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1. TAUSTAA
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Suunnittelualueen sijainti

• Suunnittelukohteena on asemakaavan 
8628 mukainen alue.

• Laaditut yleissuunnitelmaluonnokset ovat 
alustavia ja niiden on tarkoitus tukea 
asemakaavan valmistelua ja maankäytön 
suunnittelua.

Asemakaava 8628
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Aiemmin tehdyt selvitykset

• Liikenteen toimivuustarkastelut –raportti 16.6.2021.

• Liikenneverkolliset tarkastelut: moottoriajoneuvoliikenne, pyöräliikenne, 
joukkoliikenne, erikoiskuljetukset, poikkileikkausvaihtoehtoja 24.6.2021

• Pyöräilyn pääväylän vaihtoehdot, vaihtoehtojen arviointi 15.4.2021 / 
23.4.2021.
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Lähtökohtia yleissuunnittelulle 1

• Lempääläntie (alueellinen pääväylä) siirretään uudelle linjaukselle vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 
eteläosa Automiehenkadulle saakka. Lempääläntien ja Tilkonmäenkadun liittymä voidaan muuttaa väliaikaisesti 
kiertoliittymäksi. Tavoitetilanteessa Lempääläntien pääväylä jatkuu Asentajankadulle saakka. Raitiotielinjausta on 
suunniteltu tavoitetilanteessa kulkemaan Lempääläntien linjausta pitkin ja edelleen Hyvinvointikeskuksen 
pohjoispuolelta Vuoreksen suuntaan Automiehenkatua pitkin.

• Lempääläntien linjausmuutos siirtää Lempääläntien läpiajoliikennettä valtatielle 3 ja lisää läpiajoliikennettä 
Peltolamminkadulla. Peltolamminkadun läpiajon hillitsemiseksi on suositeltavaa laskea nopeusrajoitus 30 km/h ja 
toteuttaa rauhoittamistoimenpiteitä, kuten kadunvarsipysäköintiä ja hidasteita. 

• Toimivuustarkasteluiden perusteella liikenne tarkastelualueella on sujuvaa liikenteen kasvusta ja tehdyistä 
toimenpiteistä huolimatta yön yli- ja vuoden 2040 tilanteissa. Raitiotie on oletettu toteutuneen vuoden 2040 
tilanteessa. Tarkasteluiden perusteella Automiehenkadun liittymässä on mahdollista toteuttaa kiertoliittymä tai 
kolmihaarainen valo-ohjattu liittymä. Kiertoliittymävaihtoehdossa Lempääläntien liikenne on sujuvampaa, mutta 
raitiotien kannalta kiertoliittymä ei ole suositeltava ratkaisu. Valo-ohjatussa vaihtoehdossa uudelta asemakaava-
alueelta Lempääläntielle liittyminen on sujuvampaa.

• Pyöräliikenteen tavoiteverkon seudulliset pääreitit kulkevat Lempääläntien ja Rukkamäentien varsia pitkin. Aluetta 
halkoo lisäksi itä-länsi-suuntainen kehitettävä pääreitti. Lempääläntien varren seudullisen pääreitin linjaus riippuu siitä, 
toteutetaanko Herrainsuon alikulkua. Alikulku mahdollistaa laadukkaan ja jatkuvan pyöräliikenteen reitin Tampereen 
eteläosasta keskustan suuntaan sekä tarjoaa turvallisen koulu- ja virkistysreitin alueen asukkaille. Mikäli alikulkua ei 
toteuteta, Lempääläntien puolenvaihto tapahtuu Rukkamäentien liittymän kohdalla sijaitsevassa nykyisessä alikulussa, 
jota parannetaan kesällä 2021. Peltolamminkadun pyöräliikenteen aluereittiä ei ole mahdollista parantaa, sillä 
bussiliikenteen vuoksi ajoradan tulee olla vähintään 6,5 m leveä eikä silloin jää tilaa esim. pyöräkaistojen toteutukselle.
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Lähtökohtia yleissuunnittelulle 2

• Hyvinvointikeskuksen asemakaavan uusi maankäyttö kytkeytyy Lempääläntielle Kuusamakadun kautta. Kadun 
varrelle tarvitaan erillinen kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä koulun ja kadun vilkkauden vuoksi. Tonttikatuna 
toimiva Hasselkatu varustetaan jalkakäytävällä.

• Uusia joukkoliikennepysäkkejä tarvitaan hyvinvointikeskuksen kohdalla valtatielle 3, Peltolamminkadulle ja 
Autovarikonkadulle. Valtatien 3 seudullisen bussiliikenteen pysäkkien toteutettavuus ratkeaa erillisessä suunnitelmassa.

• Raitiotie toteutetaan alueelle myöhemmin nykyisen Lempääläntien linjalta Automiehenkadulle kohti länttä. Raitiotien 
toteutuksen yhteydessä Automiehenkadulta poistuu ajoneuvoliikenne nyt uudistettavan maankäytön kohdalta ja kadun 
kohdalle muodostuu kaupunkiaukio, johon sijoittuu raitiotiepysäkki. Aukion pohjoispuoli kaavoitetaan siinä yhteydessä 
uudelleen.
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2. KATUJEN YLEISSUUNNITELMA 

Pyöräilyn 
seudullinen 

pääreitti

Lempääläntien
uusi linjaus

Herrainsuon 
alikulku



Ramboll 8

Katujärjestelyt

HASSELKATU

Pyöräilyn seudullinen pääreitti toteutetaan 3,5 
m leveänä väylänä, joka erotetaan jalkakäytävästä 
3,0 m leveällä viherkaistalla puisto-osuudella.

Kuusamakadulta on yhteydet p-laitoksiin, koulun 
ja päiväkodin saattopysäköintiin sekä Hasselkadulle. 
Kadulle toteutetaan 3,0 m leveä pyörätie, joka 
erotetaan jalkakäytävästä  puurivillä.

Hasselkadun varrelle sijoitetaan lyhytaikaisia 
pysäköintipaikkoja. Pyöräily tapahtuu ajoradalla.

Lempääläntie ohjataan uudelle linjaukselle ja 
länsireunaan toteutetaan eroteltu 2,5 m pyörätie, 
joka erotetaan kiviraidalla jalkakäytävästä. 
Lempääläntien itäreunaan toteutetaan lisäksi 
Leppästensuonkadun ja Automiehenkadun väliselle 
osuudelle eroteltu jkpp-väylä.

Lakalaivanraitti toteutetaan 
betonilaatoituspintaisena jalankulun ja 
pyöräliikenteen väylänä. Kadun ilmeessä 
tavoitellaan yhdenmukaisuutta viheralueen aukion 
kanssa. Raitin läpi kulkee länsireunalla puurivi, joka 
muuttuu eteläosassa puukujanteeksi. Raitille 
osoitetaan pyöräpysäköintiä ja penkkejä.

Peltolamminkadulle järjestetään lyhytaikaisia 
saatto- ja pysäköintipaikkoja lähelle 
Tilkonmäenkadun liittymää 
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Tyyppipoikkileikkaukset
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Pituusleikkaus – pyöräilyn seudullinen pääreitti

Herrainsuon 
alikulku

Jk+pp-yhteys
Lempääläntielle

Palokallionkatu/
Pähkinämäenkatu 

Automiehenkatu

Jk+pp-yhteys
Kuusamakadulle
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Pituusleikkaus – Lempääläntien uusi linjaus

Automiehenkatu
Pähkinämäenkatu

Herrainsuon 
alikulku

Kuusamakatu
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Pituusleikkaukset – Kuusamakatu ja Hasselkatu

Autovarikonkatu

Kuusamakatu
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Ajouratarkasteluita

Kuorma-auton (pituus 12 m)
kääntyminen Rekkakadulta 
Autovarikonkadulle

Pienen kuorma-auton (pituus 8 m)
peruuttaminen jkpp-väylältä 
radiomaston pihaan.

35 m pitkän erikoiskuljetuksen
kääntyminen Leppästensuonkadun ja 
Lempääläntien liikenneympyrässä.


