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Selvityksen tausta ja metodit
Väylien kattamisen selvitys koskee tie- 
ja rataväylien kattamismahdollisuuksien 
kartoittamista Tampereen kantakaupun-
gin alueella. Työssä tarkastellaan kau-
pungin autoliikenne- ja ratakäytävien 
suhdetta ympäröivään yhdyskuntara-
kenteeseen ja etsitään mahdollisuuksia 
yhdistää väylien erottamia asuin-, työ-
paikka- ja viheralueita erilaisten kat-
tamisratkaisujen avulla. Selvityksessä 

kattamiskohdat sekä arvioidaan katta-
misella saavutettavia hyötyjä suhteessa 
alueen eri ominaisuuksiin ja niissä pii-
leviin potentiaaleihin. Erityisesti arvioi-
daan mitä hyötyä estevaikutusten pois-
tamisella voi olla yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen näkökulmasta.

Selvityksen tausta
Selvitys on osa 2013-2016 käynnissä 
olevaa Kantakaupungin yleiskaava 2040 
-laatimistyötä. Kantakaupungin yleiskaa-
vatyössä keskeisin sisältö on kaupungin 
tavoitellun kasvun mahdollistaminen. 
Ennusteiden mukaan asukasmäärän 
kasvu jatkuu Tampereella vuosittain 
1.400-2.200 asukkaalla vuoteen 2030 
saakka. Kantakaupungin yleiskaavassa 
näytetään kasvun suunnat ja periaatteet 
uusien asukkaisen, palvelujen, työpaik-
kojen ja liikenteen sovittamiseksi ny-
kyisten asukkaiden elinympäristön laa-
tua heikentämättä. Suurelta osalta kasvu 
ja kehittäminen tapahtuvat jo olemassa 
olevassa kaupunkiympäristössä ja siten 
yleiskaavan yhtenä tavoitteena on ym-
päristön laatukriteerien määrittäminen.

Pääväylät välittävät suuren määrän 
kaupunkiseudun liikenteestä ja toimi-
vat elintärkeinä yhteyksinä koko kau-
punkiseudun liikenneverkossa. Paikal-
lisella tasolla väylät kuitenkin tuottavat 
negatiivisia ympäristötekijöitä (melu, 
pakokaasut) sekä liikkumisen estevai-
kutuksia. Lisäksi liikennealueet varaavat 
huomattavan tilan kantakaupungin yhdys-
kuntarakenteessa ja niiden estevaikutus 
kaupunginosien välillä on huomattava. 

Kun kasvu- ja kehittämismahdol-
lisuuksia etsitään olemassa olevan ra-
kenteen sisältä, liikennealueiden ylittä-
miseen tai mahdolliseen kaventamiseen 
liityvät ratkaisut voivat avata uusia 
näkökulmia ja mahdollisuuksia yhdys-

kuntarakenteen tiivistämiseen ja eheyt-
tämiseen. Kattamisella ympäristöhait-
toja pystytään vähentämään ja tuomaan 
rakentamista lähemmäs väylää. Lisäksi 
kattamisen avulla mahdollistuu paremmat 
paikallisen tason kevyen liikenteen yhte-
ydet väylien erottamien alueiden välillä.

Selvityksen sisältö
Selvityksessä kartoitetaan sisääntu-
lo- ja kehäväylien ratakäytävien korke-
usasemat ja maantieteelliset olosuhteet 
suhteessa ympäröiviin maankäyttöalu-
eisiin ja tutkitaan, missä ovat potenti-
aaliset kohdat erilaisille kattamisrat-
kaisuille. Lisäksi esitetään mitä hyötyjä 
kattamisratkaisuista avautuu yhdyskun-
tarakenteen eheyttämiseen, mm. asuin- ja 
työpaikka-alueiden yhdistämisen, palve-
luiden sijoittamisen sekä viher- ja virkis-
tysalueiden jatkuvuuden näkökulmista.

Selvityksen aluksi luodaan katsaus 
kansainvälisiin ja kotimaisiin kohteisiin, 
jotka on tyypitelty erilaisiin kattamis-
tyyppeihin (rakennettu kansi, yhdistävä 
kansi, viherkansi). Kohteista esitellään 
lyhyesti niiden toiminta, laajuus ja sijain-
ti sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
myös hankkeiden kokonaiskustannukset.

Kansainvälisten kohteiden esittelyn 
jälkeen siirrytään Tamperetta koskeviin 
analyyseihin luvuissa 2 ja 3. Ensimmäi-
sen analyysiosan muodostavat koko 
kantakaupungin aluetta koskevat tar-

kastelut. Selvitysta varten on kehitetty 
virtuaalista kaupunkimallia hyödyntävä 
työkalu, jonka avulla on kartoitettu kat-
tamiselle potentiaaliset kohdat kanta-
kaupungin liikenneverkostossa. Luvussa 
kaksi esitellään työkalulla löydetyt kat-
tamiskohteet sekä niiden sijoittuminen 
suhteessa  kantakaupungin eri ominaa-
isuuksiin,  mm. viher- ja liikenneverkos-

Analyysin osoittamista potentiaali-
sista kohteista on tarkempaan tarkaste-
luun valittu 12 aluetta. Luvussa kolme 
tarkastelualueiden ominaisuuksiin sy-
vennytään yksityiskohtaisemmin ja tar-
kastellaan  kattamiskohteita suhteessa 
ympöröivään maankäyttöön, morfolo-
giaan, tieverkkoon ym. ominaisuuksiin. 
Analyysit on esitetty teemakartoin, jois-
ta on johdettu alustavat ehdotukset po-
tentiaalisista kattamiskohdista jatkoke-
hittelyn pohjaksi.

Lopuksi on analyysien perusteella 
ja ohjausryhmän suosituksesta valittu 
kolme aluetta, joista esitetään luonnos-
suunnitelmat kattamisratkaisulla mah-
dollistuvasta  täydennysrakentamisesta.           

Kartassa on kaupungin korkeusolosuhteet osoitettu harmaan erisävyillä ja väyli-
en potentiaaliset kattamisalueet, sekä olemassa olevat sillat värikoodein.























































|   33   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Väylien  kattamisen selvitys

Boulevard Peripherique
 › Pariisi, Ranska

 › Useita kansia

 › Viherkansia, urheilukenttiä ja -sta-
dioneita, jne...

 › Esim. Stade Paul Faber (yleisurhei-
lukenttä), Parc des Princes (jalkapal-
lostadion), Square Léon-Frapié (palli-
lukenttä)
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Tarkastelussa analysoitiin tie- ja rataväylien topografisia suhteita ympäröi-
vään maastoon ja tarkennettiin analyysiä potentiaalisiin kattamiskohteisiin. 

Kartoitustyökalu

Tie- ja ratakäytävien analyysi

Potentiaalisten väylien kattamiskohtien analyysi tehtiin sel-
vityksessä kahdella eri tasolla: ensin analysoitiin tieverkon 
ja rataverkon suhdetta ympäröivän maaston korkeusasemin 
koko kantakaupungin alueella. Toisessa vaiheessa tarkastelut 
kohdennettiin esiin nousseihin potentiaalisiin kattamiskohtei-
siin, joista tehtiin tarkemmat alueanalyysit. Näissä kohdeana-
lyyseissä pureuduttiin yksityiskohtaisemmin alueiden ominai-
suuksiin ja arvioitiin alueiden soveltuvuutta kattamiskohteina. 

Tarkastelukohteina olivat teiden ja katujen osalta koko valta-
kunnan tason tieverkko Tampereen kantakaupungin alueelta 
(mm. sisääntuloväylät, kehätie, rantaväylä ja Hervannan val-
taväylä.) sekä kaupungin katuverkon osalta kantakaupungin 
kokoojakatu-luokan katuverkosto. Rataverkon osalta tarkas-
telussa olivat kaikki henkilö- ja tavarajunaliikenteen käytössä 
olevat rataosuudet kantakaupungin alueella.

Koko kantakaupungin 
tehtiin työtä varten räätälöidyllä parametrisen mallintamisen 
työkalulla (Rhino ja Grasshopper -ohjelmat). Analyysityöka-
lulla tarkasteltiin tie- ja rataverkon ympärillä olevan maaston 
korkeutta väylien lähietäisyydellä (50m säteellä väylän keski-
linjasta). Työkalulla etsittiin maaston kohtia, jotka olivat joko 

vähintään 4 metrin korkeudella suhteessa tie- ja katuverkkoon 
tai vähintään 6 metrin korkeudella suhteessa rataverkkoon. 
Tarkastelun aineistona käytettiin cad- ja paikkatietopohjaista 
kartta-aineistoa sekä 3D kaupunkimallia. 
























































