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§ 626
Näsikallion eritasoliitymän ja Amuritunnelin suunnittelun tilannekatsaus

TRE:4049/10.03.02/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus
Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin suunnittelun
tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden
suunnittelupäällikkö Ari Vandellille ja hankejohtaja Tero
Tenhuselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn ajan.

Mikko Aaltonen, Anna-Kaisa Heinämäki, Merve Caglayan, Teppo
Rantanen, Ilpo Sirniö ja Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta
asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 13.3.2017,
 että Keskustan maanalaisen eritasoliittymän (Näsikallion
eritasoliittymä) ja katuverkkoyhteyden (Amuritunneli) sekä Kunkun
parkin ajoyhteysvarauksen suunnittelu ja toteutuksen valmistelu
käynnistetään.

Keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantatunneliin eli
Näsikallion eritasoliittymä ja ajoyhteydet tunnelista katuverkkoon
ja Kunkun parkkiin ovat osa Viiden tähden keskustan
kehittämisohjelmaa. Ne ovat tärkeä osa hankekokonaisuutta, jolla
mahdollistetaan keskustan kehittämiselle asetettuja strategisia
tavoitteita. Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli parantavat
keskustan saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta
huomattavasti.

Kunkun parkin toteuttamista ja operointia koskeva
hankintamenettely on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on
ratkaista kilpailu alkuvuonna 2018. Kunkun parkin toteuttaminen
ei ole mahdollista kaupunginhallituksen linjaamalla tavalla
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ilman eritasoliittymästä toteutettavaa ajoyhteyttä. Kunkun
parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa
keskustan kehittämisohjelman ja keskustan strategisen
yleiskaavan tavoitteita luoda ydinkeskustan maanalaisten
pysäköinnin verkosto. Se lisää keskustan vetovoimaa, parantaa
sen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, ja edistää
keskustan muuttamista hitaan liikkumisen alueeksi. Kunkun
parkki, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli muodostavat
keskustan läntisen puolen elinvoiman säilymisen ja kehittymisen
kannalta merkittävä hankekokonaisuuden. Keskustan länsipuolen
vetovoimaa vahvistavien keskeisten hankkeiden eteneminen on
yksi Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman tavoitteista.
Kunkun parkki, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli ovat
keskustan länsipuolen elinkeinoja ja yksityisiä investointeja tukevia
ja edistäviä hankkeita.

Liikennejärjestelyjen yleissuunnittelutyö on käynnistetty
huhtikuussa 2017. Tavoitteena on laatia liiken-netekninen
suunnitelma valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Samanaikaisesti laaditaan ratkaisun vaatimaa maanalaista
asemakaavaa tausta- ja vaikutusselvityksineen. Osa asemakaavan
taustaselvityksistä valmistuu vuoden 2017 aikana ja asemakaava
on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Liikennejärjestelyjen
ja asemakaavan suunnittelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä
keskenään. Näsikallion eritasoliittymän suunnitteluperusteita on
tehty yhteistyössä Liikenneviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen
kanssa.

Suunnitteluratkaisun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksessa 13.3.2017 päätetty periaateratkaisu.
Siinä ajoyhteys Näsikallion eritasoliittymästä nykyiseen
katuverkkoon on sijoitettu liikenteen ja vaikutusten kannalta
tarkoituksenmukaiseen paikkaan Satakunnankadulle
Hämeenpuiston länsipuolelle, keskustan kehäkadun kulmaan.
Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä tehdään mm.
seuraavia taustaselvityksiä; liikennetekniset suunnitelmat ja niiden
mallintaminen, liikenne-ennuste ja liikenteelliset vaikutukset,
 kustannusarvio, havainnollistaminen, ilmanlaatu, kallio- ja
pohjavesitutkimukset ja pelastustoimen edellyttämät selvitykset.
Vuoden 2017 aikana toteutetaan kaava- ja liikennesuunnitelmia
esittelevä yleisötilaisuus.

Tämän hetken suunnitelmaluonnoksissa Näsikallion
eritasoliittymän rampit liittyvät nykyiseen Rantatunneliin sen
rakentamisen aikana varatuissa kohdissa. Rampit yhdistyvät
Rantatunnelin molemmilla puolilla kiertoliittymillä nykyisen
tunnelin ylittävään kalliotunneliyhteyteen. Eteläpuoleiseen
kiertoliittymään kyt-keytyy myös katuverkolle johtava
Amuritunneli ja Kunkun parkille varattu yhteys. Eritasoliittymän
rampit on suunniteltu Liikenneviraston ohjeiden mukaisiksi, koska
hallinnollisesti eritasoliittymä on maantietä eli osa valtatietä 12.
Eteläisen kiertoliittymän keskellä olevan kiertotilan halkaisija on 35
metriä ja pohjoisen kiertoliittymän vastaava mitta on 16 metriä.
Molemmissa liittymässä on niiden keskiympyrässä kalliopilari,
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 jotta kallioon ei synny liian laajoja avoimia tilaoja suhteutettuna
kalliokaton paksuuteen.

Noin 700 metriä pitkä Amuritunneli alkaa Satakunnankadun
ajoluiskalla, noin 70 metriä Hämeenpuiston länsipuolelta. 80-
metrisen avoimen ajoluiskan jälkeen on 140-metrinen katettu
betonikaukalo, jonka pinta-alue palautetaan rakentamisen jälkeen
normaaliksi katutilaksi. Betonikaukalon osalla Amuritunneli
kaartuu Kortelahdenkadun alle ja saavuttaa katualueen alla
kalliotunnelirakenteen, jatkuen maanalaisen eritasoliittymän
kiertoliittymään kalliotunnelina. Amurintunnelin rakenteellinen
kokonaisleveys on noin 13 metriä. Tunnelissa on yksi ajokaista
molempiin ajosuuntiin ja ajosuuntien välissä kapea keskikoroke.
Tunnelin toisessa reunassa on 1,3 metriä leveä, katutilasta
fyysisesti eroteltu hätäpoistumiskäytävä. Amuri-tunneli on
hallinnollisesti katua ja se on suunniteltu katustandardilla,
poiketen esimerkiksi tyypillisistä pysäköintilaitosten ajoyhteyksistä
pituuskaltevuuden suhteen (Amuritunnelin suunniteltu
pituuskaltevuus enintään kahdeksan prosenttia, esim. Hämpin
parkin ajoyhteyksien pituuskaltevuudet 12-13 prosenttia).

Maanalaisten tilojen ilmanvaihtoa, häiriötilojen hallintaa ja
pelastustoimia on tässä vaiheessa suunniteltu alustavasti.
Yhteistyötä pelastustoimen kanssa jatketaan. Uusien
tunneliyhteyksien liikenteen ohjaus ja häiriötilanteiden hallinta
kytketään nykyisen Rantatunnelin hallintajärjestelmiin. Esimerkiksi
ilmastointi, savunpoisto ja kuivatus on alustavasti suunniteltu
toimivan Amuritunnelin osalta itsenäisesti, häiritsemättä nykyisen
Rantatunnelin toimintaan. Teknisten ratkaisujen suunnittelua
jatketaan yhteistyössä Liikenneviraston, Ely-keskuksen ja
kaupungin kesken.

Hankkeen alustava rakennuskustannusten arvio on 34,5 milj.
euroa. Suunnittelu-, rakennuttamis- ja riskivarauskustannuksiksi
on arvioitu noin 8,5 miljoonaa euroa.

Amuritunnelin vuoden 2025 liikennemääräennuste on 9.000
- 10.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteestä noin 3.000
ajon./vrk suuntautuu Rantaväylältä idän suuntaan ja noin
6.000 ajon./vrk lännen suuntaan sekä 600 - 1.000 ajon./
vrk Kunkun parkkiin. Vuoden 2040 ennusteen mukainen
liikennemäärä Amuritunnelissa on noin 11.000 ajon./vrk. Liikenne
Amuritunnelista katuverkkoon suuntautuu keskustan kehäkadun
kautta ydinkeskustan länsiosaan. Liikennemallin mukaan ei
Amuritunnelia käytetä läpiajoon kaupungin etelä- tai itäosiin.

Hankkeen toteutumisen liikenne- ja yhteiskunnallisia
vaikutuksia on selvitetty. Keskustan katuverkon
autoliikennesuoritteet vähenevät viidellä prosentilla eli 4,
9 miljoonalla ajoneuvokilometrillä vuodessa. Vastaavasti
nykyisen Rantaväylän ajosuoritteet kasvavat noin 4,1
miljoonalla ajoneuvokilometrillä vuodessa eli liikennettä siirtyy
katuverkolta melu- ja päästövaikutuksia paremmin hallittavalle
Rantatunnelille. Ajoneuvokustannusten kokonaissäästöt
ovat 0,1 milj. euroa vuodessa ja aikakustannussäästöt ovat
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1,1 milj. euroa vuodessa. Hankkeella ei ole merkittävää
vaikutusta liikkumisen kulkumuotojakaumaan, mutta
henkilöautoliikenteen väheneminen katuverkolla parantaa
joukkoliikenteen ja muun liikenteen sujuvuutta. Ratkaisu
parantaa myös liikenneturvallisuutta, vähentäen henkilövahinko-
onnettomuuksien määrää kolme prosenttia eli 1,4
onnettomuudella vuodessa, joista syntyy yhteiskuntataloudellista
säästöä 0,5 milj. euroa vuodessa. Liikenteen aiheuttamat
hiilidioksidi- ja muut päästöt sekä liikennemelu vähenevät
keskustan katuverkolla. Hankkeen hyötykustannussuhde on noin
1,3 eli hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Tiedoksi
Ari Vandell, Timo Seimelä, Mikko Nurminen, Taru Hurme, Elina
Karppinen, Tero Tenhunen, Veikko Vänskä

Liitteet
1 Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli, suunnitelman
tilannekatsaus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 7.11.2017: www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 1.11.2017.

Tampere
01.11.2017

Elina Nikkilä
Päätösvalmistelusihteeri
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Muutoksenhakukielto
§626

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 



Suunnitelman tilannekatsaus 

Kaupunginhallituksen kehittämiskokous  30.10.2017

Näsikallion eritasoliittymä ja
Amuritunneli

1 Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Kaupunginhallitus 30.10.2017



Viiden tähden keskusta - Kunkun parkki ja ETL

Keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantatunneliin ja ajoyhteydet tunnelista 
katuverkkoon ja Kunkun parkkiin ovat osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa. 
Ne ovat tärkeä osa hankekokonaisuutta, jolla mahdollistetaan keskustan kehittämiselle 
asetettuja strategisia tavoitteita. Keskustan eritasoliittymä parantaa keskustan 
saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta huomattavasti.  

Kunkun parkin toteuttaminen ei ole mahdollista kaupunginhallituksen linjaamalla tavalla 
ilman eritasoliittymästä toteutettavaa ajoyhteyttä.  

Kunkun parkin kilpailutusta ei myöskään voi käynnistää ellei 
kaupungilla ole linjausta ja ratkaisua yhteyden toteuttamisesta 
rantatunnelin eritasoliittymästä. 

3 Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Kaupunginhallitus 30.10.2017



Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Tunneliyhteyksien toteutuksen tavoitteet:

• Päätavoite on varmistaa autoliikenteelle keskustan hyvä saavutettavuus ja luoda hyvät 
yhteydet keskustan pysäköintilaitoksiin. 

• Muita tavoitteita ovat keskustan kehittämisen tavoitetilan yleinen toteutuminen, 
ajoneuvoliikenteen ja muiden kulkumuotojen tasapaino keskustassa, lisätilaa 
pyöräliikenteelle, jalankululle ja joukkoliikenteelle keskustan alueella. Liikenneverkon 
kokonaistoimivuuden turvaaminen.

• Rantatunneli on liikennejärjestelmän näkökulmasta toteutunut vasta ”70 
prosenttisesti” niin kauan kun keskustan liittymä puuttuu

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Keväällä 2017 laadittiin vvaihtoehtotarkastelu ”Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä
Rantaväylän tunneliin, vaihtoehtojen vertailu 2/2017”, jossa on vertailu useita teknisesti toteuttamiskelpoista
vaihtoehtoa. Tällöin tutkitut vaihtoehdot:

P = Paasikivenkatu – Rantatunneli/Kunkun parkki

H = Hämeenpuisto – Rantatunneli/Kunkun parkki

A1 = Satakunnankatu (Anttilan kulma) – Puutarhakatu – Hämeenpuisto – Rantatunneli/Kunkun parkki

SK = Satakunnankatu– Kortelahdenkatu – Rantatunneli/Kunkun parkki 

K = Kortelahdenkatu– Rantatunneli/Kunkun parkki 

M = Mustalahdenkatu– Rantatunneli/Kunkun parkki

F = Finlaysonin alueen yhteydet Rantatunneliin/Kunkun parkkiin Kuninkaankadun ja Näsilinnankadun kautta

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Aikaisemmin tutkittujen 
ajoyhteys vaihtoehtojen 
vertailu 1/2

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Aikaisemmin tutkittujen 
ajoyhteys vaihtoehtojen 
vertailu 2/2

Vertailussa esitetyt 
rakennuskustannusarviot 
sisältävät Amuritunnelin ja 
Kunkun parkin ajoyhteyden 
kustannukset. 
Kustannusvertailussa ei ole 
mukana varsinainen Näsikallion
eritasoliittymä (diaan 8 merkitty 
rajaus), jonka kustannukset on 
eri vaihtoehdoissa arvioitu 
samoiksi.

Kaupunginhallitus 30.10.2017



H = Hämeenpuisto – Rantatunneli/Kunkun parkki
H

Hämeenpuisto

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Hyvä, lähellä kehäkadun 
kulmaa. Ei häiriötä 

jalankulkijoille.

Ajoyhteyden saavutettavuus ja 
löydettävyys

Hyvä, kehäkadun 
kulmassa

Ajoyhteyden katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon toimivuuteen

Toimii, mutta kuormit-
taa Hämeenpuiston 

pohjoisosaa. Vähentää 
Satakunnankadun 

liikennettä

Ajoyhteyden soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (730 
m) ajomatka kehä-

kadulle. Lyhyt yhteys
(420 m) Rantaväylälle

Ajoyhteyden soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä (600 m) 
ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. 
Geometria tyydyttävää 

katustandardia. 

Ajoyhteyden rakennettavuus

Haastava, 
kulttuurihistoriallinen 

ympäristö

Työnaikaiset järjestelyt

Normaalit, 
ympäristötekijät 

huomioitava

Rakennuskustannukset 19-22 M€. 

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Vaihtoehdon valinta Satakunnankatu

• Katuyhteyden toteutusvaihtoja tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta ja vertailuja tehtiin laajasti. Tärkeimpiä arviointikriteerejä olivat järjestelyn 
suhde keskustan strategiseen osayleiskaavaan ja vaikutukset kaupunkirakenteeseen, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ajoyhteyden 
liikenteellinen saavutettavuus, soveltuminen yhteydeksi Kunkun-parkkiin sekä rakentamiskustannukset. 

• Parhaiten osayleiskaavan tavoitteita, kaupunkirakenteen kehittymistä sekä liikenteellistä saavutettavuutta tukevia vaihtoehtoja olivat kehäkatuun 
(Satakunnankatu/Hämeenpuisto) liittyvät vaihtoehdot. Paasikivenkadulle tai muille keskustan kehän ulkopuoliset vaihtoehdot rankattiin näiden 
periaatteiden mukaan pois.

• Kehäkatuun rajoittuvista vaihtoehdoista Finlaysonin kulman ja Anttilan kulman vaihtoehdot olisivat olleet katuyhteyden laatutasolta selkeästi 
heikoimmat. Ahtaassa ympäristössä kadun mitoitusarvoista olisi jouduttu tinkimään, mikä olisi voinut heikentää liikennöintiä ja tehdä tunnelista 
epämiellyttävän käyttää.

• Rakennettavuuden ja ajoyhteyden toimivuuden kannalta parhaita vaihtoehtoja olivat Hämeenpuisto ja Satakunnankatu. Ajoramppien sijoittaminen 
Hämeenpuiston rakennettuun kulttuuriympäristöön katsottiin kuitenkin muokkaavan alueen kaupunkikuvaa liikaa. Hämeenpuiston herkän 
ympäristön säilyttämiseksi nykyisellään päädyttiin suunnittelua jatkamaan Satakunnankadun vaihtoehdon pohjalta. 

• Satakunnankadulla ajoramppi on pidempi kuin Hämeenpuistossa mutta se on hyvin saavutettavissa ja se pystytään kohtalaisen väljässä katutilassa 
rakentamaan laadukkaasti, eikä mitoitusarvoista tarvitse tinkiä.  

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Huomioita eritasoliittymän ja katuverkon välisen ajoyhteyden (Amuritunneli) sijoittamisesta katuverkolla:

• Näsikallion maanalainen eritasoliittymä sijaitsee noin 25m maanpinnan alapuolella. Maakerrosten paksuus alueella vaihtelee mutta on yleisesti ottaen 
noin 10 metriä, jonka jälkeen alkaa kallio. 

• Olennaista on ollut löytää riittävästi tilaa rakentaa tunneli, joka ulottuu maanpinnalta kallioon niin, että ensimmäisten rakennuksen kohdalla kalliota on 
tunnelin ja asuinrakennusten vähintään vaadittavat 8 metriä. Käytännössä ajoyhteyden tulee päästä tavoitesyvyyteen 25m (maakerros 10m + kalliokatto 
8m + tunneliprofiili 7m), ennen yhdenkään asuinrakennuksen alapuolelle menoa. Hyvällä katugeometrialla (mitoitusnopeus 40km/h ja pituuskaltevuus 
max. 8%) järjestely vaatii tilaa noin 250-300 metriä. Lisäksi täytyy huomioida, että tunnelin suuaukon kohdalla on riittävästi tilaa liittymiselle nykyiseen 
katuverkkoon, noin 50-100 metriä. 

• Hyvään tekniseen ratkaisuun pääsemiseksi katuverkolta on löydyttävä (vilkkaiden liittymien ja rakennettujen kortteleiden ulkopuolelta) noin 300-400 
metriä tilaa ajoyhteyden rakentamiselle. Satakunnankadun vaihtoehdossa nämä vaatimukset täyttyvät parhaiten. 

Skemaattinen kuva Rantaväylän tunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän korkeussuhteista maan- ja kallionpintaan

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Käynnissä olevat suunnitteluprojektit

• Näsikallion eritasoliittymän, Amuritunnelin ja Satakunnankadun yleissuunnitelma
• Liikennetekniset suunnitelmat ja mallintaminen
• Liikenne-ennuste ja liikenteelliset vaikutukset
• Kustannusarvio
• Vuoropuhelu

• Asemakaava: maanalainen asemakaava nro 8676 Näsikallion eritasoliitymä ja Amuritunneli
• OAS
• Asemakaava
• Vaikutustarkastelut
• Havainnollistaminen
• Vuorovaikutus

• Näsikallion eritasoliittymän suunnitteluperusteet
• Liikenneviraston tekniset ja hallinnolliset reunaehdot eritasoliittymälle

• Muut tekniset suunnitelmat ja selvitykset
• Ilmanlaatu
• Pohjavesi
• Kallio- ja pohjavesitutkimukset
• Pelastustoimen edellyttämät selvitykset

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

VAIHTOEHTOINEN RATKAISU 
2- PERÄKKÄISTÄ KIERTOLIITTYMÄÄ

Kaupunginhallitus 30.10.2017



15

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Satakunnankatu (Hämeenpuistosta länteen)

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Havainnekuva Satakunnankadulta

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

NNYKYTILA SUUNNITELMA

Satakunnankatu poikkileikkaus

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Amuritunnelin poikkileikkaus

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Amuritunnelin pituusleikkaus Kunkun parkkiyhteyden pituusleikkaus

Kaupunginhallitus 30.10.2017



Liikenne-ennuste 2025 (2030)
Amuritunneli käytössä, ennuste (P-Kunkku toteutettu)

Ennuste perustuu Tampereen seudun TALLI-
liikennemalliin (päivitys 2017)

Amuritunnelin ennustettu liikennemäärä on noin     
9 000 ajon/vrk

• Noin 3000 ajon./vrk tulee idän tulosuunnasta

• Noin 6000 ajon./vrk tulee lännen tulosuunnasta

Rantatunnelin liikennemäärä kosken kohdalla on 
vuonna 2025:

• 50 200 ajon/vrk ilman Amuritunnelia (ja ETL:ää)

• 52 400 ajon/vrk Amuritunnelin kanssa

20

Liikenne-ennuste 2025 (KAVL)

15 500

17 800

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
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Liikenne-ennuste 2040
Amuritunneli käytössä, ennuste (P-Kunkku toteutettu)

Ennuste perustuu Tampereen seudun TALLI-
liikennemalliin (päivitys 2017)

Amuritunnelin ennustettu liikennemäärä 2040 on 
noin  11 000 ajon/vrk

• Noin 3800 ajon./vrk tulee idän tulosuunnasta

• Noin 7200 ajon./vrk tulee lännen tulosuunnasta

Liikenne-ennuste 2040 (KAVL)

15 100

18 800

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
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Keskimääräinen
vuorokausiliikenne
(ajon/vrk) 
KVL 2025

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
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Amuritunnelin
liikenteen 
suuntautuminen 
(ajon/vrk)
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Liikennemäärien 
muutos (ajon/vrk)
2017 2025

Näsikallion eritasoliittymä 
ja Amuritunneli
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Vaikutukset liikenteen suuntautumiseen ja määrään

• Amuritunnelin ennustettu liikennemäärä vuonna 2025 on noin 9 500 ajon/vrk (vuonna 2040 noin 11 000 ajon/vrk)

• Liikenteestä noin 63 %  (6000 ajon) saapuu vt12 lännen suunnasta
• Liikenteestä noin 31 % (2900 ajon) saapuu vt12 idän suunnasta
• Liikenteestä noin 6 % (600 ajon) saapuu Kunkun parkista

• Liikenne-ennuste 2025 sisältää jo merkittävän osan keskustan maanpäällisen ja maanalaisen katuverkon toimenpiteistä mm. 
raitiotieliikenteen avaamisen, Kunkun parkin toteutuksen  (vaihe1), Hämpin parkin laajennuksen 

• Amuritunnelia käyttävä liikenne suuntautuu Hämeenpuiston molemminpuolisen maankäytön alueelle, Finlaysonin alueelle sekä osittain 
etelään Ratinan ja Hatanpään suuntiin.

• Ajoneuvoliikenteen suorite vuonna 2040 keskusta-alueella
• Katuverkolla liikennesuorite vähenee Amuritunnelin avaamisen johdosta noin 6 %

• Noin 19 000 ajon.km vuorokaudessa 
• Noin 6 milj.ajon.km vuodessa

• Valtatiellä 12 liikennesuorite kasvaa samalla
• Noin 15 000 ajon.km vuorokaudessa
• Noin 5 milj.ajon.km vuodessa

• Amuritunnelin uusi liikennesuorite  
• Noin 7 000 ajon.km vuorokaudessa
• Noin 2 milj.ajon.km vuodessa

Amuritunnelin liikenteen suuntautuminen

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Amuritunnelin liikenteelliset vaikutukset

• Keskustan katuverkon autoliikennesuoritteen arvioidaan vähenevän noin 4,9 miljoonalla ajoneuvokilometrillä 
vuodessa, kun keskustaan ja pysäköintilaitoksiin suuntautuvaa autoliikennettä siirtyy lyhyemmille ja sujuvammille 
Rantaväylän kautta kulkeville reiteille. Katuverkolla kulkeva autoliikennesuorite vähenee keskimäärin noin 5 %. 
Enimmillään esimerkiksi Satakunnankadulla autoliikenne vähenee 10 – 20 % eli noin  2 500 – 2 800 autoa/vrk. Arvio 
on tehty vuoden 2025 liikenne-ennusteella olettaen tunnelin olevan käytössä.  

• Rantaväylällä eli valtatiellä 12 ja uudessa tunneliyhteydessä ajosuoritteet kasvavat noin 4,1 miljoonalla 
ajoneuvokilometrillä vuodessa. Rantaväylän liikennemäärä kasvaa itäosassa noin 2 000 autoa/vrk ja länsiosassa noin 5 
000 – 6 000 autoa/vrk. Kokonaisuutena keskusta-alueen autoliikenteen ajosuorite vähenee noin 0,75 miljoonalla 
ajoneuvokilometrillä vuodessa. Henkilöautoliikenteen ajokustannuksissa muodostuu säästöjä noin 95 000 € vuodessa. 
Raskaan liikenteen ajokustannussäästö on noin 20 000 euroa vuodessa. 

• Keskustaan suuntautuvan liikenteen sujuvuuden paraneminen säästää merkittävästi ajoaikoja ja tuo 
aikakustannussäästöjä.  Ajoajan säästöt ovat henkilö- ja pakettiautoliikenteessä noin 75 300 tuntia vuodessa ja 
raskaassa liikenteessä noin 3 400 tuntia vuodessa. Henkilöautoliikenteen aikakustannussäästöt ovat noin 0,9 milj. 
euroa vuodessa. Kuorma-auto- ja linja-autoliikenteen  säästö on noin 0,17 milj. euroa vuodessa.  

• Vuoden 2025 liikenne-ennusteessa keskustan autoliikenteen on arvioitu kasvavan noin 8 % nykyiseen verrattuna. 
Vuoden 2040 ennusteessa arvioitu kasvu on noin 23 %. Esimerkiksi ajoajan säästö kasvaa vuoden 2040 
liikennemäärillä arvioituna 90 300 tuntiin vuodessa. 
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

• Tunneliyhteydellä ei ole arvioitu olevan vaikutusta liikkumisen kulkumuotojakaumaan eli ajoneuvolla tehtäviä matkoja on yhtä paljon 
molemmissa vertailutilanteissa. Henkilöautoliikenteen väheneminen keskustan katuverkolla parantaa myös joukkoliikenteen 
sujuvuutta, mutta vaikutuksia joukkoliikenteen operointikustannuksiin ei ole tässä arvioitu erikseen. 

• Joukkoliikennematkustajien aikasäästöjä on otettu huomioon käyttämällä raskaan liikenteen aikakustannussäästöjä arvioitaessa 
yksikkökustannusta, joka sisältää sekä kuorma-autoliikenteen että linja-autoliikenteen keskimääräisen aikakustannuksen.    

• Tunneliyhteys vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen.  Autoliikennettä siirtyy katuverkolta moottoriväylälle, missä onnettomuusriskit 
suhteessa liikennesuoritteeseen ovat pienempiä ja autoliikenne kulkee kevyestä liikenteestä eroteltuna.  

• Autoliikenteen siirtymän perusteella arvioidaan henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrän vähenevän vuoden 
2025 liikennemäärillä noin 1,4 onnettomuudella vuodessa eli noin 3 %. Tällä perusteella on arvioitu onnettomuuskustannusten 
säästöksi on noin  0,5 milj. euroa vuodessa.  

• Liikenteen aiheuttamat hiilidioksidi- ja muut päästöt ilmaan vähenevät erityisesti keskustan katuverkon katukuiluissa. Vastaavasti 
päästöt Rantaväylällä kasvavat, mutta ne kohdistuvat alueelle, missä jalankulkua on vähemmän. Hiilidioksidin kokonaispäästöt 
vähenevät noin 33 tonnia vuodessa. Laskennalliset päästökustannussäästöt ovat pieniä, alle 0,05 miljoonaa euroa vuodessa.  

• Autoliikenteen määrän vähentyessä myös liikennemeluhaitat vähenevät katuverkolla, mutta meluhaitan vähenemisen laskennallisen
arvon määrittely edellyttäisi yksityiskohtaisempia selvityksiä liikennemelualueiden ja niiden asukasmäärien muutoksista.  

Amuritunnelin liikenteelliset vaikutukset
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Liikennetaloudelliset vaikutukset ja hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus

Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Vaikutukset keskustan kehittämiseen

Esitetty ratkaisu tukee seuraavien keskustan länsipuolen kohteiden kehittämistä
• Finlayson
• Keskustori
• Nalkala - Eteläpuisto
• Särkänniemi - Onkiniemi
• Pyynikintori
• Asemakeskus ja raitiotie
• Laukontori
• Mustalahti
• Tiivistämisrakentaminen (ullakkorakentaminen)
• Pysäköinnin kehittäminen (katupysäköinnin vähentäminen ja laitospysäköinnin kehittäminen) 
• Kävely-ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen
• Vihreän keskustan kehittäminen
• Työpaikkakeskittymien lisääminen

Kaupunginhallitus 30.10.2017
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Tällä hetkellä tutkittavia, avoimena olevia asioita:

• Hallinnolliset rajat eli mitkä väylät ovat katua ja mitkä maantietä
• Kunkun parkin kytkeminen suoraan Näsikallion eritasoliittymän kiertoliittymään vai Amuritunneliin
• Teknisen mitoituksen erityiskohteet  eli valtion tiensuunnittelunormien alituskohteet
• Hätäpoistumistiet
• Ilmastoinnin ja savunpoiston periaatteet
• Pohjavesitilanne ja kuivatusratkaisut
• Kalliopintamittaukset täydennettävinä
• Opastusperiaatteet
• Teknisiä ratkaisuja
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Ympäristön vaikutustarkastelut asemaakaavan yhteydessä

• Tarkkuustaso sama tai hieman tarkempi kuin Kunkun parkin YVA:ssa
• Selvitysten ohjelmoinnissa otetaan huomioon käyttö yleissuunnitelman ja asemakaavan osana
• Tarkastellaan yleisellä tasolla myös muut pohjoiset ramppiyhteydet
• Vaikutusten arviointi ”ilman Kunkun parkkia ja sen kanssa”
• Yhteistyötä kaupungin ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden asiantuntijoiden kanssa
• Ilmanlaatumallinnus
• Pohjavesivaikutusten tarkka selvittäminen
• Kaupunkikuvallisten vaikutusten selvitys ja havainnollistaminen (WSP)
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli
RRakentamiskustannukset
Hankkeen rakentamisen kustannukset, urakkatarjousten oletettu kustannus

Näsikallion eritasoliittymä 18,5 milj. €
Amuritunneli 14,0 milj. €
Satakunnankadun muutokset 2,0 milj. €

Rakentamiskustannukset yhteensä 34,5 milj.€ (ei sisällä Kunkun parkin rakentamiseen, mm. ajoyhteys, liittyviä kustannuksia)

Tilaajatehtävät, kuten suunnittelu, rakennuttaminen ja riskivaraus
Kustannusarvion laadinnassa varataan kustannuksia hankkeen suunnittelulle, rakennuttamiselle sekä riskivaraus suunnittelun tarkentuessa mahdollisesti 
nousevia rakentamiskustannuksia varten. Tilaajatehtävien summat muodostuvat prosenttiosuuksista suhteessa rakentamiskustannuksiin, ottaen huomioon 
suunnittelutason tarkkuustason. Tässä laskennassa on käytetty yleissuunnitteluvaiheessa yleisesti käytettyjä prosenttiosuuksia. Suunnittelun tarkentuessa 
(katu- ja rakennussuunnitteluvaihe) tilaajatehtävien prosenttiosuus pienenee.

Suunnittelu 7% 2,5 milj.€
Rakennuttaminen 7% 2,5 milj.€
Riskivaraus 10% 3,5 milj.€

Tilaajatehtävät yhteensä 8,5 milj. €

Hakkeen kustannukset yhteensä 43,0 milj. €
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Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Suunnitteluprosessin seuraavat vaiheet

• Yleisötilaisuus (asemakaava ja yleissuunnitelma yhdessä)

• Yleissuunnitelman viimeistely

• Katu- ja tiesuunnitelmien käynnistys
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Kiitos!
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