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1. LÄHTÖKOHDAT
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JOHDANTO

• Tarkastelualue sijaitsee Peltolammin ja 
Lakalaivan alueella. Automiehenkadun 
eteläpuolella sijaitsevalle alueelle tehdään 
asemakaavan muutosta. 

• Tässä työssä tarkasteltiin 
kaavamuutoksen liikenteellisiä vaikutuksia 
ja laadittiin liikenne-ennusteet yön yli -
tilanteelle sekä vuodelle 2040.

• Kaavamuutoksessa mahdollistetaan 
Lempääläntien siirtäminen nykyisen 
autovarikonkadun kohdalle. Lempääläntie
toimii valtatien 3 varareittinä.

  Tarkastelualue
  Asemakaava-alue
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ASEMAKAAVA 8628 

• Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosien 
alueelle Automiehenkadun eteläpuolella 
sijaitsevalle alueelle tehdään asemakaavan 
muutosta.

• Nykyiselle teollisuusalueelle suunnitellaan 
asuinrakentamista ja hyvinvointikeskus, johon 
sijoittuu mm. koulu, päiväkoti, kirjasto ja 
liiketiloja.

• Alueen länsipuolella on Peltolammin asuinalue, 
pohjois- ja itäpuolella Lakalaivan yritysalue ja 
eteläpuolella Palokallion pientalovaltainen 
asuinalue.

• Lempääläntien linjaus siirretään nykyisen 
Autovarikonkadun kohdalle.
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LIIKENNEMÄÄRÄT
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• Tampereen kaupunki on tehnyt alueella 
useita liikennelaskentoja vuonna 2020. 

• Vilkkainta liikenne on Lempääläntiellä ja 
Automiehenkadulla.

• Suurin osa laskennoista on tehty 
marraskuussa 2020, jolloin 
liikennemäärät olivat noin 7 % pienempiä 
kuin vuonna 2019 vastaavana 
ajankohtana.

• Ikean ja Asentajankadun kiertoliittymät 
laskettiin maaliskuussa 2021, jolloin 
liikennemäärät olivat noin 10 % 
pienempiä kuin vuonna 2019 vastaavana 
ajankohtana.

• Laskentojen normaalitilannetta 
pienemmät liikennemäärät huomioitiin 
ennusteiden kalibroinnissa.
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2. LIIKENNE-
ENNUSTEET
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ENNUSTEEN LAATIMINEN

• Liikenne-ennusteet laadittiin Tampereen 
seudun liikennemallilla (TALLI-malli).

• TALLI-mallin osa-aluejakoa ja liikenneverkon 
kuvausta tihennettiin Peltolammin, 
Palokallion ja Lakalaivan alueella.

• Uudet osa-alueet 910-914.

• Tarkennettiin liikenneverkon kuvausta 
Peltolammilla ja Lakalaivassa.

• Ennusteet laadittiin yön yli -tilanteelle ja 
vuodelle 2040.

• Ennusteet kalibroitiin liikennelaskentatietojen 
perusteella.

• Kalibrointi tehtiin ensin karkeasti 
sijoitteluohjelmistossa ja tämän jälkeen 
tarkennettiin käsin.

Kuva: Tihennetty liikenneverkon kuvaus ja osa-aluejako.

  Lisätty osa-alue
  Lisätty katuyhteys
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NYKYTILAN ENNUSTE

• Osa malliin jääneistä eroista, 
esimerkiksi Ikean
kiertoliittymässä johtuvat mm. 
mallin karkeasta osa-
aluejaosta.

• Tulokset ovat oikeaa 
suuruusluokkaa.
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MAANKÄYTÖN MUUTOKSET

• TALLI-mallin maankäytön 
kuvauksia päivitettiin viimeisimpien 
suunnitelmien mukaisiksi.

• Asemakaavojen 8628 
(Automiehenkadun eteläpuoli) ja 
8804 (Peltolammin koulun alue) 
lisäksi muutoksia aiheutui 
asemakaavasta 8587 
Västinginmäessä. Ennusteissa 
huomioitiin myös Lakalaivan 
kehittyminen Automiehenkadun 
pohjoispuolella.

Automiehenkadun 
pohjoispuoli
1500 (+990) asukasta 
600 (-290) työpaikkaa

Automiehenkadun 
eteläpuoli
1500 asukasta
Hyvinvointikeskus 
18500 k-m²

Västinginmäki
2900 (+1600) asukasta

Peltolammi
2600 (+300) asukasta 
Koulu poistuu (n. 300 
oppilaspaikkaa)
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HYVINVOINTIKESKUS

• Hyvinvointikeskuksen toimintojen 
oletettiin jakautuvan seuraavasti:

• Koulu 4500 k-m²

• Päiväkoti 1700 k-m²

• Terveyspalvelut 1000 k-m²

• Kirjasto 2500 k-m²

• Nuoriso- ja liikuntatilat 2500 k-m²

• Liiketila 6300 k-m²
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MAANKÄYTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUS LIIKENNEMÄÄRIIN

• Maankäytön muutosten vaikutusta arvioitiin 
Liikennetarpeen arviointi maankäytön 
suunnittelussa -oppaan (Ympäristökeskus, 
Suomen ympäristö 27/2008) avulla.

• Maankäytön muutoksista aiheutuva saapuvien 
ja lähtevien ajoneuvojen määrän muutos 
alueittain iltahuipputunnissa:

• Automiehenkadun pohjoispuoli: n. 150 
ajoneuvoa tunnissa

• Automiehenkadun eteläpuoli: n. 820 
ajoneuvoa tunnissa

• Peltolammi: n. 50 ajoneuvoa tunnissa

• Västinginmäki: n. 300 ajoneuvoa tunnissa
Västinginmäki

Automiehenkadun 
pohjoispuoli

Peltolammi

Automiehenkadun 
eteläpuoli

12
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LIIKENNE-ENNUSTE – YÖN 
YLI
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YÖN YLI

• Yön yli -ennusteessa huomioitiin 
asemakaavan 8628 mukainen 
maankäyttö ja vanhan koulun 
poistuminen Peltolammin alueelta.

• Lempääläntielle tarkasteltiin kaksi 
linjausvaihtoehtoa:

• Vaihtoehdossa VE1 Lempääläntien uusi 
linjaus rakennetaan Automiehenkadulle 
asti.

• Vaihtoehdossa VE2 rakennetaan 
Lempääläntien uusi linjaus kokonaan. 

• Tarkasteluissa ei huomioitu muita 
liikenneverkon tai maankäytön 
muutoksia.

VE1
Lempääläntien uusi linjaus

VE2
Lempääläntien uusi linjaus
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LIIKENNEMÄÄRÄT YÖN YLI VE1

• Liikennemäärät kasvavat nykytilaan verrattuna 
eritysesti Lempääläntien ja Leppästensuonkadun 
kiertoliittymässä.

• Lempääläntien linjauksen muutos siirtää 
Lempääläntien läpiajoa valtatielle vajaa 100 
ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana.

• Peltolamminkadun läpiajo lisääntyy merkittävästi, 
noin 200 ajoneuvolla tunnissa, mikä on 
enemmän kuin kadun liikennemäärä nykytilassa.
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LIIKENNEMÄÄRÄT YÖN YLI VE2

• Liikennemäärät kasvavat nykytilaan verrattuna 
eritysesti Lempääläntien ja Leppästensuonkadun 
kiertoliittymässä.

• Liikennemäärien erot vaihtoehtojen VE1 ja VE2 
välillä johtuvat lähinnä Lempääläntien linjauksen 
muutoksesta.

• Merkittävin ero vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä 
on Peltolamminkadun läpiajo, jota on 
vaihtoehdossa VE2 noin 90 ajoneuvoa tunnissa 
vähemmän. Läpiajon lisääntyminen on silti 
merkittävää nykytilan liikennemääriin 
verrattuna.
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PELTOLAMMINKADUN RAUHOITTAMISEN VAIKUTUS

• Lempääläntien linjauksen muutos 
heikentää reitin sujuvuutta ja lisää 
Peltolamminkadun läpiajoliikennettä.

• Peltolamminkadun nopeusrajoituksen 
alentaminen 30 km/h:iin vähentää 
läpiajoa, jos kadulle tehdään lisäksi muita 
rauhoittamistoimenpiteitä.

• Vaihtoehdossa VE1 Peltolamminkadun 
rauhoittaminen vähentää läpiajoa noin 
110 ajoneuvoa iltahuipputunnissa. 
Liikennettä siirtyy erityisesti reitille 
Nuutisarankatu–Patamäenkatu–
Rukkamäentie.

• Vaihtoehdossa VE2 läpiajo vähenee 
noin 100 ajoneuvoa iltahuipputunnissa. 
Liikennettä siirtyy Lempääläntien uudelle 
linjaukselle ja reitille Sarankulmankatu–
Rukkamäentie–Lempääläntie.

• Vaihtoehdossa VE1 Peltolamminkadulle 
jää enemmän läpiajoa kuin vaihtoehdossa 
VE2.
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LIIKENNE-ENNUSTE – 2040
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LIIKENNEMÄÄRÄT 2040

• Yön yli -tilanteeseen verrattuna liikennemäärät 
kasvavat erityisesti Automiehenkadulla ja 
Leppästensuonkadulla sekä moottoritien 
rampeilla.

• Tarkasteluissa oletettiin, että Peltolamminkatu on 
vuoden 2040 tilanteessa rauhoitettu 30 km/h, 
joten Peltolamminkadulla ei ole merkittävästi 
läpiajoliikennettä.
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3. TOIMIVUUS-
TARKASTELUT
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TOIMIVUUSTARKASTELUT

• Eri skenaarioiden liikenteellistä toimivuutta tarkasteltiin kolmella menetelmällä: 
kuormitusastetarkastelu, laskennallinen kiertoliittymän kapasiteettitarkastelu ja simulointi 
Vissim-mikrosimulointiohjelmistolla.

• Tarkastelut tehtiin yön yli- ja vuoden 2040 liikenne-ennustetilanteille.

• Yön yli -tilanteelle tehtiin

• Kuormitusastetarkastelu

• Laskennallinen kapasiteettitarkastelu kiertoliittymille

• 2040

• Kuormitusastetarkastelu

• Vissim-simulointi
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KUORMITUSASTETARKASTELUN PERIAATTEET

• Kuormitusastetarkastelu tehtiin TALLI-
mallilla.

• Tarkastelussa liikennemäärää verrataan 
kaistojen laskennalliseen kapasiteettiin.

• Tarkastelulla voidaan arvioida kapasiteetin 
riittävyyttä ja löytää mahdolliset 
ongelmakohdat verkolta.

• Tarkastelu ei huomioi esimerkiksi 
liittymien ruuhkautumista.

Kapasiteetista käytössä

  < 50 %: Liikenne sujuvaa

  50–75 %: Alentunut keskinopeus

  75–90 %: Liikenne jonoutuu

  90–100 %: Liikenne pysähtelee

  > 100 %: Liikenne pahoin ruuhkautunut
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KIERTOLIITTYMÄTARKASTELUN PERIAATTEET

• Yksikaistaisen kiertoliittymän 
kapasiteetti on noin 1500 ajoneuvoa 
tunnissa.

• Kapasiteettia verrataan kiertävien ja 
saapuvien ajoneuvojen summaan.

• Jos summa ylittää 1500 ajoneuvoa, 
ei kiertoliittymä kykene välittämään 
liikennettä, vaan tulosuuntaan 
muodostuu jono.
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SIMULOINTIPERIAATTEET

• Liikenteen sujuvuutta vuoden 2040 tilanteessa 
tarkasteltiin myös Vissim-
mikrosimulointiohjelmiston versiolla 2020.

• Tarkastelussa mallinnettiin ajoneuvoliikenne, 
jalankulku ja raitiotie.

• Liittymiin suunniteltiin tarvittaessa suuntaa-
antava valo-ohjaus.

• Tarkasteluiden tuloksina on raportoitu 
liittymäviiveen perusteella määritetty 
liikenteellinen palvelutaso, liittymien 
keskimääräiset jononpituudet ja hetkelliset 
enimmäisjononpituudet.

Palvelutaso Luokka Viivytys

Erittäin hyvä A ≤ 5 s

Hyvä B ≤ 15 s

Tyydyttävä C ≤ 25 s

Välttävä D ≤ 35 s

Huono E ≤ 50 s

Erittäin huono F > 50 s
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TOIMIVUUSTARKASTELUT –
YÖN YLI
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KAPASITEETTI YÖN YLI VE1

• Yön yli -tilanteessa kapasiteetista 
on pääosin käytössä alle 50 %.

• Autovarikonkadulla kapasiteetista 
käytössä yli puolet.

• Liikenneverkon kapasiteetti 
tarkastelualueella on riittävä.
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KAPASITEETTI YÖN YLI VE2

• Yön yli -tilanteessa kapasiteetista 
on pääosin käytössä alle 50 %.

• Autovarikonkadulla kapasiteetista 
käytössä yli puolet.

• Liikenneverkon kapasiteetti 
tarkastelualueella on riittävä.
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KIERTOLIITTYMIEN KAPASITEETTI LEPPÄSTENSUONKADUN 
LIITTYMÄ

• Leppästensuonkadun ja Autovarikonkadun 
kiertoliittymän kuormitus on reilusti alle 
1500 ajoneuvoa iltahuipputunnissa, joten 
kiertoliittymän välityskyky yksikaistaisena 
on riittävä.

• Liittymässä on lisäksi kahdella suunnalla 
vapaa oikea, jotka parantavat 
ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Suunta 1

Suunta 2

Suunta 3

Suunta 4
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KIERTOLIITTYMIEN KAPASITEETTI AUTOMIEHENKADUN 
LIITTYMÄ

• Automiehenkadun ja Autovarikonkadun 
kiertoliittymän kuormitus on reilusti alle 
1500 ajoneuvoa iltahuipputunnissa, joten 
kiertoliittymän välityskyky yksikaistaisena 
on riittävä.

• Kiertoliittymä on osittain kaksikaistainen, 
mikä parantaa liittymän välityskykyä.

• Automiehenkatu voidaan tarvittaessa 
muuttaa 1+1-kaistaiseksi.

Suunta 1

Suunta 2

Suunta 3

Suunta 4
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TOIMIVUUSTARKASTELUT –
2040
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KAPASITEETTI 2040

• Liikenneverkon kapasiteetti 
tarkastelualueella on riittävä myös 
vuoden 2040 tilanteessa.

• Lempääläntien uudella linjauksella 
kapasiteetista on käytössä yli 
puolet.
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VISSIM-SIMULOINTI

• Tarkastelu tehtiin kahdelle 
vaihtoehdolle vuoden 2040 tilanteessa.

• Liikenneverkko kuvattiin 
yleissuunnitelman mukaiseksi (kuva).

• Autovarikonkatu on 1+1-kaistainen. 
Vasempaan kääntymiskaistat Lidlin ja 
asemakaava-alueen liittymissä.

• Yleissuunnitelmasta poiketen 
asemakaava-alueen eteläosassa ei ole 
liittymää Lielahdenkadulle.

• Automiehenkadun ja Autovarikonkadun 
liittymä tarkasteltiin sekä 
kolmihaaraisena valo-ohjattuna 
liittymänä (VE 1) että yksikaistaisena 
kiertoliittymänä (VE 2).

Lidl

VE1: Valo-ohjaus

VE2: Kiertoliittymä
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LIITTYMÄN VALO-OHJAUS ERI VAIHTOEHDOISSA

• Kolmihaaravaihtoehtoon (VE 1) kuvattiin valo-ohjelma, jossa 
Lempääläntie (vaihe 1) ja Automiehentie (vaihe 3) ovat omissa 
vaiheissaan ja saapuvalle raitiovaunulle annetaan pyynnöstä 
vihreä (vaihe 2). Minimivihreänä käytettiin 10 sekuntia paitsi 
raitiovaunuvaiheelle 20 sekuntia ja maksimivihreänä 
Lempääläntielle 50 sekuntia ja Automiehenkadulle 30 sekuntia.

• Kiertoliittymävaihtoehdossa (VE 2) raitiotien risteykseen kuvattiin 
raitiovaunuvalot.

Kuva. Liikennevalo-ohjelman vaihekaavio vaihtoehdossa 1 
(liikennevalo-ohjattu kolmihaaraliittymä).

1 2 3 2

Maksimivihreä 50 s Vihreä 20 s Maksimivihreä 30 s Vihreä 20 s
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VE1 VALO-OHJATTU LIITTYMÄ - KESKIMÄÄRÄINEN 
JONONPITUUS JA PALVELUTASO

• Liikenne on erittäin sujuvaa ja liittymien 
palvelutasot vaihtelevat välillä erittäin hyvä 
(A) ja tyydyttävä (C). Automiehenkadun 
liittymässä vasempaan kääntyvien 
palvelutaso on luokkaa D (välttävä).

• Liittymien keskimääräiset jonot ovat alle 
kahden ajoneuvon mittaisia eli mahdollinen 
jonoutuminen on hyvin lyhytaikaista.

B

C

B

A

Palvelutaso Luokka Viivytys

Erittäin hyvä A ≤ 5 s

Hyvä B ≤ 15 s

Tyydyttävä C ≤ 25 s

Välttävä D ≤ 35 s

Huono E ≤ 50 s

Erittäin huono F > 50 s

Keskimääräinen jononpituus
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VE1 VALO-OHJATTU LIITTYMÄ - HETKELLINEN 
ENIMMÄISJONONPITUUS

• Liittymiin voi muodostua hetkellisesti pidempiä 
jonoja.

• Jonot muodostuvat pari kertaa huipputunnin 
aikana ja purkautuvat nopeasti. Koska 
keskimääräiset jononpituudet ovat lyhyitä ja 
palvelutaso on hyvä, ei jonoutuminen ole 
merkittävää, eikä sen vuoksi ole tarvetta tehdä 
toimenpiteitä. Moottoritien rampit eivät jonoudu.

• Valo-ohjatussa liittymässä jonot ovat hieman 
pidempiä kuin kiertoliittymässä. Jonot purkautuvat 
yhden valokierron aikana.

• Asemakaava-alueelta liittyminen 
Autovarikonkadulle on helpompaa kuin 
kiertoliittymävaihtoehdossa, koska 
Automiehenkadun liittymän valo-ohjaus jaksottaa 
Autovarikonkadun liikennettä.

40 m

40 m

40 m

60 m

80 m

70 m

60 m

120 m

Hetkellinen enimmäisjononpituus



36

VE 2 KIERTOLIITTYMÄ - KESKIMÄÄRÄINEN JONONPITUUS JA 
PALVELUTASO

• Liikenne on erittäin sujuvaa ja liittymien 
palvelutasot ovat luokkaa A (erittäin hyvä) 
tai B (hyvä). 

• Liittymien keskimääräiset jonot ovat alle 
kahden ajoneuvon mittaisia eli 
mahdollinen jonoutuminen on hyvin 
lyhytaikaista.

• Asemakaava-alueen uudella kadulla 
keskimääräinen jono on noin 15 metriä.

B

A

B

A

Palvelutaso Luokka Viivytys

Erittäin hyvä A ≤ 5 s

Hyvä B ≤ 15 s

Tyydyttävä C ≤ 25 s

Välttävä D ≤ 35 s

Huono E ≤ 50 s

Erittäin huono F > 50 s

Keskimääräinen jononpituus
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VE 2 KIERTOLIITTYMÄ - HETKELLINEN 
ENIMMÄISJONONPITUUS

• Liittymiin voi muodostua hetkellisesti 
pidempiä jonoja.

• Enimmäisjonot muodostuvat pari kertaa 
huipputunnin aikana ja purkautuvat 
nopeasti. Koska keskimääräiset 
jononpituudet ovat lyhyitä ja palvelutaso 
on hyvä, ei jonoutuminen ole merkittävää, 
eikä sen vuoksi ole tarvetta tehdä 
toimenpiteitä.

• Moottoritien rampit eivät jonoudu.

60 m

50 m

40 m

60 m

130 m

60 m

60 m

90 m

Hetkellinen enimmäisjononpituus
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4. YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

• Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosissa 
sijaitsevalle alueelle suunnitellaan asemakaavan 
muutosta, jossa alueelle rakennetaan asumista noin 
1500 asukkaalle ja 18 500 k-m² hyvinvointikeskus, 
johon sijoittuu mm. koulu, päiväkoti, kirjasto ja 
liiketilaa. Lempääläntien linjausta muutetaan siten, 
että se kulkee nykyistä Autovarikonkadun linjausta.

• Liikennemallitarkastelujen perusteella 
Lempääläntien muutos 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.

• Liikenteelliset toimivuustarkastelut tehtiin yön yli- ja 
vuoden 2040 liikenne-ennusteiden mukaisilla 
liikennemäärillä.

• Liikenne tarkastelualueella on sujuvaa liikenteen 
kasvusta ja tehdyistä toimenpiteistä huolimatta yön 
yli- ja vuoden 2040 tilanteissa. Moottoritien 
rampeille ei muodostu merkittäviä jonoja.

• Lempääläntien ja Automiehenkadun liittymän 
toimivuutta vuonna 2040 raitiotien rakentamisen 
jälkeen tarkasteltiin kiertoliittymänä ja valo-
ohjattuna kolmihaaraliittymänä. Tarkasteluiden 
perusteella molemmat vaihtoehdot ovat 
mahdollisia.

• Kiertoliittymävaihtoehdossa Lempääläntien liikenne 
on sujuvampaa. 

• Valo-ohjatussa vaihtoehdossa uudelta asemakaava-
alueelta Lempääläntielle liittyminen on sujuvampaa.


