeskuksen, siihen liittyvän henkilöliikenteen 
aseman, Sarankulman, Härmälän ja Partolan ympäristöä ke-
hitetään vetovoimaisena messukeskusalueena sekä monipuo-
lisena työpaikkojen ja asumisen kasvualueena. Sääksjärven 
alakeskusta kehitetään tiiviinä alakeskuksena ja joukkoliiken-
teen terminaalina, joka kytkee vaiheittain toteutuvan 2-kehän 
välityksellä läntistä ja itäistä kaupunkiseutua keskusakselin 
kehittämisvyöhykkeeseen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviissä 
yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maan-
käytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta 
yhdyskuntarakennetta sekä edistää toimintojen saavutetta-
vuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.”

(Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnoksen kaavase-
lostus 16.2.2015 ss. 60-61.)

Ote maakuntakaavan kehittämisvyöhykekartasta kaupunkiseu-
dun kohdalla. Kaavaselostus s. 59.
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Maakuntakaava: maankäytön strategiset painopisteet, kaavaselostus s. 31.
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Järjestelyratapihan siirtokysymys

Tampereen Viinikan järjestelyratapiha sijoittuu kantakaupun-
gin keskelle ja on tilavaraukseltaan, estevaikutukseltaan sekä 
onnettomuusriskialueena merkittävä tekijä alueen kehittämis-
toimia suunniteltaessa. Järjesteyratapihan sijainti Tampereen 
seudulla on sinällään luonteva: sijainti rataverkolla on keskei-
nen ja kaupunkiseutu hyötyy logistiikan toimivuudesta. Rata-
pihaan liittyvät vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) riskit 
ovat kuitenkin merkittävät ja rajoittavat kaupunkikeskustan 
laajenemista ja maankäytön mahdollisuuksia.  Siksi ratapihan 
siirtokysymys on noussut yhdeksi keskeiseksi yleispiirteisen 
maankäytön suunnittelukysymykseksi. Järjestelyratapihalle 
on maakuntakaavatyössä etsitty uutta sijoituspaikkaa Lem-
päälän puolelta.  

Rautatiejärjestelmän kehittämisen kannalta kaksi merkittävää 
pitkän aikavälin tavoitetta ovat järjestelyratapihan siirto Vii-
nikasta Pirkkalaan sekä Tampereen läntinen oikorata, jotka 
ovat voimakkaasti kytköksissä toisiinsa. Mikäli toteutetaan 
pelkästään järjestelyratapihan siirto ilman oikorataa, jäävät 
rautatiejärjestelmän hyödyt vähäisiksi. Mikäli myös oikorata 
toteutetaan, voidaan tavara- ja henkilöliikennettä raiteilla lisä-
tä merkittävästi. Tampereen läntisten väylähankkeiden vuon-
na 2014 valmistuneen selvityksen mukaan järjestelyratapihan 
siirto on mahdollista toteuttaa vaiheittain: 

a) Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yhteys Lempää-
lästä lentoasemalle ja tästä pohjoiseen Ylöjärvelle. Seuraavissa 
vaiheissa voidaan toteuttaa yhdysrata ja järjestelyratapihan 
siirto. Järjestelyratapihan siirtokin voidaan toteuttaa ilman yh-
dysrataa. 

b) Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan järjestelyratapi-
han siirto ja ratayhteys Lempäälän, lentoaseman ja Tampereen 
Peltolammin välille.  Seuraavissa vaiheissa toteutetaan länti-
nen ratayhteys muilta osin.  

c) Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan henkilöliikennet-
tä palveleva ratayhteys Lempäälän, lentoaseman ja Tampereen 
Peltolammin välille.  Järjestelyratapihan siirto ja läntinen rata-
yhteys muilta osin toteutetaan myöhemmin joko erikseen tai 
yhdessä.

Ratapihan poistuminen parantaisi Tampereen kaupungin 
maankäytön kehittämismahdollisuuksia VAK-kuljetusten mer-
kittävimpien riskien poistuessa ja järjestelyraiteiden vaatiman 
tilan vapautuessa. Ratapihan poistuessa pääradalle tulee jättää 
tila kuudelle läpikulkevalle raiteelle sekä käyttövalmius-huol-
toraiteet kauko- ja lähiliikennettä varten.

(Lähteet: Maakuntakaavaluonnos, kaavaselostus ss. 45-47 sekä 
Ramboll: Viinikka-Rautaharkon alueen liikenneverkkotarkastelu 
1/2016)

Läntisen ratayhteyden eteläosa ja sille sijoittuvan ratapihan 
sijaintivaihtoehdot. Maakuntakaava-selostus s. 47
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VAK ja maankäytön rajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten 
mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat mm. mo-
net kemikaalien tuotanto- ja varastointi-
laitosten raaka-aine- ja valmistekulje-
tukset sekä polttonesteiden ja kaasujen 
kuljetukset. Tampereen Viinikan järjes-
tely- ja tuloratapihan kautta kulkee noin 
neljännes suomen vaarallisten aineiden 
kuljetusten rautatieliikenteestä. 

Ratapihan VAK-kuljetusten vaiku-
tuksia on selvitetty Tampereella 2012-
13, jolloin laadittiin riskianalyysi ja 
suositukset VAK-riskien huomioimisesta 
maankäytön suunnittelussa.

VAK-suuronnettomuuksien toden-
näköisyys on selvitysten skenaarioiden 
mukaan pieniä, pääsääntöisesti lasken-
nallinen toteutuma on harvemmin kuin 
kerran miljoonassa vuodessa. Riskien 
pienuuteen vaikuttaa mm. se että vaih-
totyöt tehdään laskumäessä matalalla 
nopeudella. Vaunujen vaurioitumisen 
todennäköisyys ja laajuus ovat keski-
määräistä pienempiä.

Riskien pienuudesta huolimatta 
onnettomuuksien vaikutusetäisyydet 
on selvityksissä esitetty melko suurik-
si. Syynä on mm. myrkyllisten aineiden 
suuret kuljetusmäärät sekä paineiste-
tuissa säiliöissä kuljetettavien neste-
mäisten aineiden leviäminen höyrysty-
neenä kaasuna laajalle alueelle. 

Selvitystyössä on VAK-riskin arvioin-
tia varten esitetty alla oleva kartta, jossa 
on esitetty VAK-riskivyöhykkeet, joilla 
maankäyttö on rajoitettua. Punaisella 
alueella maankäyttö (mm. asuminen 
ja palvelurakentaminen) ei yleensä ole 
mahdollista ja oranssilla alueella maan-
käyttö edellyttää yleensä turvallisuutta 
parantavia toimenpiteitä.

(Lähde: Gaia Consulting Oy: Tampe-
reen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten 
aineiden kuljetuksista (VAK)   aiheutu-
vien suuronnettomuusriskien arviointi, 
tiivistelmä 23.01.2013)

Riskivyöhykkeet ovat huomattavan laa-
joja (440m ja 950m etäsäisyydet) ja kat-
tavat paitsi lähes kokonaan nyt tarkaste-
lussa olevan rakennetarkastelun alueen, 
myös huomattavan osan olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta. 

Järjestelyratapiha Nekalan kohdalla  © BLOM

VAK-riskivyöhykkeet (Gaia Consulting Oy 2013)
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Alueen ominaisuudet ja historia
Alueen rakentuminen

Eteläinen sektori koostuu usean eri kaupunginosan alueesta, 
joista jokaisella on oma erityislaatuinen historiansa. Tarkaste-
lualue on kuulunut ennen Tampereen perustamista Messuky-
län alueeseen. 1700-luvun vaihteesta alkaen alue on ollut osa 
Hatanpään kartanon maita. Ne ulottuivat vuoteen 1877 asti 
aina kaupungin keskustaan Kyttälään asti. Tällöin kaupunki 
osti Kyttälän alueen laajenemisalueeksi ja myöhemmin 1913 
myös muut Hatanpään kartanon maat, mukaan lukien itse kar-
tanon Hatanpään niemen alueelta. Kartanon maiden siirtymi-
nen kaupungille mahdollisti kaupungin aktiivisen kasvamisen 
etelän suuntaan 1910-luvulta eteenpäin.

Alueen teollisen kehittymisen kannalta merkittävää oli pää-
radan rakentuminen Riihimäeltä Tampereelle vuonna 1876. 
Radan pohjoispään varteen alkoi kehittyä teollisuus- ja varas-
totoimintaa. Yksi merkittävimmistä teollisuuslaitoksista oli 
1915 perustettu konepajayritys Oy Lokomo Ab, jonka raken-
nukset sijoittuvat Viinikan ratapihan alueella radan länsipuo-
lelle. Hatanpäälle rakennettiin pääradalta myös pisto- ja sivu-
raiteita, joiden varrelle sijoittui mm. Sarviksen ja Hyppösen 
tehtaat sekä myöhemmin myös Hankkijan viljasiilot. 
Radan itäpuolen teollisen toiminnan kehittyminen alkoi 
1940-luvulta Nekalan alueella, joka oli aiemmin ollut Hatan-
pään kartanoon viljeylyspeltoja. Alueen teollisuus koostui mo-
nipuolisesti erilaisista tuotantoyksiköistä teurastamotoimin-
nasta betonitehtaaseen. Myös Nekalan alueen tavaraliikenne 
tukeutui aluksia vahvasti raideliikenteeseen ja alueelle raken-
nettiin useita pistoraiteita pääradan sivuhaarasta.

Asuinalueista varhaisimpia ovat Viinikan ja Härmälän asuina-
lueet,  joiden asemakaavat (1914 ja 1925) edustavat 1900-lu-
vun alun puutarhakaupunki-ihanteita. Alueiden rakenuskanta 
on perinteistä suomalaista puutalokaupunkia, joissa puutarha-
maisilla tonteilla on enimmäkseen yksittäisiä pien- ja paritalo-

ja. Alueiden kehittyminen liittyi viereisten uusien teollisuuslai-
tosten kehitykseen. Esimerkiksi Viinikan asuinalueen eri osia 
osoitettiin eri tehtaiden, kuten Lokomon ja Hyppösen kenkä-
tehtaan työväen asunnoille. Viinikka rakentui 1930-luvulle 
tultaessa, viimeisimpinä valmistuivat alueen kirkko (1932), 
koulu (1931) ja lastentarha (1936). Alue laajeni 1920-luvulta 
lähtien kaakkoon Nekalaan.

Härmälässä on sijainnut vuodesta 1936 asti myös llentokone-
tehdas ja entokenttä nykyisen urheilu- ja messukeskuksen koh-
dalla. Lentokenttä ja -asema olivat toiminnassa 1980-luvulle 
asti. Nykyisin kentän alueella sijaitsee messukeskuksen ohella 
myös runsaasti teollista toimintaa, mm. Cargotecin ja Metson 
rakennuksia. Etelässä Sarankulman laaja teollisuusalue on ra-
kentunut pääosin vanhan lentokentän alueelle 1970-luvulta 
alkaen.

Toisen maailmansodan jälkeen rakentuivat tarkastelualueen 
keskiosassa sijiatsevat Rantaperkkiön, Rautaharkon ja Taa-
talan asuinalueet. Osin alueilla jatkui varhaisempien puutar-
hakaupunginosien tapaan pientalorakentaminen, mutta pää-
sääntöisesti rakentamistapa muuttui uuden asemakaavopin 
mukaisten asumalähiöiden suuntaan. Alueilla oli pieni palve-
lukeskus ja rakennuskanta oli matalaa kerrostalorakentamista. 
Rakennustehokkuus yksittäisillä tonteilla kasvoi, mutta samal-
la myös rakenteessa sijiatsevien viheralueiden määrä kasvoi, 
muuttaen kokonaisrakennetta väljemmäksi. 

Rantaperkkiön alue sijoittuu Härmälän asuinalueen jatkeeksi 
Nuolialantien varrelle, Talvitiestä koilliseen. Asuinalueen ja 
radan väliin jää kapea erikoiskaupan vyöhyke sekä etelään jat-
kuvan Sarankulman alueen teollisaluetta. Rantaperkkiön alue 
on 1950-luvun alueiden tapaan väljästi puistomaiseen ympä-
ristöön sijoittuva ja sisältää ajalle tyypillisten lamelli- ja pis-
tetaloratkaisujen lisäksi myös erityislaatuisen ja alueen maa-
merkkinä toimivan Hatanpäänhovin kolmiokorttelin.

Kalmbergin sotatopografinen kartta 1855-56
Senaatinkarttoja 1872-73

Senaatinkarttoja 1872-73
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Tampereen kaupungin asemakarta 1932

Yhteenveto merkittävistä historiallisista linjoista ja maisemaelementeistä vuoteen 1918 asti

Tampere 1918
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Radan itäpuolella sijaitseva Koivistonkylä 
on kuulunut alunperin Messukylään. Se 
on rakentunut pienimittakaavaisena torp-
pien kylärakenteena Pirkkalan suunnasta 
Messukylän ja Muotialan suuntaan joh-
tavan tien varteen. Alue liitettiin Tampe-
reeseen vuonna 1947 osana Messukylän 
liitosta. Koivistonkylän länsipuolelle kaa-
voitettiin 1950 Taatalan asuinalue, joka 
Rantaperkkiön tapaan muodostettiin uu-
sien kaupunkisuunnitteluoppien mukaan 
pienimittakaavaiseksi aluekeskukseksi. 
Alue on mielenkiintoinen tarkastelukohde 
myös kaupan rakennemuutoksen näkö-
kulmasta.  Kylämäisestä kivijalkakaupasta 
kaupat ovat siirtyneet Taatalan asuma-
lähiön aluekeskukseen ja myöhemmin 
automarkettiin. Alueen lounasreunaan si-
joittui vuonna 1976 Eka-Market, nykyinen 
Prisma, joka oli yksi Suomen ensimmäisis-
tä automarketeista.

Taatalan kohdalla, Helsingin tien länsi-
puolella sijaitsee samaan aikaan (1949) 
kaavoitettu Rautaharkon asuinalue, joka 
sijoittuu moottoritien ja päädaran väli-
selle kapealle saarekemaiselle alueelle. 
Taatalan ja Rautaharkon suunnittelussa 
kolmostie on alusta asti ollut alueita erot-
tava elementti, kun uusi Lempääläntie 
linjattiin jo 1930-luvulla. Alueiden välinen 
yhteys kuitenkin muuttui varsin ohueksi, 
kun uusi moottoritie valmistui vuonna 
1968 ja nosti liikennealueen estevaiku-
tuksen uudelle tasolle. 
(ks. lisää alueiden rakentumisesta: ”Asui-
nalueiden inventointi ja arvottaminen 
(1940-1960 -luvut)”, Tampereen kaupun-
ki, FCG 2011)

Rautaharkkoon sijoittuva muuntajara-
kennus rajaa asuinalueen eteläreunaa, se 
valmistui vuonna 1938. Rautaharkko on 
keskeinen sijainti myös ratapihan näkö-
kulmasta: VR:n ratavarikon rakentaminen 
aloitettiin 1960-luvulla. 

Kuvat ylhäällä: 
Lokomon tehdasalue 1920-luvulla, 
Rautaharkon muuntaja 1938 (kuva E.M. Staf ) 
Kuvalähteet: Vapriikin kuva-arkisto.

Keskellä: Rantaperkkiön asemakaava 1951, 
arkkitehti Aaro Alapeuso. 

Vasemmalla: Härmälän lentokenttä, 
kuva Pirkanmaan ilmailuhistoriallinen seura 
(www.pihis.org).
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Tampereen kaupungin asemakartta 1942 ja osoitekartta 1964
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Tarkastelualueen eteläosassa sijaitsevat  Lakalaivan ja Pelto-
lammin alueet on alunperin suunniteltu pientalovaltaisiksi 
asuinalueiksi 1940- ja 50-luvuilla, mutta   alueiden kehitys-
suunta muuttui sekä yleisesti asuinalueiden suunnittelupe-
riaatteiden kehittyessä että myös läpi kulkevan valtatie 3:n 
muuttuessa moottoritieksi 1968. 

Peltolammin asuinalue on esimerkinomainen suomalaisen asu-
malähiöajattelun ja siihen liittyvän ”keuhkokaavion” mukaisen 
suunnittelun ja rakentamisen myötä toteutunut kerrostaloval-
tainen metsälähiö. Alueen palvelut sijoittuvat puistomaiseen 
ytimeen alueen keskellä ja asuinalueet sijoittuvat ulkosyöttöis-
ten katujen varsille, jotka kaareutuvat viherän keskusakselin 
ympärille. Sen kaavoitus valmistui vuonna 1965, ja alue raken-
tui tämän jälkeen hyvin lyhyessä ajassa. Alue sijoittuu topo-
grafisesti monimuotoiseen kohtaan, jossa metsäinen lakialue 
laskeutuu alas  länttä ja perinteisiä viljelymaisemia kohti.

Pientaloalueeksi kaavailtu Lakalaivan alue  sijaitsee Peltolam-
min itäpuolella, Lempäälientien ja uuden moottoritien välissä. 
Yhtäältä sijainti on tyypillinen funktionalistisen kaupunkira-
kenteen sijainti, jossa asuinalueet ja teollisuusalueet seuraavat 
rinnakkain nauhamaisessa rakenteessa. Toisaalta Lakalaivan 
ja viereisen Lahdesjärven alueet heijastelevat uudempien yri-
tysalueiden luonnetta, joita 1960-70-luvulta alkaen ei enää si-
joitettu radan varteen, vaan uusien saapumis- ja kehäväylien 
varteen autoliikenteeseen tukeutuen. Lakalaivan profiilina on 
ollut pienimittakaavainen autokauppaan ja huoltoliikkeisiin 
painottuva yritystoiminta. Yhdessä Lahdesjärven alueen kans-
sa nämä hyvin saavutettavat alueet ovat 2000-luvulla houku-
telleet myös erikoistavarakaupan kansainvälisiä toimijoita 
(Biltema, IKEA).

Peltolammin asemakaava vuodelta 1965
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Alueen rakennusten rakennusajankohdat
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Ortoilmakuvasarjat 1946, 1956, 1966, 1974, 1987, 1995 ja 2011 (iso kuva)
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Alueen nykytila

Tarkastelualue on pirstaleinen ja erilai-
sista - osin hyvin erillisistäkin - osa-alu-
eista koostuva kokonaisuus. Teollisen ja 
logistisen toiminnan ytimenä toiminut 
ratapiha on nykyisellään aluetta jaka-
va elementti. Alueella on vain harvoja 
itä-länsi -suuntaisia poikittaisia yhteyk-
siä. Estevaikutusta lisää myös vilkkaasti 
liikennöity kolmostie.
Liikennealueiden lisäksi alueiden erilli-
syyttä lisää niiden toiminnallinen eri-
laisuus. Eteläinen sektori on vahvasti 
funktionaalisesti jaettu; asuinalueet ja 
teollisuus- ja varastoalueet ovat saareke-
maisia kokonaisuuksia.

Alueen sisäinen jatkuvuus on vahvinta 
etelä-pohjois -suunnassa ja rata-aluees-
ta poispäin. Erityisesti Hatanpään val-
tatie ja sen jatke Nuolialantielle on mer-
kittävä pääkatu ja urbaani nauhamainen 
vyöhyke, jonka varrelle sijoittuu myös 
paljon asumista. Alueesta on myös edel-
lä esitetyn historiakoosteen mukaan 
löydettävissä yhteneviä vuosirenkaita: 
erilaiset vaiheet 1900-luvun vaihteesta 
alkaen lähtevät kaupungin keskustasta 
etelään ja kertovat kaupunkikehityksen 
erilaisista vaiheista puutarhakaupun-
ginosista asumalähiöihin ja kulkutavan 
muutksista raiteilta kumipyörille.

2

KARTTAPALVELU.
TAMPERE.FI

HAKU

KARTTATASOT

VALITUT TASOT

KARTTAJULKAISU

OMAT TIEDOT

KARTTASELITTEET

500 m
1000 ft

Teemakartat: asuminen, työpaikat ja monitoimintaiset alueet.
Kuvalähde: Lakalaiva-Rautaharkon alueen maankäytön rakennetarkastelu, WSP 2015

Väestöntiheyskartta 2014, Tampereen kaupungin karttapalvelu

Alueella sijaitsee merkittävä osuus kau-
pungin yritysalueista, joista jokaisella 
on oma erityinen profiilinsa ja erityinen 
paikkansa kaupunkiseudun yritysten 
ekosysteemissä. Osalla alueista mer-
kittävää uudistumista on tapahtunut jo 
varhain ja näkyvästi. Esimerkiksi Hatan-
pään valtatien pohjoispäässä, keskustan 
reunalla IT-aikakauden toimistorakenta-
minen näkyy selvänä uutena kerrostu-
mana, kuten myös hivenen etelämpänä 
sijaitseva isojen autoliikkeiden klusteri. 

Osa alueista puolestaan on odotusvai-
heessa ja uudistuminen on pysähtynyt 
- tai tapahtuu pienemmässä mittakaa-
vassa matalan kynnyksen ja matalan 
vuokratason yritystiloissa. Osalla alu-
eista on erikoistuneita profiileita, kuten 
edellä mainitut autoliikkeiden tai IT-alan 
keskittymät, kun taas osa on toiminnoil-
taan hyvinkin monimuotoisia (Nekala).
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Alueen rakennukset pääkäyttötarkoituksen mukaan.
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Yllä: Hatanpää-Viinikka luoteesta, mm. jäteveden puhdistamo, Viinikan risteysalue, Lokomon alue ja järjestelyratapiha. 
Alla: Hatanpää-Rantaperkkiö  luoteesta, mm. autoliikkeiden, järjestelyratapihan ja Nekalan teollisuusalueet. Kuvat Google Earth.
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Yllä: Rautaharkko-Lakalaiva luoteesta, mm. Sarankulman teollisuusalue, ratavarikko ja taustalla Sulkavuori. 
Alla: Rautaharkko-Peltolammi luoteesta, mm. kehätien risteysalue, Lakalaivan yritysalue ja Peltolammi. Kuvat Google Earth.
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Rakennetarkastelun alkuvaiheen työme-
todina käytettiin karttaperustaista mor-
fologista kaupunkirakenteen analyysiä. 
Tarkastelun kohteena oli mm. tonttikoot, 
rakennusten ja toimintojen sijoittumi-
nen, rakennustyypit ja -koot, yhteydet ja 
yhteystarpeet, liikennealueet, viher- ja 
virkistysalueet ja niiden verkostot.

Lähtökohtana rakennetarkastelujen sy-
ventämiselle ja suunnittelutoimille oli, 
että alueet, jotka koostuvat harvoista 
isokokoisista tonteista, ovat helpommin 
kehitettävissä tai muutettavissa maan-
käytöltään kuin alueet, jotka koostuvat 
lukuisista pienistä eri omistajien hallin-
nassa olevista tonteista (ks. esim Oswald 
& Baccini: Netzstadt 2003). Siten morfo-
logisten tarkastelujen alkuvaiheissa tar-
kasteluvyöhykkeelä oli tunnistettavissa 
ja erotettavissa aluekokonaisuus, johon 
tarkemmat tarkastelut ja suunnitteluoi-
met kohdennettiin.

Morfologinen analyysi

Yllä: rakennetarkastelujen ydinalue
Alla: tarkennettu alue, joka piirretty kiin-
teistörajakartan päälle. Tarkennettu alue 
rajautuuu pieniin asuinaluetontteihin 
(Sarankulman, Nekalan ja Lahdesjärven 
suunnilla aluetta on rajattu tarkaste-
lualueen laajuuden vuoksi). 
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Katu- ja tieverkko: kohdealueen läpäisee itä-länsi -suunnassa 
vain kolme yhteyttä: Tampereen valtatie Viinikan risteykselle, 
Lahdenperänkatu Vihiojan kohdalla sekä Kehätie. Seuraava 
eteläinen katuyhteys on Rukkamäentie Peltolammin eteläpuo-
lella. Katuyhteyksien lisäksi radan ali ei ole kevyen liikenteen 
yhteyksiä.

Tontit ja maanomistus: alueen maanomistus jakautuu kahtia, 
puolet on kaupungin omistuksessa. Yksityisomistuksen osuus 
yrityistonteista on suuri. Rata-alue on valtion omistuksessa. 
Kaupungin omistamista maista puhdistamon ja Nekalan alueet 
ovat merkittävimmät. Iso osa on kehätien liikennealueiden 
vierellä olevaa maata, joka on vaikeasti hyödynnettävissä.

Rata-alue: rata-alueen, järjestelyratapihan ja ratavarikon varaa-
ma tila.

Rata-alue minimissään, eli ilman ratapiha-alueita. Mahdollisten 
ratapihasiirtojen jälkeen tarvitaan edelleen 6 raideparia.
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Topografia: alue on pääosin melko tasaista, paitsi eteläosassa 
maasto nousee jyrkästi kaakkoon. Korkeusero on paikoin niin 
merkittävä, että se vaikeuttaa alueiden välisiä yhteyksiä itä-länsi 
-suunnassa Rautaharkon ja Sulkavuoren kohdilla. Matalina 
alueina erottuvat Viinikanojan ja Vihiojan pienten uomien 
laaksot.

Rakennusten sijoittuminen maastoon: suurin osa rakennuksista 
sijoittuu tasaiselle tai loivalle rinteelle. Rautaharkon ja Pelto-
lammin välinen jyrkkä maaston kohta sekä Sulkavuoren reuna 
erottuvat rakentamattomina.

Viheralueet ja yhteydet: alueen viheralueet ovat alueen teolli-
sen luonteen takia vähäiset. Peltolammin asuinalueen läheisyy-
dessä ja korkealla kalliolaella sulkavuoressa sijaitsevat laajim-
mat viheraluekokonaisuudet. Samoin kuin katuverkon osalta, 
kytkennät itä-länsi -suunnassa ovat erittäin heikot. 

Rakeisuuskartta: isot rakennukset isoilla tonteilla, teollisuus- ja 
varasto- sekä liikerakennuksia. Isoimpien rakennusten koko-
naisuus sijaitsee Lokomon/Hatanpään alueella ja pienempien 
Lakalaivan alueella. Sekoittunein rakennuskanta on Nekalassa.
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Maankäytön visio

Rakenneratkaisu

Tavoitteet ja haasteet
 Viinikka-Rautaharkon alueen ra-

kennetarkastelujen maankäytön suun-
nittelutyö on tehty kolmiulotteisen 
kaupunkirakenteen visioinnin keinoin. 
Kaupunkimalliin laadittu kaupunkivisio 
on paitsi rakennemallitarkastelun lop-
putuote, johon on tiivistetty eteläisen 
sektorin tulevaisuuden rakennemalli 
havainnollisessa muodossa, myös työvä-
line, jolla on tehty konkreettiseksi tavoi-
teltava tulevaisuuden tilan kokonaishah-
mo keskusteluja virittämään ja pohjaksi 
arvioinneille.

Viinikka-Rautaharkon kaupunkivi-
sion ohjenuorana ovat olleet kantakau-
pungin yleiskaavatyössä ja maakun-
takaavaluonnoksessa alueelle esitetyt 
tavoitteet (ks. edelllä ss. 8-15). Näistä 
kaksi merkittävintä ovat olleet alueen 
suunnittelu sekoittuneiden toimintojen 
vyöhykkeenä sekä aluekeskuksen sijoit-
taminen alueelle.

Toiminnallisen sekoittumisen haas-
teena on asumisen lomittuminen nykyi-
sin yrityskäytössä olevien alueiden se-
kaan. Miten se pitää tehdä, jotta kunkin 
alueen paras elinvoima säilyy tai paran-
tuu?

Osalla alueilla luonteva kehityspol-
ku on niiden maankäytön uusiutuminen 
kokonaan. Uusi sekoittunut asumisen ja 
työskentelyn kokonaisuus muodostuu 
jostain täysin uudenlaisesta yritystoi-
minnasta - tai vanhan sijoittumisesta 
uusien seinien sisään. Osalla alueista 
on mahdollista nykyisten toimintojen 
säilyminen tai jatkuminen tiiviimmässä 
tilassa siten, että viereen sijoittuu uusia 
yritystiloja ja asumista.

Yritystoimintaan liittyvien muutos-
ten tai sijaintipäätösten ajoittumista on 
vaikea ennustaa. Tässä rakennetarkas-
telussa on esitetty ainoastaan karkea 
muutoksen mahdollistava ajallinen ke-
hikko, joka perustuu ratapihan siirron 
kautta avautuviin muutosmahdollisuuk-
siin kaupunkirakenteessa, mm. uusien 

maankäyttöalueiden vapautumiseen ja 
uusiin tie- ja katujärjestelyihin. Muutoin 
rakenne on joustava ajassa tapahtuville 
elinkeinoelämän muutoksille ja toivot-
tavasti myös innostava uusiin avauksiin.

Toinen merkittävä tavoite, aluekes-
kuksen sijoittaminen puolestaan on 
merkittävä suunnittelulinjaus, jonka 
toteutuminen selkeämmin edistettävis-
sä maankäytön ja palveluverkon suun-
nittelun keinoin. Uuden aluekeskuksen 
haasteena on lähinnä sen sijoittuminen 
hajanaiseen kokonaisrakenteeseen si-
ten, että se muodostaa toimivan, hyvin 
saavutettavissa ja kehitettävissä olevan 
houkuttelevan yhtälön, jolla on todellista 
aluekeskuksen vetovoimaa. Lisäksi mer-
kittävä kysymys on, onko aluerakentees-
sa mahdollisuuksia myös useammalle 
keskittymälle, jos alueen kokonaisra-
kenne muuttuu laajalla alueella ja syntyy 
useita kehityskelpoisia painopistealuei-
ta? Mikä on kantakaupungin laajenemis-
tapa keskustasta etelään?

Visiotyön fyysisen kaupunkirakenteen kehittämisajatuk-
set ponnistavat edellisillä sivuilla esitetystä morfologisesta 
analyysistä, jossa on poimittu rakenteesta esiin kehitettävissä 
oleva alueet sekä ne kokonaisrakenteessa piilevät mahdolli-
suudet, joita muokkaamalla alueen laadullisia ominaisuuksia 
voidaan parantaa. 

Kehittämiskeinoina alueen laadullistamisessa on hyödyn-
netty kaupunkisuunnittelulle varsin perinteisiä keinoja - on 
mm. parannettu yhteyksiä ja rakenteen jatkuvuutta, selkey-
tetty reunoja ja suunnistettavuutta. Samalla on pyritty säilyt-
tämään edellytykset kehittää modernin kaupungin sujuvaa, 
multimodaalista liikennejärjestelmää.

Kokonaisrakenne on joustava ja huokoinen, modifioitavis-
sa oleva ruutukaavaratkaisu. Se mahdollistaa erilaiset yksik-
kökoot ja hierakkiset painotukset sekä erilaisten toimintojen 
sijoittumisen samaan tilalliseen kehikkoon.

Ruutukaavarakenne on koottu pitkiksi alueita yhdistäviksi 
vyöhykkeiksi, jotka kokoavat ympäröiviä ja peräkkäin olevia 
osa-alueita laajemmaksi kokonaisuudeksi. Nauhamaiseen vyö-
hykerakenteeseen on mahdollisuus tehdä sekä toiminnallisia 
että määrällisiä tiivistymiä myöhemmin määrittyvien tarpei-
den mukaan.

Keskeinen kehittämisvyöhyke on tiivis ja urbaani, ympäris-
tö on jalankulkijaa suosiva. Myös viheralueet on koottu tiiviiksi 
nauhamaisiksi vyöhykkeiksi, jotka muodostavat laadullisia yti-
miä rakennetun ympäristön lomaan - ja yhdistävät eri suunnil-
la olevia laajempia viheralueita toisiinsa.
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Eteläisen sektorin suunnittelu on haasteellinen kokonaisuus, mutta 
onnistuessaan se avaa kaupungin kehittämiseen täysin uusia näköaloja.
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Kokonaisrakenne ja ytimet

Edellä kuvattua aluekeskuksen problematiikkaa käsiteltiin ra-
kennemallityön alussa keskeisenä suunnittelukysymyksenä. 
Tarkastelualue on melko suuri, se kattaa yli 300 hehtaarin ko-
koisen alueen, jolle voi sijoittua yli 20 000 uutta asukasta. Li-
säksi eteläisellä alueella asuu jo nyt yli 30 000 asukasta. Alueen 
olemassa oleva ja uudistuva rakenne yhdessä muodostavat ti-
lanteen, jossa aluekeskuksen koolle tai niiden lukumäärälle ja 
sijoittumiselle ei ole yksiselitteistä oikeaa vaihtoehtoa.

Näistä lähtökohdista alueelle hahmoteltiin eri kokoluokissa ja 
sijainneissa olevia rakenteellisia ytimiä, mahdollisia alue- tai 
alakeskuksia. Tarkastelujen lopputuloksena oli esittää pitkän-
omaiselle alueelle kahta erillistä keskustamaista tiivistymää, 
joista toinen sijoittuu kaavaillun aluekeskuksen Lakalaiva-Rau-
taharkon alueelle ja toinen pohjoisemmaksi Viinikka-Nekalan 
alueelle. Molemmissa on mahdollisuus muodostaa melko laaja 
yhtenäinen kantakaupunkimainen korttelivyöhyke sekä kaksi 
erilaista, osin päällekkäistä ja toiminnallisesti sekoittunutta
keskustamuodostelmaa, joista toinen painottuu enemmän 
asukkaiden palvelujen ja toinen yritysten toiminnoille (vierei-
sen sivun kaavion punaiset ja siniset vyöhykkeet). 

Viinikka-Nekalan alue sijoittuu keskustan tuntumaan ja on vah-
va keskusta-alueen laajenemissuunta, josta voi muodostua 
Tammelan tapaan yksi uusi keskustan kaupunginosista. Vii-
nikanlahden rantavyöhykkeen sekä Lokomon ja Nekalan his-
toriallisten tehdasalueiden varaan on mahdollisuus rakentaa 
identiteetiltään vahva ja omaleimainen keskusta-akseli. Yritys-
toiminnan luonteva sijoituspaikka on poistuvan järjestelyrata-
pihan ja kolmostien varteen sijoittuvalla vyöhykkeellä. 

Lakalaiva-Rautaharkko sijoittuu puolestaan alueelle, jota tällä 
hetkellä halkovat isot liikenneväylät ja alueen jyrkkä topogra-
fia. Tuleva aluekeskus sijoittuu tähän yhtälöön keskustamai-
sena kaupunkikudoksena, joka yhdistää erillään olevat kau-
punginosat. Asumisen keskustamainen painopiste sijoittuu 
Rautaharkon aseman ja Peltolammin uuden keskustan välisel-
le alueelle ja yritystoiminnan kehitysakseli suuntautuu Kehä-
kannen ja Messukeskuksen väliselle vyöhykkeelle.

Yllä: vaihtoehtoisia alue- ja alakeskusmalleja. Alla: Viinikka-Nekaln alue ja Rautaharkko-Lakalaivan alue.
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Kehäkansi ja Messupuisto
Rautaharkko-Lakalaivan aluekeskuksen keskeinen elementti 
on kehätien ylittävä Kehäkansi, joka yhdistää etelä-pohjois-
suunnassa Rautaharkosta Peltolammille jatkuvan nauhamaisen 
keskustavyöhykkeen. Kansi on näkyvällä paikalla kaupunkiin 
saavuttaessa ja on potentiaalinen sijoituspaikka näyttävälle 
yritysrakentamiselle. Rautaharkon juna-asema sijaitsee kannen 
viereisessä korttelissa. 
Asemalta länteen suuntautuu Messukeskukselle johtava puis-
tomainen akseli. Kansainvälisen messutoiminnan kaksi johta-
vaa tulevaisuuden teemaa ovat digitaaliset ympäristöt ja itse 
messupaikan vahva identiteetti. Tampereen messukeskuksen 
ympäristön historialliset identiteettitekijät ovat vähäiset, mutta 
lentokenttätie ja puistomainen vyöhyke juna-asemalta on mah-
dollista toteuttaa korkealaatuisena yrityspuistona, jolle luodaan 
uusi vahva ja tunnistettava karaktääri.

Kehittämisteemoja
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Kaupunkikuvalliset reunavyöhykkeet 
Tampereen keskustan skyline on tärkeä osa kaupungin imagoa 
ja nykyisin etelästä kolmostieltä hyvin nähtävissä. Tärkeimpiä 
näkymiä tulee säilyttää siten että vanhat piiput ja kirkkojen 
tornit sekä Näsinneula ovat hyvin näkyvissä. Samanaikaises-
ti myös uusia kaupunkikuvallisia kohokohtia pitää myös ke-
hittää, jotka kertovat eteläisen sektorin uusista keskuksista. 
Alueen kehittymisen myötä kaupunkikeskustalle syntyy uusia 
kaupunkikuvallisia reunoja (Kehäkansi, Vihioja ja Viinikanoja), 
jotka muodostavat tulevan uudistuneen kaupunkikuvan saa-
pumisnäkymiä.
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Viher- ja virkistysyhteydet
Uusi rakenne on tiivis ja urbaani, mutta ei ilman alueiden kes-
keisiä laatutekijöitä, viherympäristöjä. Tiiviissä rakenteessa puis-
tot ja viheralueet suunnitellaan siten, että jokaisella alueella on 
merkitys ja tehtävänsä - ei ole epämääräisiä ja vajaakäyttöisiä 
suojaviheralueita. Puistojen sijoittelussa ja pyritään siihen, että 
ne toimivat paitsi omina kokonaisuuksinaan, myös välittävinä 
linkkeinä ja osina laajempia vihervyöhykkeitä (mm. Pyhäjärven 
rannalta Iidesjärvelle, Muotialaan, Sulkavuoreen ja Vuoreksen 
Särkijärvelle sekä Peltolammille) 
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Identiteetti ja profiilit
Vaikka suuri osa tarkastelualueesta on teollisuus- ja varasto-
aluetta, alue ei ole yhtenäisen harmaa ja tylsä. Osassa raken-
nuskannasta on hyvinkin vanhaa ja mielenkiintoista-  ja niillä on 
aikanaan merkittävä potentiaali alueiden uusiokäytössä. Esim. 
Lokomon alueella on arvokkaita punatiilisiä teollisuusrakennuk-
sia, joilla on sekä kulttuurihistoriallista että rakennustaiteellista 
arvoa. Teollinen perintö kokonaisuudessaan voi olla identiteet-
titekijä esim. Nekalan alueella, jossa yksittäiset rakennukset 
eivät ole merkittäviä arvokohteita, mutta kokonaisuus on mo-
nimuotoinen ja mielenkiintoinen. Yritystoiminnassa rakennus-
ten sisäinen toiminta on luonnollisesti ulkokuorta tärkeämpää, 
ja osa-alueiden identiteetit voivat muodostua myös erilaisten 
toiminnallisten keskittymien kautta. Lisäksi oma lukunsa ovat 
kokonaan uusiutuvien alueiden uusiokäyttö, kuten jäteveden 
puhdistamon alueen uusiokäyttö keskeisellä sijainnilla Pyhäjä-
ren rannassa, jossa on mahdollisuus kehittää omaleimainen ran-
takorttelien kaupunginosa.
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Vaiheistus ja laajuustiedot

Rakennetarkastelun tavoitetilanne tähtää vuoteen 2040, jolloin 
alueen kehittämisen kannalta oleellinen muutos, järjestelyra-
tapihan ja ratavarikon siirrot ovat tapahtuneet ja uusi maan-
käyttö on tullut mahdolliseksi näiltä vapautuneilta alueilta. 
Lisäksi rakennetarkastelutyössä on laadittu välivaiheen tilan-
ne, jonka tarkoituksena on ollut tutkia mitä mahdollisuuksia 
kaupunkirakenteen muutoksille on siinä vaiheessa, kun järjes-
telyratapiha ja ratavarikko ovat edelleen käytössä.

Vaiheittaisen tarkastelun keskeinen huomio on, että jär-
jestelyratapihan fyysinen koko sinällään ei ole este monille 
maankäytön ja liikenneverkon muutoksille alueella. Ratapihan 
varaama alue on suuri, mutta koko alueen muutospotentiaali 
huomioiden ei ratkaisevan suuri alueen muutoksen käynnistä-
misen kannalta, etenkin jos järjestelyratapihan pohjoisen osan 
tie- ja katuliikenteeseen kytkeytyvät logistiset alueet käsitel-
lään ratapihasta erillisinä muutosalueina. Järjestelyratapihan 
siirron jälkeenkin pääradalla on tilantarve kuudelle junarai-
teelle ja raidealueella on merkittävä estevaikutus.

Merkittävämpää sen sijaan on järjestelyratapihaan liitty-
vän vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat rajoitukset 
maankäytölle, jotka laajentavat ratapihan alueellisen vaikutuk-
sen moninkertaiseksi. VAK-karttojen punaista riskivyöhykettä 
(440m) tiukasti tulkiten rakennetarkastelujen alueella ei ole 
ennen ratapihojen siirtoa mahdollisuutta uusien asuinaluei-
den ja palveluiden sijoittamiseen kuin varsin niukasti rajautu-
villa alueilla Peltolammin, Nekalan ja Viinikanlahden suunnilla.

1-vaiheen keskeisiä kehittämiskohteita ovat Viinikanlah-
den ranta-asuinalue ja Lakalaiva-Rautaharkon aluekeskus. 
Viinikanlahden kehittäminen liittyy jätevedenpuhdistamon 
siirtoon, ja sille ei ole muita keskeisiä kaupunkirakenteellisia 
kytkentöjä, kuin ratapihan VAK-rajoitteet. Rautaharkon-Laka-
laivan ja Peltolammin nauhamaisen aluekeskus-vyöhykkeen 
kehittämisen kannalta keskisiä kohtia ovat Rautaharkon ase-
man, Kehäkannen sekä Sarankulmasta radan ali tulevan katu-
yhteyden kehittäminen. Peltolammin keskusta on kaikista tar-
kastelualueista selkeimmin VAK-alueen ulkopuolella. 

Vaiheistuskartassa VAK-alueen rajoituksia on tulkittu väl-
jästi ja toiminnoiltaan sekoittuneita rakentamisalueita on si-
joitettu noin yhden korttelin etäisyydelle ratapiha-alueesta. 
Ratkaisu on ongelmallinen ja pikemminkin havainnollistaa 
kuin ratkaisee ratapihan tilannetta. VAK-rajoituksia tiukasti 

tulkiten rakentaminen korttelin etäisyydellä on mahdollista 
vain mm. yritystoiminnalle, mutta tavoitetilanteen perspektii-
vistä tarkasteltuna yritystoiminnan sijoittaminen tälle vyöhyk-
keelle ei ole optimaalinen. Tavoitetilanteessa yritystoiminnan 
paras sijoituspaikka on välittömästi radan varressa, eli alueella 
jossa asuinrakentaminen mm. ratamelun kannalta ei ole tavoi-
teltavaa. Lisäksi vaarallisten aineiden leviämisen kannalta olisi 
hyvä kehittää radan varteen tiiviisti yritystoiminnan korttelei-
ta asuinkortteleita suojaamaan. Keskeistä olisi siten kehittää 
ratkaisuja – sekä kortteleissa että ratapihalla - joilla asuinra-
kentamisen edellytyksiä lähempänä ratapihaa pystyttäisiin 
osoittamaan jo ensimmäisistä vaiheista lähtien. 

Suunnittelualueen kokonaislaajuus on yli 300 hehtaaria. Ra-
kennemallissa alueelle on esitetty melko yleispiirteinen ja 
tasalaatuinen modifioitu ruutukaavarakenne, josta on esitet-
ty muutamia poikkeamia kaupunkikuvallisesti merkittävissä 
tai  toiminnallisesti erityisissä kohdissa (mm. toiminnalliset 
keskittymät, kaupunkikuvalliset reunat, Rautaharkon asema, 
messualue). Ruutukaavakorttelin oletuksena on ollut joustava 
sopeutuminen asumiseen, yrityksien tai sekoittuneiden toi-
mintojen käyttöön. Rakenne on siten tarkasteltu pääsääntöi-
sesti sekottuneiden toimintojen alueena ja jokaiselle alueelle 
on osoitettu oma karkea prosentuaalinen arvio asumisen 
ja työpaikkojen kerrosalan suhteellisesta jakautumisesta.  
Alueen laajuuslaskelmat on laadittu perustuen kortteleiden 
tehokkuuslukuun (vertailuluvut e=08 ja e=1,3) ja lisäksi niillä 
alueilla, joilla ei ole selkeää korttelirakennetta tai joilla on kor-
keita rakennuksia, laskelma on perustunut malliin sijoitettujen 
rakennusmassojen laajuuteen.

Koko alueen tavoitetilanteen laajuus on noin tehokkuusluvusta 
(0,8 / 1,3) riippuen 1, 6 - 2, 0 Mkem2, josta asuinrakentamisen 
osuus on n. 870 000 - 1 220 000 kem2 ja muun, lähinnä työ-
paikkarakentamisen (mukaanlukien kaupat ja palvelut) osuus 
on n. 580 000 - 670 000. Tehokkuusluvun vaihtelu heijastuu 
etenkin asuinkorttelien volyymiin.

Asukaslukua on arvioitu suhdeluvulla 1as/50kem2 ja työ-
paikkoja suhdeluvulla 1tp/40kem2. Kerrosalaa vastaava las-
kennallinen asukasarvio on 18 000 - 25 000 asukasta ja 17 000 
- 19 000 työpaikkaa.
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Liikenneverkon tarkastelu

Autoliikenteen verkko ja liikennemäärät
Tarkastelualueen pohjois-ete-

lä -suuntainen tieliikenteen pääväylä 
on radan itäpuolella Viinikasta alkava 
Lempääläntie, joka muuttuu yhdys-
tieksi 3495 Kuokkamaantien liittymän 
eteläpuolella ja valtatieksi 3 Lakalaivan 
eritasoliittymän jälkeen. Pohjois-etelä 
-suuntaisia pääkokoojaväyliä ovat radan 
länsipuolella kokoojaväylä Hatanpään 
valtatie sekä Lempääläntie Lahdenpe-
ränkadulta Lempäälän rajalle. Yhdystiel-
lä 3495 kulkee noin 30 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja Hatanpään valtatiellä 
20 000 ajon./vrk. Lakalaivan eritasoliit-
tymä toimii valtakunnallisen liikenteen 
solmupisteenä Pyhäjärventien (vt3, 
vt9, E12, E63) ja Helsingin moottoritien 
(vt3, vt9) välillä. Näiden katujen ja tei-

den lisäksi suunnittelualueella kulkee 
paikallisia kokoojaväyliä ja tonttikatu-
ja.  Rautatie jakaa suunnittelualueen 
pohjois-eteläsuunnassa. Radan ali tai 
yli kulkee vain kaksi väylää: Viinikassa 
Tampereen valtatie (30 000 ajon./vrk) 
ja Rautaharkossa Lahdenperänkatu (20 
000 ajon./vrk). 

Rautatieliikenne
Suunnittelualeen läpi kulkee Tampe-

re-Helsinki päärata, joka keskeinen osa 
Suomen rataverkkoa. Suunnittelualueen 
ratayhteydellä kulki vuonna 2014 noin 
120 junaa vuorokaudessa. 

Hatanpäällä pääradan itäpuolella 
sijaitsee Tampereen järjestelyratapiha, 
joka on valtakunnallisesti tärkeä sol-
mupiste rautatiekuljetusten kannalta. 

Järjestelyratapiha sijaitsee Tampereen 
keskustasta noin kaksi kilometriä ete-
lään. Järjestelyratapihan sijainti lähellä 
rataverkon haaraumakohtaa ja henkilö-
liikenteen asemaa, on rautatieliikenteen 
toiminnan kannalta toimiva. Ratapihalla 
käsitellään vuorokaudessa noin 40 ju-
naa ja 1000 vaunua. Ratapiha ja sen lä-
hiympäristö toimii tällä hetkellä myös 
rautatiekuljetusten ja tiekuljetusten ra-
japintana, jossa kuljetusmuoto vaihtuu 
toiseen. Ratapihan omistaa ja hallinnoi 
Liikennevirasto. (Lähde: Pirkanmaan 
ELY-keskus 2014: Tampereen läntiset 
väylähankkeet - Ratojen, teiden ja maan-
käytön vaihtoehtojen tarkastelu maa-
kuntakaavan luonnosta varten)

Liikenteelliset lähtökohdat
Liikenneverkon tarkastelualue on yhtenäinen maankäytön suunnittelun tarkastelun kanssa. Varsinaisen suunnittelualueen muo-
dostaa Helsinki-Tampere -radan ympäristö pohjois-etelä -suunnassa Viinikan ja Lakalaivan välillä ja itä-länsi –suunnassa Hatan-
pään valtatien ja Lempääläntien välillä. 

Liikennejärjestelmän nykytila
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Erikoiskuljetukset
Suunnittelualueella sijaitsevat ohei-

sen kuvan  mukaiset erikoiskuljetus-
reitit, jotka tulee ottaa suunnittelussa 
huomioon mm. kiinteiden kalusteiden ja 
ajoratageometrian suunnittelussa. Eri-
koiskuljetusreitit palvelevat Tampereen 
sisäisten kuljetusten lisäksi myös Tam-
pereen kautta kulkevia suuria erikois-
kuljetuksia. 

Lempääläntie on erikoiskuljetusten 
pääreitti pääkaupunkiseudun suunnasta 
Tampereelle. Valtatietä 3 ja yhdystietä 
3022 (Naistenmatkantie) pitkin kulkee 
Tampereen kautta kulkevaa valtakunnal-
lista erikoiskuljetusliikennettä palveleva 
suurten erikoiskuljetusten reitti. Pirk-
kalan suunnasta tulevien suurten eri-
koiskuljetusten täytyy kiertää valtatien 
3 alittava matala silta Lakalaivassa Il-
mailunkadun, Sarankulmankadun, Pata-
mäenkadun ja Nuutisarankadun kautta 
valtatielle 3. Sarankulmankatu Ilmailun-
kadusta pohjoiseen, Hatanpään valtatie 
sekä Lahdenperänkatu palvelevat lähin-
nä Lokomonkadun varressa sijaitsevaa 
Metso Minerals Oy:tä, joka on merkittävä 
erikoiskuljetuksia tuottava murskainten 
valmistaja. 

Joukkoliikenne
Suunnittelualueen linja-autoliiken-

teen pääreitit kulkevat liikenneverkon 
pääkaduilla pohjois-etelä  suunnassa. 
Hatanpään valtatie on sekä paikallisen 
että seudullisen linja-autoliikenteen 
pääväylä, jossa vuorotiheys on huippu-
tuntina jopa yli 20 vuoroa/h. Hatanpään 
valtatietä käyttävät linjat liikennöivät 
Pirkkalan, Lempäälän ja Tampereen 
itäisten kaupunginosien suuntaan. Lem-
pääläntiellä kulkee huipputunnin aikana 
12 vuoroa/h, jotka risteävät Viinikan liit-
tymässä Tampereen valtatien linja-auto-
liikenteen kanssa (Kaukajärven suunta, 
Nekala, Turtola sekä osa Hervannan lin-
joista).

Pyöräily
Suunnittelualueen pyöräliikenteen 

pääväylät ovat seudulliset, viitoitetut 
pääreitit Tampereen keskustasta Hatan-
pään valtatien kautta Pirkkalaan (Nuo-
lialantie, reitti 7), Lempäälään (Saran-
kulmankatu-Rukkamäenkatu, reitti 12) 
ja Vuorekseen (Viinikankatu, reitti 5). 
Yhdystien 3495 varrella kulkee pääreitti 
Tampereen keskustasta Lempääläntielle 
ja edelleen Lempäälän suuntaan. 

Erikoiskuljetusten reitit (muokattu lähteestä 
Tampereen kaupunki, päivätty 27.5.2016) 
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ERIKOISKULJETUSREITIT
TAMPERE
LUONNOS 27.5.2016
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tulevaisuuden varaus

Varareitti

Oik. Pyöräilyn pääreitit 
(Tampereen kaupunki 2016)

Ylh. Paikallisliikenteen reitit ja pysäkit
(Tampereen kaupunki 2016)
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Aikaisemmat suunnitelmat ja 
selvitykset
Tampereen läntisen kehätien lisäkaistat

Valtatie 3 Helsingistä Tampereen 
kautta Vaasaan on keskeinen osa Suo-
men päätieverkkoa. Läntisen kehätien 
liikennemäärä on kasvanut merkit-
tävästi, erityisesti tarkastelualueella 
Sarankulman kohdalla, ja liikenteen 
ennustetaan edelleen kasvavan. Huippu-
ajankohtina erityisesti Sarankulmassa 
väylän kapasiteetti ei enää riitä. Kehätie-
llä varaudutaan v. 2016 laaditussa alue-
varaussuunnitelmassa Lakalaivan ja Par-
tolan välillä kolmansiin lisäkaistoihin, 
jotka mahtuvat nykyisen asemakaavan 
LT-alueelle (Lähde: Pirkanmaan ELY-kes-
kus 2016, Valtatie 3 Lakalaiva–Sarankul-
ma, Tampere, Aluevaraussuunnitelma).   

Järjestelyratapiha ja Tampereen läntinen 
ratayhteys

Rautatiejärjestelmän kehittämisen 
kannalta kaksi merkittävää pitkän aika-
välin tavoitetta ovat järjestelyratapihan 
siirto Viinikasta Lempäälään sekä Tam-
pereen läntinen oikorata. 

Viinikan järjestelyratapihan kautta 
kuljetetaan noin neljäsosa Suomen vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksista 
(VAK). Pirkanmaan maakuntakaavaeh-
dotuksessa on merkintä VAK-ratapiha, 
jossa tarve yksityiskohtaiselle riskiselvi-
tykselle tai riskinhallintatoimenpiteille 
tulee erikseen arvioida ratapihan tai sen 
lähialueen yksityiskohtaisemman suun-
nittelun yhteydessä. Tampereen ratapi-
han ja radanvarren vaarallisten aineiden 
kuljetuksien suuronnettomuusriskeistä 
on laadittu arviointi vuonna 2013. 

Yhdyskuntarakenteen kannalta ra-
tapihan sijainti on haasteellinen, sillä se 
katkaisee eheän ja kasvavan kaupunki-
rakenteen. Ratajärjestelypihan nykyisen 
sijainnin ympärillä (1 km säteellä) asuu 
nykyisin noin 19 000 asukasta, kun vas-
taavankokoisella uuden ratapihan vyö-
hykkeellä Lempäälässä asuu noin 350 
ihmistä. Ratapihan poistuminen paran-
taisi Tampereen kaupungin maankäytön 
kehittämismahdollisuuksia VAK-kulje-
tusten onnettomuusriskin poistuessa ja 
järjestelyraiteiden vaatiman tilan vapau-
tuessa uudelle maankäytölle. Siinäkin ta-
pauksessa ratapihalle tulee joka tapauk-
sessa jättää tila kuudelle läpikulkevalle 
raiteelle sekä käyttövalmius-huoltorai-
teet kauko- ja lähiliikennettä varten.

Tampereen henkilö- ja tavararatapi-
halla on ajoittain kapasiteettiongelmia. 
Paineita raideliikenteen kehittämiseen 
on sekä alueellisella (lähiliikenteen aloit-
taminen) että valtakunnallisella tasolla 
(kaukoliikenteen ja tavaraliikenteen tar-
jonnan laajentaminen). Maakuntakaava-
ehdotukseen esitetty läntinen oikorata 
Lempäälästä Tampere-Pirkkalan lento-
aseman itäpuolelta valtatietä 3 myötäi-
levä Tampereen tarjoaisi vaihtoehtoisen 
reitin Tampereen kannaksen ohi, mikä 
mahdollisissa ongelmatilanteissa paran-
taisi laajemman rataverkon toimintaa ja 
kuljetusvarmuutta. 

Järjestelyratapihan siirto Viinikas-
ta Lempäälään sekä läntinen oikorata 
ovat voimakkaasti kytköksissä toisiinsa. 
Mikäli toteutetaan pelkästään järjestely-
ratapihan siirto ilman oikorataa, jäävät 
rautatiejärjestelmän hyödyt vähäisiksi. 

Mikäli myös oikorata toteutetaan, 
voidaan tavara- ja henkilöliikennettä 
raiteilla lisätä merkittävästi. Tampereen 
läntisten väylähankkeiden vuonna 2014 
valmistuneen selvityksen mukaan jär-
jestelyratapihan siirto on mahdollista 
toteuttaa vaiheittain eri tavoilla: 

- vaihtoehto a) Ensimmäisessä vai-
heessa rakennetaan yhteys Lempäälästä 
lentoasemalle ja tästä pohjoiseen Ylöjär-
velle. Seuraavissa vaiheissa voidaan to-
teuttaa yhdysrata ja järjestelyratapihan 
siirto. Järjestelyratapihan siirtokin voi-
daan toteuttaa ilman yhdysrataa. 

- vaihtoehto b) Ensimmäisessä vai-
heessa toteutetaan järjestelyratapihan 
siirto ja ratayhteys Lempäälän, lentoase-
man ja Tampereen Peltolammin välille.  
Seuraavissa vaiheissa toteutetaan länti-
nen ratayhteys muilta osin.  

- vaihtoehto c) Ensimmäisessä vai-
heessa toteutetaan henkilöliikennettä 
palveleva ratayhteys Lempäälän, lento-
aseman ja Tampereen Peltolammin välil-
le.  Järjestelyratapihan siirto ja läntinen 
ratayhteys muilta osin toteutetaan myö-
hemmin joko erikseen tai yhdessä.

Järjestelyratapihan siirto poistaisi 
ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevan 
alueen maankäytön kehittämisen esteen, 
sillä järjestelyratapihalla käsitellään 
vaarallisia aineiden kuljetuksia, joilla on 
suuronnettomuusriski. Vaarallisten ai-
neiden huomiointivyöhyke rajaa alueelle 
mahdollisesti osoitettavaa maankäyttöä 
ja sen tyyppiä. Ratapihan siirron haas-
teena ovat kuitenkin sen suu-ret kustan-
nukset. 

Tampereen järjestelyratapihat (Pirkan-
maan ELY-keskus 2014. Tampereen 
läntiset väylähankkeet).
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Lisäraidevaraus rataosuudella 
Toijala-Tampere

Liikennevirasto ja Pirkanmaan liitto 
ovat laatineet aluevaraussuunnitelman 
lisäraiteille välillä Toijala-Tampere (Lii-
kennevirasto 2012, Lisäraiteiden alue-
varaussuunnittelu rataosuudella Toijala 
- Tampere). Sääksjärveltä Tampereelle 
varaudutaan nykyisten kolmen raiteen 
lisäksi yhteen lisäraiteeseen nykyisten 
raiteiden itäpuolelle (vaihtoehtoinen lin-
jaus länsipuolella). Selvityksessä esitet-
tiin alustavasti uuden seisakkeen paikka 
Rautaharkossa Sarankulmankadun var-
teen. 

Pirkanmaan rataverkon liikenteelli-
sessä tarveselvityksessä (Liikenneviras-
to 2013) tutkittiin ratakapasiteetin riit-
tävyyttä ja uusien investointien tarvetta. 
Tampere-Toijala –rataosuudella kolman-
nelle lisäraiteelle todettiin olevan perus-
telut kaukoliikenteen määrän kasvaessa, 
jo ennen lähijunaliikenteen lisäämistä. 

Lähijunaliikenne
Tampereen kaupunkiseudun lähiju-

naliikenteen kehittämisselvitys valmis-
tui vuonna 2012 (Tampereen kaupun-
kiseutu, Tampereen kaupunkiseudun 
lähijunaliikenteen kehittämisselvitys). 
Sen mukaan lähijunaliikenteen kehit-
täminen voi tapahtua vaiheittain. Ole-

massa oleva ratakapasiteetti ja vapaana 
oleva kalusto mahdollistavat mm. työ-
matkaliikenteen vuorojen lisäämisen 
Nokian ja Lempäälän suuntaan. Selvityk-
sen vaiheessa 1 (v. 2012-2013) seutulip-
pualueella pysähtyvät junat kytkettäisiin 
seutulippujärjestelmään, vaiheessa 2 (v. 
2013-2015) vuorotarjontaa lisättäisiin, 
ja vaiheessa 3 ja 4 (2020–2035) inves-
toitaisiin kalustoon, seisakkeisiin ja 
raiteisiin, jolloin liikennöintiä voitaisiin 
lisätä selvästi. Vaiheessa 3 uusien seisak-
keiden (mm. Lakalaiva ja Sääksjärvi) ja 
niihin liittyvien kohtaamis- ja ohittamis-
järjestelyiden rakentamisen myötä lähi-
junaliikenteen vuoroväliä voisi tihentää 
noin yhteen tuntiin jokaisella suunnalla. 
Alle 60 minuutin vuoroväli vaatisi sekä 
kalustoinvestointeja että lisäraiteita 
Tampere-Ylöjärvi ja Tampere-Toijala ra-
taosuuksilla. Lähijunaliikenteen kehittä-
misselvityksen visiossa 2030+ Lempää-
län suuntaan kulkisi 2 junaa tunnissa. 
Lakalaivan seisakkeen rakentamis- ja 
parantamiskustannuksiksi arvioitiin sel-
vityksessä 1,9 M€. 

Tampereen seudun rakennesuun-
nitelmassa 2040 (Tampereen kaupun-
kiseutu 2014) lähijunaliikenteen kehit-
tämispolkua päivitettiin siten, että mm. 
Lakalaivan asema nähtiin vuosina 2030-
2040 kehitettävänä hankkeena.

Tampereen seudun lähijunaliiken-
teen seisakkeista sekä asemien ja lii-
kenteen valmistui selvitys keväällä 2016 
(Tampereen kaupunkiseutu 2016). Vaik-
ka seudun lähijunaliikenne ei kaikilta 
osin ole kehittynyt v. 2012 selvityksen 
mukaisesti, oli lähtökohtana vaiheen 3 
mukainen noin tunnin vuoroväli Nokian 
ja Lempäälän suuntaan. Uusista Lem-
päälän suunnan asemista tarkastelussa 
oli Sääksjärven asema. 

Raitiotie
Tampereen raitiotien ensimmäinen 

kehitysvaihe päättyy syksyllä 2016 ja 
kaupunginvaltuusto päättää sen jälkeen 
mahdollisesta siirtymisestä rakentamis-
vaiheeseen. Hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa rakennettaisiin raitiotielinja 
Hervannan ja Lentävänniemen välille 
sekä haara keskustasta Tampereen yli-
opistolliselle keskussairaalalle. Raitio-
tietä on mahdollista myöhemmin jatkaa 
mm. Ylöjärven sekä Pirkkalan suuntaan, 
mutta näistä ei ole laadittu suunnitel-
mia. Nykyliikenneverkolla luonnollinen 
reitti Tampereen keskustasta Pirkkalaan 
kulkisi Hatanpään valtatien ja Nuolialan-
tien kautta Naistenmatkantielle, mutta 
vaihtoehtoinen linjaus voi myös kulkea 
esimerkiksi Sarankulmankadun ja Ilmai-
lunkadun kautta Partolaan. 
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Nykytila-analyysin perusteella tarkaste-
lualueen liikenneverkolla on sekä yh-
teys- että palvelutasopuutteita. Myös 
alueen maankäytön kehittäminen edel-
lyttää liikenneverkon kehittämistoimia. 

Tarkastelualueen ja sitä ympäröivän 
liikenneverkon nykyinen toiminnalli-
nen luokitus ohjaa pääosan keskustaan 
suuntautuvasta liikenteestä Viinikan 
liittymään, joka kuormittuu ja liikenne 
jonoutuu erityisesti arkipäivän huip-
putunteina. Viinikan liittymän kuormi-
tuksen vähentämiseksi liikennettä tulee 
saada ohjattua rinnakkaisille väylille 
jo Lahdenperänkadulla, jonka liittymä-
tyyppien tulee tukea pää- ja sivusuun-
tien välistä sujuvaa liikennettä. 

Hatanpään valtatien kehittämisen tavoit-
teena on sen muuttaminen joukkoliiken-
nepainotteiseksi kaduksi. Keskustaan 
suuntautuvalle liikenteelle on tarjottava 
vaihtoehtoisia reittejä, joiden kapasi-
teetti on riittävä välittämään liikenteen 
kysynnän.   

Yhdystien 3495 jatke Viinikan liittymän 
ja Lahdenperänkadun välillä on liiken-
neympäristöltään ja poikkileikkauk-
seltaan maantiemäinen ja Tampereelle 
saapumisen porttikohta on käytännössä 
vasta Viinikan liittymässä. Liittymän ny-
kyisenkaltainen järjestely ei mahdollista 
Viinikanojan maankäytön ja viherympä-
ristön kehittämistä.

Rautatie muodostaa merkittävän este-
vaikutuksen, ja alueen liikenneverkosta 
puuttuu länsi-itä  suuntaisia yhteyksiä. 
Hatanpään valtatien ja Kuokkamaantien 
välinen yhteys tasapainottaisi liikenne-
verkon kuormitusta, mutta sen rakenta-

misen haasteena on järjestelyratapihan 
vaatima tila, mistä syystä rautatien ali-
tuksesta/ylityksestä muodostuu pitkä. 

Sarankulmankadun ja Lempääläntien 
välisen yhteyden tarve kasvaa Lakalai-
van aluekeskuksen ja sen palveluiden 
kehittyessä. Myös mahdollinen henki-
löjuna-asema edellyttää sujuvia yhteyk-
siä ympäröiviltä alueilta sekä kävellen, 
pyöräillen että autoliikenteellä. Saran-
kulmankadun ja Lempääläntien välisen 
poikittaisen katuyhteyden rakentamisen 
haasteena ovat merkittävät korkeuserot. 

Nykyisin radan tuntumassa kulkeva Sa-
rankulmankatu on katuympäristöltään 
maantiemäinen. Henkilöjuna-aseman 
rakentuminen edellyttää alueen maan-
käytön merkittävää kehittämistä, jolloin 
myös Sarankulmankadun linjausta ja 
poikkileikkausta on perusteltua kehit-
tää katumaisemmaksi ja maankäyttöön 
paremmin kytkeytyväksi. Henkilöju-
na-asemalle on muodostettava sujuvat 
yhteydet myös Lakalaivan aluekeskuk-
sesta. Valtatien 3 päälle rakennettavan 
kansirakenteen merkittävän esteen 
muodostavat Lempääläntieltä valtatiel-
le 3 suuntaavat rampit. Lempääläntien 
varren maankäytön ja kansirakenteen 
rakentaminen edellyttää ramppien uu-
delleen rakentamista Lempääläntien 
itäpuolelle sekä valtatien nykyisen sillan 
uusimista. Myös Lempääläntie on poik-
kileikkaukseltaan hyvin maantiemäinen 
ja kadulla on liikennemäärään nähden 
reilusti ylikapasiteettia. Lempääläntien 
varren maankäytön kehittyessä kadun 
poikkileikkausta on tarpeen muuttaa 
katumaisemmaksi. Peltolammilla Lem-
pääläntien nykyinen linjaus halkaisee 
suunnitellun aluekeskuksen rakenteen, 

jolloin sen linjausta on perusteltua siir-
tää lähemmäs moottoritietä.

Nuolialantien ja Ilmailunkadun toimin-
nallinen luokka ja keskinäinen liikenteel-
linen rooli liikenneverkossa on epäselvä. 
Härmälän asuinalueen läpi kulkevan 
Nuolialantien liikennettä on pyritty rau-
hoittamaan, jotta läpikulkuliikenne Pirk-
kalaan ohjautuisi muille väylille, kuten 
Ilmailunkadulle. Ohjaus ei kuitenkaan 
nykyisellä liikenneverkolla ole kovin 
tehokas, koska liikenne keskustasta Ha-
tanpään valtatien kautta Pirkkalan suun-
taan ohjautuu Nuolialantien liittymään. 
Ilmailunkadun ja Sarankulman alueen 
katujen merkitys erikoiskuljetuksille tu-
lee vähenemään tulevaisuudessa merkit-
tävästi siinä vaiheessa, kun Jasperintie 
rakennetaan kokonaisuudessaan Pirk-
kalan Lentoasemantien ja Kurikantien 
välille ja katu tulee osaksi erikoiskulje-
tusten valtakunnallista reittiä.  Muutok-
sen myötä erikoiskuljetukset siirtyvät Il-
mailunkadulta käyttämään Kurikantien 
ja Lempääläntien välillä valtatietä 3. 

Tarkastelualueen pyöräily-yhteyksien 
puutteita ovat radan ja ratapihan aiheut-
taman estevaikutuksen vuoksi puutteel-
liset länsi-itä –suuntaiset poikittaiset 
yhteydet. Lempäälän seudullisen päärei-
tin linjaus on käyttäjän kannalta mutkit-
televa ja korkeuseroiltaan haastava, sillä 
pääreitti kulkee Sarankulmankadulta 
Rukkamäenkadun kautta Lempäälän-
tielle. Myös seudullisella pääreitillä Tam-
pereen keskustasta Vuorekseen on su-
juvuus- ja laatutasopuutteita erityisesti 
Sulkavuoren kohdalla.

Liikenneverkon puutteet ja kehittämistarpeet



|   57   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |  Viinikka-Rautaharkko rakennetarkastelu

Liikenneverkon kehittämisen tavoitteet

Verkkosuunnittelun                 
periaatteet

Liikenneverkon kehittämisperi-
aatteena on ollut selkeyttää tarkaste-
lualueen verkkohierarkiaa ja tasapainot-
taa etenkin pohjois-etelä -suuntaisten 
pääväylien liikennekuormitusta. Lah-
denperänkadusta muodostetaan sekä 
liikenteellinen että kaupunkirakenteel-
linen muutoskohta Tampereelle saapu-
misessa.

Liikenneverkko esitetään kehitettä-
väksi vaiheittain, koska keskeisenä te-
kijänä on järjestelyratapiha ja sen aset-
tamat rajoitteet sekä maankäytön että 
tieverkon kehittämiselle. Ensimmäinen 
vaihe on mahdollista toteuttaa ennen 
ratapihan siirtymistä nykyiseltä pai-
kaltaan. Ensimmäisen vaiheen verkon 
suunnittelussa on huomioitu tavoite, 
että väyliä ei tarvitsisi siirtää kahteen 
kertaan, joten suuri osa ensimmäisen 

vaiheen ratkaisuista sisältyy myös tavoi-
tetilanteen ratkaisuun. Koska hanke on 
erittäin suuri, on vaiheistus suunnitel-
tava tarkasti maankäytön kehittyminen 
huomioon ottaen. 

Esitetyillä liikenneverkon muutok-
silla voi olla vaikutuksia teiden hallin-
nolliseen luokkaan ja moottoritien alka-
miskohtaan, mikä on otettava huomioon 
maankäytön ja tieverkon jatkosuunnit-
telussa.

Liikenneverkkosuunnittelun periaatteet, vaihe 1 (vasemmalla) ja lopputilanne (oikealla).

- mahdollistaa maankäytön kehittymismahdollisuudet  suun-
nittelualueella ohjaamalla suurimmat liikennevirrat liikenne-
verkkohierarkian mukaisesti halutuille väylille eli sinne, missä 
liikenneverkon toimivuus voidaan turvata ja liikenteen aiheut-
tamat häiriöt ovat vähäisimmät
- kehittää pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita
- vahvistaa joukkoliikenteen roolia
- tukea kävelyä ja pyöräilyä rauhoittamalla asuinalueita auto-
liikenteeltä
- vähentää keskeisten väylien ja radan estevaikutusta

- kytkeä Rautaharkon henkilöjuna-asemanseutu ja Lakalaivan 
alueet paremmin toisiinsa
- luoda liikenteelliset edellytykset monipuoliselle elinkeinora-
kentamiselle Lakalaivan aluekeskuksessa
- parantaa Viinikan liittymän liikenteellisiä olosuhteita kaik-
kien kulkutapojen osalta
- hyödyntää Nekalan vanhaa ratapohjaa pyöräily-yhteyksien 
kehittämiseen
- pitkällä tähtäimellä varautua myös liikenneverkollisesti mah-
dolliseen ratapihan siirtymiseen ja alueen maankäytön muut-
tumiseen. 

Liikenneverkon kehittämistoimenpiteet

Liikenneverkkosuunnitelman tavoitteet perustuvat kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksyttyihin tavoitteisiin. Tarkaste-
lualueella tavoitteena on ollut
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Vaiheen 1 liikenneverkko

Ensimmäisen vaiheen tavoiteliikenneverkko on esitetty 
viereisessä karttakuvassa. Tärkeimmät muutokset nykyverk-
koon ovat esitetty viereisen sivun taulukossa.

 Autoliikenne
Ensimmäisessä vaiheessa autoliikenteen pääverkkoa muu-

tetaan siten, että mahdollistetaan maankäytön vaiheittainen 
kehittyminen. Hatanpäällä rautatien länsipuolella kehitetään 
nykyistä Lokomonkatua kokoojaväyläksi Hatanpään valtatien 
muuttuessa joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi. Nuolialan-
tien toiminnallinen luokka muuttuu joukkoliikennepainottei-
seksi kaduksi, kun alueellisena pääväylänä toimivalle Ilmailun-
kadulle ohjataan Pirkkalaan läpikulkeva liikenne. 

Sarankulmankadulta Lempääläntielle rakennetaan ra-
dan ali uusi paikallinen kokoojaväylä ja Lempääläntien linja-
us muuttuu Lakalaivan aluekeskuksen kehittyessä. Valtatien 
3 rampit rakennetaan uudelleen Lempääläntien itäpuolelle. 
Kansirakenteen ja maankäytön kehittämiseksi uusitaan valta-
tien 3 ja Lempääläntien risteyssilta.

Joukkoliikenne
Hatanpään valtatie muuttuu joukkoliikennepainotteiseksi 

kaduksi, jonka kautta raitiotie kulkisi Tampereen keskustasta 
Pirkkalan suuntaan.  Tästä liittymästä eteenpäin raitiotielin-
jauksella on kaksi vaihtoehtoa, jotka voidaan toteuttaa myös 
vaiheittain:

• Nuolialantietä länteen Naistenmatkantietä kohti
• Sarankulmankatua pitkin etelään ja 
   edelleen Ilmailunkadun kautta länteen

Reittivaihtoehdon valintaan tai vaiheittain toteutettavuu-
teen tulevat vaikuttamaan ainakin raitiotielinjan toteutetta-
vuus Nuolialantielle, maankäytön kehittyminen eteläisemmän 
vaihtoehdon linjauksen lähettyvillä, ratkaisut Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksen ympäristössä sekä mahdollisuudet 
reitin jatkamiselle Pirkkalan keskustan suuntaan. 

Pyöräily 
Pyöräilyn pää- ja aluereiteistä ensimmäisessä vaiheessa 

parannetaan sekä seudullisten yhteyksien sujuvuutta ja laa-
tutasoa sekä poikittaisten yhteyksien kattavuutta. Viinikan 
liittymän ympäristössä pyöräilyn sujuvuutta parannetaan jo 
lähitulevaisuudessa alikulkujärjestelyin. 

Uusia pyöräily-yhteyksiä ovat radan alitus Valimokadun 
kohdalla nykyistä ratasiltaa hyödyntäen sekä yhteys Tampe-
reen valtatieltä Lempääläntielle. 

Seudullista pyöräilyn pääreittiä keskustasta Vuorekseen 
parannetaan Sulkavuoren kohdalla. Tampereen keskustasta 
reitti kulkee Viinikan liittymän eteläpuolelta yt3495 itäpuolel-
le ja edelleen Lempääläntien varrella Sulkavuoreen sekä Särki-
järvenkadun kautta Vuoreksen suuntaan. 

Poikittainen pyöräily-yhteys radan ali toteutuu uuden, 
Sarankulmankadun ja Lempääläntien välisen katuyhteyden 
kautta Lempääläntieltä Sarankulmankadulle ja edelleen Pyhä-
järven rantaan. 

Lahdenperänkadun liittymän pohjoispuolella Nekalassa 
yhdystien 3495 ylittävä vanha ratasilta muutetaan jalanku-
lun ja pyöräilyn sillaksi ja saadaan siten yhteys Lahdenperän-
kadulta Pahalammenpuiston kautta Viinikanpuistoon. Sillan 
käyttöönotto tukee myöhempiä suunnitteluvaiheita, joissa 
seudullinen Lempäälän suunnan pääpyöräreitti hyödyntää 
nykyistä enemmän radan linjausta. Ensimmäisessä vaiheessa 
seudullinen pyöräilyn pääreitti Lempäälän suuntaan linjataan 
Lempääläntien varressa ja Lakalaivan aluekeskuksen raken-
teen läpi etelää kohti. 

Seudullinen pääväylä (ei näy kuvassa)
Alueellinen pääväylä
Pääkokoojakatu

Joukkoliikennepainotteinen katu
Pääpyöräreitti
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Ensimmäisen vaiheen (vuonna 2025)  liikenneverkko, ratkaisu 
ennen ratapihan siirtymistä muualle. 
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1-vaiheen liikenneverkon toimenpiteet ja niiden vaikutukset

TOIMENPIDE VAIKUTUKSET
NUMEROINTI

s. 61 KUVASSA

Kolmen kiertoliittymän toteuttami-
nen Lahdenperänkadulle

• Lahdenperänkadun ja yt3495 kiertoeritasoliittymä muodostaa uuden 
porttikohdan Tampereelle saavuttaessa
• Lahdenperänkadun nelihaaraiset kiertoliittymät (tai valo-ohjatut 
liittymät) jakavat liikennettä yt3495 rinnakkaisille väylille

5

Lokomonkadun kehittäminen radan 
länsipuolella nykyisen Hatanpään 
valtatien rinnakkaisyhteydeksi. To-
teutetun rinnakkaiskadun osuudelta 
nykyisen Hatanpään valtatien rooli 
muuttuu pääkadusta kokoojaväyläksi 
ja joukkoliikenteen laatukäytäväksi

• Hatanpään valtatien liikennemäärä vähenee ja väylää voidaan kehit-
tää joukkoliikenteen laatukäytävänä
• mahdollistaa Hatanpään valtatien varren maankäytön ja seudullisen 
pyöräilyn laatukäytävän kehittämisen viihtyisämpänä
• ohjaa Pirkkalaan suuntautuvan läpiajoliikenteen Ilmailunkadulle, jossa 
sen haitalliset vaikutukset ovat vähäisemmät ja mahdollistaa Nuolialan-
tien kehittämisen joukkoliikenteen laatukäytävänä

4

Poikittaisyhteyden luominen ratapi-
han eteläpuolelta Sarankulmankadul-
ta Lempääläntielle

• vähentää rautatien merkittävää estevaikutusta ja mahdollistaa 
Rautaharkon kytkeytymisen Lakalaivan aluekeskukseen sekä kävellen, 
pyörällä että autoliikenteellä
• parantaa Rautaharkon aseman ja kehittyvän maankäytön saavutetta-
vuutta mm. valtateiden suunnista

9

Keskustan ja Vuoreksen välisen 
pyöräilyn pääreitin yhden osuuden 
toteuttaminen Sulkavuoren pohjois-
rinnettä pitkin

• parantaa seudullisen pyöräilyn pääreitin sujuvuutta, laatutasoa ja 
viihtyisyyttä

13

Nykyisen Nekalan ratasillan hyödyn-
täminen pyöräilyreittinä

• vähentää yt3495 estevaikutusta ja parantaa itä-länsi –suuntaisen 
pyöräilyn sujuvuutta

11

Valtatien 3 ramppien uudelleenraken-
taminen Lempääläntien itäpuolelle 
ja valtatien nykyisen sillan uusiminen 
Lempääläntiellä. Lempääläntien kais-
tamäärän vähentäminen 2+2  > 1+1

• mahdollistaa Rautaharkon aseman Lakalaivan aluekeskukseen kytke-
vän kansirakenteen rakentamisen
• sillan korottaminen mahdollistaa edelleen tärkeän erikoiskuljetusrei-
tin Lempääläntien kautta
• Lempääläntien liikenteellinen välityskyky säilyy hyvänä, mutta ylimää-
räiset kaistat voidaan ottaa joukkoliikenteen tai maankäytön rakenta-
miseen

8

Nykyisen Lempääläntien linjaaminen 
uudelleen Peltolammin kohdalla

• rauhoittaa nykyistä Peltolamminkatua ja mahdollistaa seudullisen 
pyöräilyn pääreitin sujuvan linjauksen aluekeskuksen kohdalla
• mahdollistaa Peltolammin uuden koulukeskuksen ja Lakalaivan alue-
keskuksen kehittymisen  

10

Lahdenperänkadulta etelään radan 
länsipuolelle toteutetaan uusi yhteys 
nykyisten Lentokentänkadun ja Sa-
rankulmankadun välille ainakin osin 
em. kadut korvaten

• mahdollistaa uuden korttelirakenteen muodostamisen Sarankulman-
kadun ja radan väliin
• muuttaa nykyisen maantiemäisen väylän katumaisemmaksi

7
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Tavoitetilanteen liikenneverkko 
(v. 2040)

Tavoitetilanteessa järjestelyratapiha on siirtynyt Tampereen 
keskustan tuntumasta kauemmas ja nykyisin ratapihalle varat-
tu tila on käytettävissä muuhun tarkoitukseen.

 Seuraavan sivun kuvaparissa on esitetty liikenneverkon 
merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen nähden.

Autoliikenne 
Tavoitetilanteessa autoliikenteen virrat ohjautuvat nii-

den käyttötarkoituksen mukaisille väylille. Alueellisen pää-
väylän, yhdystien 3495, linjausta muutetaan lännemmäksi. 
Rautaharkon nykyinen eritasoliittymä muutetaan kiertoeri-
tasoliittymäksi, jotta liittymäalueesta saadaan tiiviimpi, 
kaupunkimaisempi ja liittymäkohdasta voidaan muodostaa 
kaupunkirakenteen muutosta kuvaava porttikohta. Radan itä-
puolella Viinikankadun rooli liikenneverkossa alenee paikal-
liseksi kokoojaväyläksi, kun nykyinen yt3495 linjaus hyödyn-
netään uutena kokoojaväylänä. Kokoojaväylä liittyy Viinikan 
kiertoliittymään, joka rakennetaan uudelleen nykyistä liitty-
mää etelämmäksi. 

Selvityksessä tutkittiin Viinikan liittymäjärjestelyjen osalta 
useita vaihtoehtoja. Maankäytön sekä Viinikanojan viheryhtey-
den kehittymismahdollisuuksien, Tampereen valtatien ja Rata-
pihankadun haasteellisten korkeuserojen sekä autoliikenteen 
määrien kasvun vuoksi päädyttiin liittymäjärjestelyyn, jossa 
suureen kiertoliittymään toteutetaan ns. hampurilaiskaista 
kiertoliittymän läpi. Ratkaisu parantaa liittymän välityskykyä, 
mutta mahdollistaa kuitenkin suhteellisen tiiviin ja kaupunki-
maisen rakenteen liittymän ympäristöön. 

Ratapihan kiertämisen tarve vähenee Kuokkamaantien ja 
Hatanpään puistokujan välisen poikittaisen katuyhteyden to-
teuttamisen myötä, jolloin myös yhdystien 3495 rinnakkais-
väylien liikennekuormitus kevenee. Radan estevaikutusta vä-
hennetään myös Rantaperkiössä.

Joukkoliikenne 
Joukkoliikennepainotteiset kadut pysyvät samoina kuin en-

simmäisessä vaiheessa. Maankäytöstä riippuen voidaan toteut-
taa toinen raitiotielinja Pirkkalan suuntaan. 

Pyöräily 
Ratapihan poistuminen Viinikasta luo merkittävät mah-

dollisuudet pyöräilyreittien kehittämiseen. Radan estevaiku-
tus vähenee, kun uudet katuyhteydet rakennetaan Kuokka-
maantieltä Hatanpään puistokujalle sekä Sarankulmankadulta 
Kannistonkadun kohdalta Varikkokadulle. Tampere-Lempäälä 
seudullinen pääpyöräilyreitti saadaan nykyistä sujuvammaksi 
linjaamalla pääreitti Viinikankadulta Nekalan ratasillan kautta 
radan suuntaisesti Sääksjärven suuntaan.
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Tavoitetilanteen liikenneverkon toimenpiteet ja niiden vaikutukset

TOIMENPIDE VAIKUTUKSET
NUMEROINTI

s. 61 KUVASSA

Viinikan liittymäalueen uudelleenjär-
jestely

• liittymän siirtäminen mahdollistaa Viinikanojan ympäristön kehittämi-
sen sekä viherympäristön että maankäytön osalta
• rauhoittaa Nekalantien alkupään ja Viinikankadun pohjoisosan liiken-
nettä asuinalueella
• valo-ohjattu kiertoliittymä varmistaa liittymän toimivuuden

1

Yhdystien 3495 linjauksen muuttami-
nen länteen päin

• mahdollistaa maankäytön kehittämisen nykyisen teollisuus-/varasto-
alueen paikalle, ratapihan VAK-riski huomioiden

2

Kuokkamaantien ja Hatanpään puis-
tokujan yhdistäminen radan alittaval-
la poikittaisella yhteydellä

• radan estevaikutus vähenee ja itä-länsi –suuntaiset yhteydet kävellen, 
pyöräillen ja autoliikenteellä paranevat

3

Radan alittavan poikittaisyhteyden 
toteuttaminen Sarankulmankadulta 
(Kannistonkadun kohdalta) Varikko-
kadulle

• radan estevaikutus vähenee ja itä-länsi –suuntaiset yhteydet kävellen, 
pyöräillen ja autoliikenteellä paranevat

6

Lempäälän seudullisen pyöräilyn pää-
reitin toteuttaminen radan varteen

• parantaa merkittävästi seudullisen pyöräilyreitin tasausta ja sitä kautta 
sujuvuutta ja turvallisuutta

12
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Muuttuvat tai uudet liikennejärjestelyt nykytilanteeseen nähden. Vasemmassa kuvassa on esitetty muutokset katu- ja tieverkkoon 
ja oikeassa kuvassa pyöräilyverkkoon. Kuvan numerot viittaavat toimenpidetaulukkoihin.
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Liikenneverkon kuormitusta ja liikenteen 
reitinvalintaa tarkasteltiin huhtikuus-
sa 2016 käyttöön otetulla Tampereen 
seudun liikennemallilla (TALLI-malli), 
johon on kuvattu Tampereen seudun 
maankäyttö, laskettu maankäytön ai-
heuttamille matkoille liikenne-ennuste 
ja sijoiteltu ne liikenneverkolle. Tarkas-
telut on tehty TALLI-mallin vuoden 2040 
iltahuipputuntiliikenteen autoliiken-
teen EMME-mallilla, jonka maankäyttö 
perustuu Tampereen seudun rakenne-
suunnitelman ja Tampereen yleiskaa-
van maankäyttöennusteiden mukaiseen 
maankäyttöennusteeseen vuodelle 
2040. Vuoden 2040 liikenneverkkoon 
on mallinnettu nykynäkemyksen mu-
kaan ko. vuoteen mennessä toteutetut 
liikennehankkeet, mm. Rantatunneli, 
Puskiaisten oikaisu, Tampereen 2. kehä 
ja valtatien 3 lisäkaistat Sarankulmassa.

Liikennemallin nykytilan 2015 en-
nuste ei kaikilta osin täysin vastaa las-
kettuja liikennemääriä, minkä vuoksi 
myös ennustevuoden 2040 liikenne-en-
nusteessa on jonkin verran epävar-
muustekijöitä. Liikennemalli perustuu 
suurelta osin nykyiseen liikennekäyt-
täytymiseen, joten etenkin pidemmän 
aikavälin ennusteissa on epävarmuuste-
kijöitä mm. kulkutavanvalinnan tai mat-

kojen ajoituksen osalta.  Liikennemalli 
on tarkoitettu erityisesti verkkovaihto-
ehtojen vertailuun. Jatkosuunnittelussa 
onkin tarkennettava katukohtaisia lii-
kenne-ennusteita simulointiohjelmilla, 
jotka pystyvät paremmin ottamaan huo-
mioon erilaisten liittymätyyppien erot.  

Liikenne-ennusteet laadittiin tavoi-
tetilanteen v. 2040 mukaisella liikenne-
verkolla. Pohjois-etelä –suuntaiset rin-
nakkaisväylät K1, yt3495 uusi linjaus ja 
uusi katu Lahdenperänkadulta yt3495 
nykyistä linjausta pitkin Viinikan liit-
tymään kuvattiin kaksiajorataisena. 
Lempääläntien ja Hatanpään valtatien 
autoliikenteen kaistojen määrää vä-
hennettiin 1+1 kaistaan. Yhdystie 3495 
nopeusrajoitus alennettiin v. 2040 pe-
rusennusteesta poiketen 80 km/h:iin 
kehätien ja Lahdenperänkadun välillä 
ja 50 km/h:iin Lahdenperänkadun ja 
Viinikan liittymän välillä. Nuolialantien 
ja Hatanpään valtatien nopeusrajoitus-
ta alennettiin liikennemallissa 30-40 
km/h:iin. Myös uudet poikittaiset katu-
yhteydet Hatanpään puistokujalta Kuok-
kamaantielle, Sarankulmankadulta Va-
rikkokadulle sekä Sarankulmankadulta 
Lempääläntielle kuvattiin 30-40 km/h 
paikallisina kokoojaväylinä.  

Liikenneverkkomuutokset vähentä-
vät merkittävästi erityisesti Hatanpään 
valtatien liikennemäärää, joka muuttuu 
joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi. 
Vuoden 2040 ennustetilanteessa Loko-
monkadun linjausta hyödyntävän uuden 
pääkokoojaväylän toteuttaminen mah-
dollistaa noin 1700 ajon./h siirtymisen 
Hatanpään valtatieltä uudelle kokoojavä-
ylälle vuoden 2040 ennustetilanteessa. 
Nuolialantieltä siirtyy 400-800 ajon./h 
läpiajavaa liikennettä Sarankulmanka-
dulle ja Ilmailunkadulle. Yhdystien 3495 
liikenteestä noin 800 ajon./h siirtyy 
uusille pohjois-etelä –suuntaisille rin-
nakkaisväylille keventäen ja tasapainot-
taen pohjois-etelä –suuntaisten väylien 
kuormitusta. Tarkastelualueen pohjois-
osassa Ratapihankadun ja Viinikanka-
dun liikennettä siirtyy liikennemallissa 
noin 500 ajon./h kulkemaan Tampereen 
valtatien ja Sorinkadun/Vuolteenkadun 
kautta keskustaan. Läntisellä kehätiellä 
liikenne kasvaa liikennemallin mukaan 
noin 200 ajoneuvoa huipputunnin aika-
na Lakalaivan liittymän kohdalla.  

Liikenne-ennusteet
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Tavoitetilanteen muutokset liikenne-
järjestelyihin ovat suuret. Vilkkaita 
liikenneväyliä rakennetaan useiden ki-
lometrien pituudelta, osin nykyisestä 
maanpinnasta poikkeavaan korkota-
soon. Lukuisia siltoja toteutetaan, joista 
osa liikenteellä olevan rautatien kohdal-
le. Eritasoliittymä Lahdenperänkadun ja 
yt3495 välille rakennetaan osin uudel-
leen muun muassa Lahdenperänkadulle 
toteutettavan suuren kiertoliittymän ta-
kia. Ratapihan siirtyminen pois nykyisel-
tä paikaltaan on edellytys osalle tavoite-
tilanteessa esitettäville ratkaisuille.
Väliaikaiset ratkaisut koko hankkeen osal-
ta voivat olla pitkäaikaisia ja työnaikaisia 
järjestelyjä tarvitaan paljon. 

Viinikan liittymäalue

Viinikan liittymäalue on toteutetta-
vissa viereisen kuvan esittämällä tavalla. 
Rakennustyöt kokonaisuudessaan ovat 
suuret, kuten myös työnaikaisten ratkai-
sujen määrä ja kokoluokka. 

Viinikan liittymä toteutetaan suu-
rena liikennevalo-ohjattuna kaksi-
kaistaisena kiertoliittymänä. Suurin 
liikennevirta Tampereen keskustan 
ja yhdystien 3495 välillä molempiin 
suuntiin eriytetään muusta liikentees-

tä eikä viedä sitä kiertotilaan, vaan em. 
virta läpäisee kiertoliittymän keskeltä 
omana yhteytenään, 2+2-kaistaisena 
ns. hampurilaiskaistana. Näin voidaan 
mahdollistaa em. liikennevirralle suuri 
kapasiteetti. Hampurilaisrakenne kier-
toliittymässä vaatii kuitenkin liikenne-
valo-ohjauksen toteuttamisen kullekin 
tulosuunnalle liittymän turvallisuuden 
ja toimivuuden varmistamiseksi myös 
vuoden 2040 tavoitetilanteessa. Eten-
kin aamuhuipputunnin aikana liittymän 
toimivuutta voidaan parantaa vapailla 
oikeilla kaistoilla pohjoisesta Viinikan-
kadulta länteen Tampereen valtatien 
suuntaan. Jatkosuunnittelussa on tar-
kennettava kiertoliittymän tilantarvetta 
(kiertosaarekkeen halkaisija), tulohaa-
rojen kaistajärjestelyjä sekä tehtävä yk-
sityiskohtaisempaa toimivuus- ja liiken-
nevalosuunnittelua.

Laajan liittymäjärjestelyn toteut-
tamisen lisäksi suurimpia haasteita on 
uuden ratasillan rakentaminen noin paa-
lulle 30. Lisäksi Viinikan nykyisen liitty-
mäalueen vilkkaat kadut on toteutettava 
liittymän lähistöllä osin uudelleen ja 
varmistettava työnaikaisen liikenteen 
toimivuus. Kadun K1 geometria saadaan 
hyväksyttäväksi sekä vaaka- että pysty-
geometrian osalta.
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Viinikan liittymäalue siirtyy nykyiseltä 
paikaltaan ja liikenne hajaantuu useam-
paan pisteeseen.
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Pituusleikkaus kadusta K2.

Hatanpään puistokuja - Kuok-
kamaantie poikittaisyhteys

Uusi poikittaisyhteys (K2) Hatanpään ja 
Nekalan välille toteutetaan nykyisten 
Hatanpään puistokujan ja Kuokkamaan-
tien välille vuoden 2040 tavoitetilan-
teessa poistuvan ratapihan poikki kuvan 
mukaisesti. Rautatieliikenteelle jätetään 
6 kiskoparia, joille rakennetaan silta tu-
levan kadun yli. Myös Helsingin moot-
toritien jatke (K1) ylittää kadun siltaa 
pitkin. 

 

Nykyisen ratapiha-alueen poikki toteutetaan katuyhteys välille Hatanpää-Nekala.
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Lahdenperänkadun alue

Lahdenperänkatu säilyy pääosin nykyi-
sellään. Kadun linjausta tarkistetaan kui-
tenkin uuden yt 3495 eritasoliittymän 
itäpuolella. Nykyinen eritasoliittymä 
muutetaan kiertoeritasoliittymäksi ja 
siitä seuraavat liittymät länteen ja itään 
nelihaaraisiksi kiertoliittymiksi. Kier-
toliittymät sijoittuvat korkeustasoltaan 
lähelle nykytasoa. Jalankulku ja pyöräily 
tulee turvallisuuden vuoksi johtaa eri-

tasoliittymäalueen ohi eri tasossa liit-
tymän ali. Jalankulku- ja pyöräilyväylän 
viihtyisyyteen tulee kuitenkin kiinnittää 
erityistä huomiota pitkässä alikulus-
sa. Kiertoliittymäratkaisulla pyritään 
parantamaan liittymien toimivuutta ja 
siten saada liikennevirrat jakautumaan 
yhdystieltä 3495:ltä myös muille poh-
jois-etelä-suuntaisille väylille.

Kuvan kolmesta kiertoliittymästä itäisin, 
eli Lahdenperänkadun ja Lempäälän-
tien välinen kiertoliittymä tulee etenkin 
Lempääläntien eteläisen haaran osalta 
sovittaa tarkasti maastoon ja nykyiseen 
rakennuskantaan. Tarvittaessa, esim. ti-
lan puutteessa liittymät voidaan toteut-
taa myös valo-ohjattuina.

Eritasoliittymä Lahdenperänkadun ja Mt 3495 välillä uusitaan. 
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Pituusleikkaukset kaduista K3 ja K4.

Sarankulmankatu - Varikkoka-
tu poikittaisyhteys           

Sarankulmankadun ja Varikkokadun 
välisen uuden poikittaisyhteyden (K3, 
viereinen kuva) kohdalla lyhyet etäisyy-
det ja suuret korkeuserot rautatien ja 
sen suuntaisten katujen välillä hanka-
loittavat yhteyden toteuttamista. 

Poikittaisyhteydelle tutkittiin selvi-
tyksessä useita vaihtoehtoja, tavoitteena 
toimivat liikenneyhteydet ja maksimis-
saan 5 %:n pituuskaltevuus. Vaihtoeh-
doissa varioitiin mm. poikittaisyhteyden 
sijoittamista pohjoiseen tai etelään sekä 
kadun suoruutta. Lähes kaikki tutkitut 
ratkaisut vaativat yli 5 %:n kaltevuuksia 
katulinjalla tai mutkia katulinjalle kadun 
pituuden kasvattamiseksi ja pituuskalte-
vuuden pienentämiseksi. 

Ratkaisuksi valittiin kuvassa esitetty 
linjaus. Muihin vaihtoehtoihin verrattu-
na esitetty ratkaisu mahdollistaa melko 
suoran ja luontevan katuyhteyden hy-
väksyttävällä pituuskaltevuudella (5 %). 
Uuden katulinjauksen avulla voidaan 
myös toteuttaa pyöräilyreitti Koiviston-
kylästä Sarankulmaan. 

Radan alittavien yhteyksien tavoit-
teellisena alikulkukorkeutena on tar-
kasteluissa käytetty 4,6 metriä. Tällä 
poikittaisyhteydellä olevan alituksen 
vapaa korkeus on kuitenkin vain 3,6 
metriä. Näin voidaan saavuttaa riittävä 
laatutaso kadun pituuskaltevuuksien 

suhteen. Mahdolliset korkeammat ajo-
neuvot voidaan ohjata joko pohjoisem-
pana sijaitsevan Lahdenperänkadun tai 
eteläisemmän K4-katuyhteyden kautta. 
Suurimmalle osalle ajoneuvoista kuiten-
kin 3,6 metriä riittää hyvin.

Sarankulmankatu - Lempää-
läntie poikittaisyhteys

Myös Sarankulmankadun ja Lem-
pääläntien välisen poikittaisyhteyden 
(K4) toteuttamisen suurin haaste liittyy 
suureen korkeuseroon. Rautatie sijait-
see noin tasolla +88 m kadun K4 paalulla 
100. Katu liittyy uuteen Sarankulmanka-
dun kiertoliittymään radan länsipuolel-
la noin tasolla +113 m. Rautatien alitse 
toteutettavan väylän korkeusero on ko-
konaisuudessaan yli 30 metriä alle 700 
metrin matkalla. Lisäksi pohjoisesta ka-
tuun liittyy toinen uusi katu (K5), eikä 
liittymäaluetta voida toteuttaa jyrkkään 
mäkeen. 

Kadun pituuskaltevuus on esitetyn 
ratkaisun mukaan 6 % noin 450 metrin 
matkalla ja katu nousee edelleen vielä 
tämän jälkeenkin. Käytännössä koko tä-
män matkan katu sijoittuu jyrkkään si-
vukaltevaan rinteeseen. Paikoin katu on 
toteutettava korkealle penkereelle, mut-
ta on kuitenkin toteutettavissa mäkiseen 
maastoon.

Lempääläntien rampit valta-
tielle 3

Lempääläntien rampit valtatielle 3 
rakennetaan uudelleen Lempääläntien 
itäpuolelle, mikä mahdollistaa Rautahar-
kon henkilöjuna-aseman ja Lakalaivan 
aluekeskuksen yhdistävän kansiraken-
teen rakentamisen nykyisten ramppien 
kohdalle. 

Ramppien toteutus Lempääläntien 
ja moottoritien väliin on haasteellinen 
käytettävissä olevan tilan ahtauden ta-
kia. Rampit joudutaan rakentamaan sekä 
vaaka- että pystygeometrialtaan melko 
jyrkiksi, mutta geometrioiden osalta 
pysytään kuitenkin ohjeiden sallimissa 
rajoissa. Mm. rinnakkaiset poistumiset 
kokoojarampilta ja useat eri suuntien li-
mittäin sijoitetut rampit vaativat tarkkaa 
sijoitusta nykyiset siltarakenteet huomi-
oiden. 

Jatkosuunnittelussa on otettava 
huomioon moottoritien nykyiset rampit 
sekä lännestä Vaasan suunnasta etelään 
Helsinkiin suuntautuvan rampin mah-
dollinen linjauksen muuttuminen. Maan-
käytön ja tieverkon jatkosuunnittelussa 
ratkaisua on myös tarkennettava sekoit-
tumisalueiden, ramppien tilantarpeen ja 
viitoituksen osalta.

Uusi ratasilta, h≈5,5m

Uusi ratasilta, h≈4,6m Uusi silta, h≈4,6m

Uusi ratasilta, h≈4,6m

Uusi ratasilta, h≈3,6m

Uusi alikulkukäytävä, h≈4,6m

Uusi JKPP-alkikulkukäytävä, h≈3,2m
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K4

K5

Kiertoliittymä K2

K1
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Särkijärvenkatu
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K3

K4

K5

Kiertoliittymä K2

K1

K5

Lempääläntie

Särkijärvenkatu



|   69   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |  Viinikka-Rautaharkko rakennetarkastelu

K2

<- Hatanpään puistokuja

Kuokkamaa

K1

H
at anpään

val tat ie

0 100 200
300

400

500

600
700

700
800

900
1000

1100
1100

K4

K3

Le
m

pä
älä

nt
ieSa

ra
nk

ul
m

an
ka

tu

K5

0
100

200 300 400403

0
100 200

300

400

500

600

700

800814

0

10
0

20
0

30
0

40
0

44
0

Rau
tat

iea
se

ma

Talvitie

Le
m

pä
älä

nt
ie

K5

400403

800814

20
0

30
0

40
0

44
0

Sulkavuori

Kurssikeskuksenkatu

Nirvankatu

VT 9

M
t 3

49
5

Le
mpää

län
tie

Lempääläntie

Va
rik

ko
ka

tu

Muuntajankatu

Sä
rk

ijä
rv

en
ka

tu

K2

K1

Tampereen valtatie

Kuokkamaantie

K1

Ratapihankatu Vi
in

ik
an

ka
tu

400

500

600
700

0

100

200
300

400

500

600

700
800

900
1000

1100
1100

Lahdenperänkatu

Lempääläntie

Rautaharkon uudet poikittaiset katuyhteydet.

Poikittaisyhteyden K5 pituusleikkaus.
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Sulkavuoren jalankulku- ja 
pyöräilyväylä

Sulkavuoren pohjoisrinteeseen toteute-
taan kuvassa (alla) esitetty jalankulku- ja 
pyöräilyväylä. Pohjoispäässä yhteys 
kulkee nykyisen Lempääläntien itäisel-
lä ajoradalla. Yhteyden sijoittaminen 
reunakivellä ajoradan itäpuolelle on 
mahdollista, mutta vaatisi toteutuksen 
tukimuurin varaan usean metrin kor-

keuseron tasoittamiseksi. Eteläpäässä 
reitti yhdistyy olemassa olevaan yhdis-
tettyyn pyörätiehen ja jalkakäytävään, 
jonka laatutasoa parannetaan vastaa-
maan pääpyöräreitin vaatimuksia mm. 
väylää leventämällä.

Yhteys on sovitettu myös Sulkavuo-
ren keskuspuhdistamon suunnitelmiin 
ja nykyisiin virkistysreitteihin. Reitin 
pituuskaltevuus on suurimmillaan lähes 
9 %. 

Tämä ei täytä pääpyöräreitin tasaus-
vaatimuksia, mutta ratkaisuun on pää-
dytty kaavarajoitteiden ja massiivisten 
louhintojen / täyttöjen välttämiseksi. Pi-
tuuskaltevuuden loiventaminen on mah-
dollista erityisesti kaavamuutosten mah-
dollistamilla linjausmuutoksilla. Tällöin 
pituuskaltevuus voisi olla suurimmillaan 
7 %:n suuruusluokassa.  

Sulkavuoren pohjoispuolen uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä ja pituusleikkaus.
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