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Aika 13.03.2017, klo 13:41 - 15:23

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

§ 15 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 16 Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja
katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin
ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja toteutuksen valmistelun
käynnistäminen
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Saapuvilla olleet jäsenet
Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Jäntti Aleksi
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Kivistö Anneli
Sirén Elina
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Virtanen Pertti, poistui 14:31
Virtanen Sirkkaliisa
Silvennoinen Seppo, varajäsen, saapui 14:48

Muut saapuvilla olleet
Tulonen Irja, valtuuston 1. vpj.
Schafeitel Yrjö, valtuuston 2. vpj.
Kostiainen Leena, apulaispormestari
Salmi Pekka, apulaispormestari
Aaltonen Mikko, apulaispormestari, saapui 14:43
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari, poistui 14:27
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Rajamäki Aila, viestintäpäällikkö
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Mikko Nurminen, johtaja, saapui 13:42, poistui 15:21
Vandell Ari, suunnittelupäällikkö, saapui 13:42, poistui 15:21

Poissa
Marin Sanna, valtuuston pj.

Allekirjoitukset

Ikonen Anna-Kaisa
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.03.2017 

Ilkka Sasi
 

 
 

 

Elina Sirén
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muut allekirjoittajat
 

 

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä  

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtävillä kirjaamossa Puutarhakatu 6.
21.03.2017

Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri



Tampere Pöytäkirja 3/2017 4 (13)
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.03.2017

§ 13
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Elina Sirén (varalle
Pertti Virtanen ja Sirkkaliisa Virtanen).

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 20.3.2017
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§ 15
Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa johtaja
Mikko Nurmiselle ja suunnittelupäällikkö Ari Vandellille.
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§ 16
Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin
ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja toteutuksen valmistelun käynnistäminen

TRE:1811/10.03.02/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518
ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala

Päätösehdotus oli
Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden
sekä Kunkun parkin ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja
toteutuksen valmistelu käynnistetään esitettyjen periaatteiden
mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen ja Ari Vandell olivat asiantuntijoina läsnä
kokouksessa keskustelun aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki ja Pertti Virtanen poistuivat kokouksesta.

Mikko Aaltonen ja Seppo Silvennoinen saapuivat kokoukseen
asian käsittelyn aikana.

Jaakko Mustakallio teki seuraavan muutosehdotuksen: "Keskustan
maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun
parin ajoyhteysvarauksen suunnittelun tarpeellisuus arvioidaan
vasta sen jälkeen, kun Rantaväylän tunneli liittymineen on
kokonaan valmistunut. Päätöksenteon tueksi tuodaan selvitys
investoinnin hyödyistä ja kustannuksista ilman Kunkun parkkia
ja selvitys siitä, mitä muita liikenteen strategisia investointikaton
ulkopuolisia investointeja eritasoliittymän investointisummalla
voisi tehdä." Sirkkaliisa Virtanen kannatti Mustakallion ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus KYLLÄ,
Mustakallion muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9 -
2.
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Äänestys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ. Mustakallion
muutosehdotus EI.

Kyllä 9 Ikonen Anna-
Kaisa, Aleksovski
Atanas, Jäntti Aleksi,
Rantaviita-Tiainen
Anna-Kaarina,
Kivistö Anneli,
Sirén Elina, Sasi
Ilkka, Sirniö Ilpo,
Silvennoinen Seppo

Ei 2 Mustakallio Jaakko,
Virtanen Sirkkaliisa

Tyhjä 0  

Äänestykset
Esittelijän pohjaehdotus KYLLÄ. Mustakallion muutosehdotus EI.

Kyllä
Ikonen Anna-Kaisa
Aleksovski Atanas
Aleksi Jäntti
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Kivistö Anneli
Sirén Elina
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Silvennoinen Seppo
Ei
Mustakallio Jaakko
Virtanen Sirkkaliisa

Perustelut
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. 

Ratkaisu on kaupunginhallituksen 2.11.2015 hyväksymän Viiden
tähden keskusta -kehittämisohjelman, kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksen 29.4.2013 hyväksymän Tampereen
Keskustan Liikenneverkkosuunnitelman (Takli) sekä
kaupunginvaltuuston 16.1.2016 hyväksymän keskustan
strategisen osayleiskaavan mukainen. 
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Kaupunginhallituksen 20.12.2016 § 221 hyväksymässä Tampereen
kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien
pitkän aikavälin suunnitelma PALM 2017–2031 keskustan
eritasoliittymän toteuttamisesta on linjattu seuraavasti: ”Uutena
merkittävänä liikenneinvestointina esitetään toteutettavaksi
vuosina 2018-2020 keskustan maanalainen eritasoliittymä
Rantaväylän tunneliin. Eritasoliittymällä parannetaan merkittävästi
keskustan liikenteellistä saavutettavuutta, kytkemällä keskustan
kehä Rantaväylän tunneliin uudella ajoneuvoyhteydellä.”

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.9.2014 § 346 Kunkun parkin
toteutuksen ja operoinnin kilpailutetuksesta ja 3.10.2016 § 64
Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteutuksen ja
operoinnin kilpailutuksen laajuudesta ja periaatteista. 

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 on keskustan läntisen puolen elinvoiman säilymisen ja
kehittymisen kannalta merkittävä hanke. Keskustan länsipuolen
vetovoimaa vahvistavien keskeisten hankkeiden eteneminen on
yksi Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman tavoitteista.
Keskustorin ja siihen välittömästi liittyvän kaupunkirakenteen
ja toiminnallisuuksien kehittäminen sekä Kunkun parkki ovat
keskustan länsipuolen elinkeinoja ja yksityisiä investointeja tukevia
hankkeita. Kunkun parkin alustavassa hankesuunnitelmassa on
laitoksen sisäänajorampit suunniteltu Rantaväylän tunnelista ja
keskustan katukehältä sekä yhdystunneli Tammerkosken alitse P-
Hämppiin keskustan strategisen yleiskaavan mukaisesti.

Henkilöautoliikenteen osalta keskustan liikenneratkaisussa
tavoitteena on ohjata läpikulkuliikenne kehätielle sekä keskustan
ohittavalle Rantaväylälle. Keskustan ohittavalle seudulliselle
liikenteelle Rantaväylän tunneli tarjoaa sujuvan reitin. Liikenne-
ennusteissa juuri tämä keskustan ohittava liikenne kasvaa
voimakkaimmin. Rantaväylän tunneli, Näsinkallion eritasoliittymä
sekä Ratapihankatu toimivat yhdessä erittäin tehokkaasti sekä
keskustan ohittavan liikenteen reittinä että reittinä keskustan
maanalaiseen pysäköintijärjestelmään. 

Näsinkallion eritasoliittymää käyttää toteutusratkaisusta riippuen
1.200 - 1.400 ajoneuvoa tunnissa iltahuipputunnin aikana.
Hankkeen merkitys keskustan liikenneverkon toimivuudelle ja
keskustan kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiselle on
suuri.

Ratkaisu jossa Kunkun parkkista on suora yhteys tunneliin
pienentää selvästi keskustan länsiosan ja Keskustakehän pohjois-
ja itäosan liikennettä. Kunkun parkin arvioidaan vähentävän
Satakunnan sillan liikennettä yli 30 prosenttia. Myös pelkällä
ennen Kunkun parkkia toteutettavalla katuverkkoyhteydellä
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Satakunnankadulta Rantatunneliin voidaan vähentää
Satakunnankadun liikennettä noin 15 prosenttia.

Keskustan maanalainen pysäköintiverkko tulee tarjoamaan
hyvän autoliikenteen saavutettavuuden vähentäen katuverkolla
pysäköintipaikan etsinnästä aiheutuvaa liikennettä merkittävästi.
Kunkun parkin rakentaminen vähentää liikennettä läntisen
keskustakehän sisäpuolisella katuverkolla noin 45 prosenttia
verrattuna tilanteeseen, jossa ei ole Kunkun parkkia. Kunkun
parkin toteuttaminen vaikuttaa koko Tampereen keskustan
liikenteen toimivuuteen vähentäen liikennemääriä maan päällä ja
sujuvoittaen liikennettä katuverkolla

Kaupunginhallituksen 3.10.2016 Kunkun parkin kilpailuttamista
koskevan päätöksen mukaisesti kilpailijoita pyydetään esittämään
ratkaisu ajoyhteydestä Näsinkallion eritasoliittymästä keskustan
kehälle ennalta määritettyyn paikkaan Satakunnankadulta.
Ajoyhteyden sijoittaminen keskustan olemassa olevaan
katuverkkoon ja kaupunkirakenteeseen on haasteellinen
tehtävä toiminnallisesti, teknisesti ja kaupunkikuvallisesti.
Lähtökohtana on ajoyhteyden sijoittuminen keskustan
länsipuolella liikenteellisesti optimaaliseen paikkaan
keskustan kehälle. Ajoyhteyden eri sijaintivaihtoehtoja ja
niiden vaikutuksia ja toteutettavuutta on tutkittu useaan
eri paikkaan. Vaihtoehtotarkastelun tuloksien perusteella
toiminnallisesti, liikenteellisesti ja muilta vaikutuksiltaan
tarkoituksenmukaisin paikka ajoyhteyden sijoittamiseksi
katuverkkoon on Satakunnankadulla välittömästi Hämeenpuiston
länsipuolella. Kunkun parkin kilpailutusta ei voi käynnistää ellei
kaupungilla ole linjausta ja ratkaisua yhteyden toteuttamisesta
rantatunnelin eritasoliittymästä. 

Keskustan maanalaisen eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä
Kunkun parkin sisäänajon varauksen suunnittelu ja toteutuksen
valmistelu käynnistetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

-    Tehdään eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä Kunkun
parkin sisäänajon varauksen suunnitelmat, joiden perusteella on
mahdollista käynnistää toteutuksen hankinta.
-    Suunnitteluratkaisun yhteensopivuus Kunkun parkin
ratkaisuun on varmistettava. Suunnitteluprosessi etenee
samanaikaisesti Kunkun parkin kilpailutuksen kanssa, jotta
molempien suunnitteluratkaisut saadaan yhteensovitettua ja
Kunkun parkin kilpailussa olevat toimijat mukaan suunnitteluun. 
-    Kunkun parkin ajoyhteyden varaus on toteutettava siten, että
se mahdollistaa pysäköintilaitoksen louhimisen eritasoliittymän ja
tunnelin kautta. 
-    Ajoyhteys katuverkkoon osoitetaan yleissuunnitelmassa
Satakunnankadulle. 
-    Käynnistetään ratkaisun edellyttämä asemakaavaprosessi sekä
muut tarvittavat lupaprosessit.
-    Keskustan eritasoliittymän toteuttaminen on strategisesti
merkittävä keskustan kehittämisen investointi, joka mahdollistaa
kaupungin kasvua ja elinvoiman lisääntymistä. Tällöin
lähtökohtana on toteuttaminen 2015 määritellyn kymmenen
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vuoden investointikehyksen ulkopuolisena hankkeena, jotta
investoinnin toteuttaminen ei vie edellytyksiä vuosittain
toteutettavilta muilta kaupunkiympäristön kasvun mahdollistavan
ja välttämättömät korvausinvestoinnit sisältävän kokonaisuuden
toteuttamiselta.

Keskustan eritasoliittymän toteutus esitettynä ajankohtana
palvelee myös toisen merkittävän kehitysohjelman toteutumista.
Keskustan eritasoliittymän toteutuksesta syntyvällä louheella
voidaan toteuttaa osa Hiedanrannan katuraitiotien linjauksen
mukaisesta järveen toteutettavasta täytöstä. Aikataulullisesti
hankkeet ovat hyvin yhteensovitettavissa.

Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ari Vandell, Tero Tenhunen

Liitteet
1 Kunkun parkin ja Rantatunnelin ajoyhteysvaihtoehtojen vertailu
2 Keskustan eritasoliittymän suunnittelun ja toteutuksen
valmistelun käynnistäminen
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Muutoksenhakukielto
§13, §14, §15

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§16

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta,
osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487,
33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/  tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää
tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt
virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.



Sito – Best for Your Environment

Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun 
parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

Vaihtoehtojen vertailu
23.2.2017

marjuahp
Konekirjoitusteksti
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.3.2017 §16 Liite 1



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin 
sekä Rantaväylän tunneliin

Vaihtoehtotarkastelujen lähtökohdat:
 Kunkun parkista ja sen yhteyksistä katuverkolle ja Rantatunneliin on erillinen 

ympäristövaikutusten arviointiselostus (Sito ja WSP, 2015)

 Katuverkon yhteyksistä Kunkun parkkiin ja Rantatunneliin on tehty vuosina 2014‐2017 
liikenteellisiä selvityksiä ja vaihtoehtovertailuja (Sito ja WSP)

 Keskustan kehäkadun yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on tutkittu uusia 
yhteyksiä katuverkolta Kunkun parkkiin ja Rantatunneliin (Sito, 2016‐2017)

 Tässä selvityksessä on vertailut YVA:ssa tutkittuja ja sen jälkeen syntyneitä uusia 
vaihtoehtoja 

 Vaihtoehtojen vaikutustarkasteluissa ja vertailuissa on hyödynnetty em. aikaisempien 
suunnitelmien laadinnassa syntyneitä tietoja, uusien vaihtoehtojen alustavia 
suunnitelmia (Sito 2/2017) sekä vaihtoehdoista tehtyjä liikennesimulointeja (WSP 
2/2017). Vaihtoehtojen vaikutukset ovat pääosin asiantuntija‐arvioita.



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin 
sekä Rantaväylän tunneliin

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



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin:   Vaihtoehtojen yleisvertailu

Tärkeä kriteeri: P=Paasikivenkatu H=Hämeenpuisto A1=Anttilan kulma SK=Satakunnankatu K=Kortelahdenkatu M=Mustalahdenkatu F=Finlayson

Suhde keskustan
strategiseen 
osayleiskaavaan

Poikkeaa vähäisesti 
yleiskaavasta, sillä 
katuyhteys syrjässä 
kehäkadusta.
Tunneliyhteyden 
liikenne risteää 
tärkeitä pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen ratkaisu. 
Pysäköinti ja ulkoiset 
yhteydet kytkeytyvät 
kehäkadulle eivätkä 
risteä tärkeitä 
pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen ratkaisu. 
Pysäköinti ja 
ulkoiset yhteydet 
kytkeytyvät 
kehäkadulle  
eivätkä risteä 
tärkeitä pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen ratkaisu. 
Pysäköinti ja 
ulkoiset yhteydet 
kytkeytyvät 
kehäkadulle eivätkä 
risteä tärkeitä 
pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä

Hieman syrjässä 
kehäkadusta, ei siksi 
ole täysin 
yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen.
Tunneliyhteyden 
liikenne ei risteä 
tärkeitä pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Hieman syrjässä 
kehäkadusta, ei siksi 
ole täysin 
yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen.
Tunneliyhteyden 
liikenne ei risteä 
tärkeitä pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Pääosin yleiskaavan 
liikennetavoitteiden 
mukainen ratkaisu. 
Pysäköinti ja ulkoiset 
yhteydet kytkeytyvät 
kehäkadulle, mutta 
tunneliyhteyden
liikenne häiritsee 
tärkeitä pyöräily‐ ja 
jalankulkureittejä.

Vaikutukset 
kaupunki‐
rakenteeseen

Ramppi rajoittaa
Särkänniemen ja 
Näsijärven ranta‐

alueiden 
kehittämistä, 

ratkaisu muilta osin 
myönteinen kuten 

muutkin

Tukee ydinkeskustan 
länsiosan nykyistä 

kaupunkirakennetta 
ja edistää osaltaan 

kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toetutumista 

Tukee 
ydinkeskustan 

länsiosan nykyistä 
kaupunkirakennett

a ja edistää 
osaltaan kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toteutumista 

Tukee 
ydinkeskustan 

länsiosan nykyistä 
kaupunkirakennetta 
ja edistää osaltaan 

kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toteutumista 

Tukee ydinkeskustan 
länsiosan nykyistä 

kaupunkirakennetta 
ja edistää osaltaan 

kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toteutumista 

Tukee ydinkeskustan 
länsiosan nykyistä 

kaupunkirakennetta 
ja edistää osaltaan 

kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toteutumista 

Tukee ydinkeskustan 
länsiosan nykyistä 

kaupunkirakennetta 
ja edistää osaltaan 

kestävän 
yhdyskuntaraken‐
teen toteutumista 

Vaikutukset 
asumiseen ja 
kiinteistöjen 
käyttöön

Ei haittoja nykyiselle 
asutukselle ja 
kiinteistöille

Käyttö aiheuttaa 
jonkin verran 

häiriötä asumiselle 
Hämeenpuiston 

kummallakin laidalla 
välillä 

Puuvillatehtaankatu‐
Satakunnankatu

Haitat 
Puutarhakadun

kiinteistöille suuret. 
Kiinteistönomistaja 

ei ole antanut 
suostumusta 
tunnelirampin 
suunnitteluun 
tontilleen.

Jonkin verran  
haittoja nykyiselle 

asutukselle ja 
kiinteistöille. 

Satakunnankadun 
ylitykselle 

estevaikutus.

Vähän haittoja 
nykyiselle 

asutukselle ja 
kiinteistöille

Tontille ajot 
vaikeutuvat

Tontille ajot 
vaikeutuvat

Vaikutukset 
virkistykseen

Kaventaa ranta‐
aluetta ja haittaa 
tärkeää kevyen 

liikenteen reittiä

Merkittävä haitta 
Hämeenpuiston 
virkistyskäytölle

Vähän tai ei 
lainkaan haittoja  

virkistykselle

Vähän tai ei 
lainkaan haittoja  

virkistykselle

Vähän tai ei lainkaan 
haittoja  

virkistykselle

Vähän tai ei lainkaan 
haittoja  

virkistykselle

Vähän tai ei lainkaan 
haittoja  

virkistykselle

Vaikutukset 
maisemaan, 
kaupunkikuvaan 
ja rakennettuun 
kulttuuri‐
ympäristöön

Paasikivenkadun 
rampit

kaupunkikuvallisesti 
näkyvällä paikalla 

avoimessa 
maisemassa.

Heikentää 
merkittävästi 

Hämeenpuiston RKY‐
alueen arvoja sekä 
kaupunkikuvallisia 

arvoja 

Sovittaminen 
haastavaan 
kiinteistöjen 

väliseen tilaan sekä 
Puutarhankadulle 

edellyttää vaativaa 
suunnittelua ja 

laadukkaita 
ratkaisuja

Sovitettavissa 
väljään katutilaan 

Sovitettavissa 
väljään katutilaan

Sovitettavissa 
ahtaaseen katutilaan

Sovitettavissa 
ahtaaseen katutilaan 



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin:   Vaihtoehtojen liikenteellinen vertailu

Tärkeä kriteeri: P=Paasikivenkatu H=Hämeenpuisto A1=Anttilan kulma SK=Satakunnankatu K=Kortelahdenkatu M=Mustalahdenkatu F=Finlayson

Liikenteellinen 
sijainti katuverkolla

Syrjässä kehäkadus‐
ta. Haittaa Särkän‐

niemen alueen 
kehittämistä ja sille 

kulkemista 

Hyvä, lähellä 
kehäkadun kulmaa. 

Ei häiriötä 
jalankulkijoille.

Hyvä, kehäkadulla. 
Ei häiriötä 

jalankulkijoille.

Hyvä. Lähellä 
kehäkadun kulmaa. 

Estevaikutus 
jalankulkijoille 

Satakunnankadulla

Syrjässä 
kehäkadusta, ei 
estevaikutuksia

Hieman syrjässä  
kehäkadusta, 

katkaisee 
Mustalahdenkadun

Hyvä, kehäkadulla. 
Estevaikutuksia 
jalankulkijoille.

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Huono 
saavutettavuus, 

vaikea löytää

Hyvä, kehäkadun 
kulmassa Hyvä, kehäkadulla Hyvä. 

Kehäkadun kulmassa

Huono 
saavutettavuus, 

sivussa

Huonohko 
saavutettavuus, 
hieman sivussa

Hyvä, kehäkadulla

Ajoyhteyden
katuliittymän 
toimivuus ja 
vaikutus katuverkon 
toimivuuteen

Toimii melko hyvin, 
mutta kuormittaa  
Hämeenpuiston 

pohjoisosaa

Toimii, mutta kuor‐
mittaa Hämeen‐

puiston pohjoisosaa. 
Vähentää Sata‐
kunnankadun 

liikennettä

Toimii, mutta
kuormittaa 

Satakunnankatua ja 
sen Hämeenpuiston 

liittymää

Toimii, mutta kuor‐
mittaa Hämeen‐

puiston/ Satakun‐
nankadun liittymää. 

Vähentää kehäkadun
liikennettä laajasti

Toimii, mutta 
kuormittaa 

Hämeenpuiston 
pohjoisosaa ja sen
Satakunnankadun 

liittymää

Toimii, mutta 
kuormittaa 

Hämeenpuiston 
pohjoisosaa ja sen
Satakunnankadun 

liittymää

Toimii, mutta 
kuormittaa 

Satakunnankatua

Ajoyhteyden 
soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (1700 
m) ajomatka 

kehäkadulle. Lyhyt 
yhteys (420 m) 
Rantaväylälle

Kiertävä, pitkähkö 
(730 m) ajomatka 

kehä‐kadulle. Lyhyt 
yhteys (420 m) 
Rantaväylälle

Kiertävä, pitkähkö 
(700 m) ajomatka 

kehä‐kadulle. Hyvä 
yhteys (460 m) 
Rantaväylälle

Kiertävä, pitkä (1100 
m) ajomatka 

kehäkadulle. Lyhyt 
ajomatka (360 m) 

Rantaväylälle 

Kiertävä, pitkä 
(1150 m) ajomatka 
kehäkadulle. Lyhyt 
ajomatka (360 m) 

Rantaväylälle 

Kiertävä, pitkä (900 
m) ajomatka 

kehäkadulle. Lyhyt 
ajomatka (360 m) 

Rantaväylälle 

Kiertävä, pitkä (700‐
950 m) ajomatka 

kehäkadulle. Lyhyt 
ajomatka (360 m) 

Rantaväylälle 

Ajoyhteyden
soveltuminen 
Rantaväylän 
tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä 
(1200 m) ajomatka 

kehäkadulta 
Rantaväylälle. 

Geometria katu‐
standardia.  

Kiertävä  (600 m) 
ajomatka 

kehäkadulta 
Rantaväylälle. 

Geometria 
tyydyttävää 

katustandardia. 

Kiertävä, pitkähkö 
(760 m) ajomatka 

kehäkadulta 
Rantaväylälle. Katu‐
standardista tingitty

Kiertävä, pitkähkö 
(800 m) ajomatka 

kehäkadulta 
Rantaväylälle. 

Geometria 
tyydyttävää katu‐

standardia. 

Kiertävä, pitkä (850 
m) ajomatka 
kehäkadulta 

Rantaväylälle. 
Geometria 
välttävää 

katustandardia.

Kiertävä, pitkähkö 
(650 m) ajomatka 

kehäkadulta 
Rantaväylälle. 

Geometria välttävää 
katustandardia.

Kiertävä, pitkähkö 
(480‐650 m) ajo‐

matka kehäkadulta 
Rantaväylälle. (F2 

parempi). Geometria 
välttävää 

katustandardia.

Ajoyhteyden
rakennettavuus

Rakennettavissa,
mutta radan ali‐

tuksen rakentami‐
nen on vaativaa. 

Taitorakenteita ja 
ahdas tila.

Haastava, 
kulttuurihistorialli‐

nen ympäristö

Haastava, mutta 
rakennettavissa

Helposti, väljä 
katutila

Helposti, väljä 
katutila

Rakennettavissa, 
ahdas katutila

Rakennettavissa, 
ahtaat katutilat

Työnaikaiset
järjestelyt

Normaalit, häiritsee 
Paasikivenkadun, 

sataman ja Särkän‐
niemen liikennettä

Normaalit, 
ympäristötekijät 

huomioitava
Erittäin haastavat Normaalit

Helpot, häiritsee 
Puuvillatehtaan‐

kadun jalankulkua

Hankalat, häiritsee 
Puuvillatehtaankadun 

jalankulkua

Hankalat, vilkasta 
jalankulkua ja 

autoliikennettä

Rakennus‐
kustannukset

Kallis, 22‐25 M€, 
taitorakenteita 19‐22 M€.  Kallis 20‐25 M€. 

Syvä betonikaukalo
Kallis 21‐25 M€. 

Pitkä tunneli 17‐20 M€ 14‐17 M€ Kallis, 22‐25 M€, 
taitorakenteita



Liikenteellinen arviointi 
vaihtoehdoittain
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 P = Paasikivenkatu – Rantatunneli/Kunkun parkki
P

Paasikivenkatu

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Syrjässä kehäkadusta. 
Haittaa Särkänniemen 

alueen kehittämistä ja sille 
kulkemista 

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Huono saavutettavuus, 
etäällä keskustan suunnasta

Ajoyhteyden
katuliittymän toimivuus ja 
vaikutus katuverkon 
toimivuuteen

Toimii melko hyvin, mutta 
kuormittaa  Hämeenpuiston 

pohjoisosaa

Ajoyhteyden 
soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (1700 m) 
ajomatka kehäkadulle. Lyhyt 
yhteys (420 m) Rantaväylälle

Ajoyhteyden
soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä  (1200 m) 
ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. Geometria 
katu‐standardia. 

Ajoyhteyden
rakennettavuus

Rakennettavissa, mutta 
radan alituksen rakenta‐

minen on vaativaa. 
Taitorakenteita ja ahdas tila.

Työnaikaiset järjestelyt
Normaalit, häiritsee 

Paasikivenkadun, sataman ja 
Särkän‐niemen liikennettä

Rakennuskustannukset
Kallis, 22‐25 M€, 
taitorakenteita



 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€. 



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

A1
Anttilan kulma

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Hyvä, kehäkadulla. Ei 
häiriötä jalankulkijoille.

Ajoyhteyden saavutettavuus ja 
löydettävyys Hyvä, kehäkadulla

Ajoyhteyden katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon toimivuuteen

Toimii, mutta kuormit‐
taa Satakunnankatua ja 

sen Hämeenpuiston 
liittymää

Ajoyhteyden soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (700 
m) ajomatka kehä‐

kadulle. Hyvä yhteys
(460 m) Rantaväylälle

Ajoyhteyden soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (760 
m) ajomatka kehäkadul‐
ta Rantaväylälle. Katu‐
standardista tingitty

Ajoyhteyden rakennettavuus
Haastava, mutta 
rakennettavissa

Työnaikaiset järjestelyt Erittäin haastavat

Rakennuskustannukset
Kallis 20‐25 M€. Syvä 

betonikaukalo

Kustannusraja



 SK = Satakunnankatu– Kortelahdenkatu – Rantatunneli/Kunkun parkki
(muutettu ratkaisu 2/2017) SK

Satakunnankatu

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Autoliikenteelle hyvä. 
Lähellä kehäkadun kulmaa. 
Estevaikutus jalankulkijoille 

Satakunnankadulla

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Hyvä. 
Kehäkadun kulmassa.

Ajoyhteyden
katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon 
toimivuuteen

Toimii, mutta kuormittaa 
Hämeenpuiston/ Sata‐
kunnankadun liittymää. 

Vähentää kehäkadun
liikennettä eniten

Ajoyhteyden 
soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (1100 m) 
ajomatka kehäkadulle. Lyhyt 

ajomatka (360 m) 
Rantaväylälle

Ajoyhteyden
soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (800 m) 
ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. Geometria 
tyydyttävää katu‐

standardia. 

Ajoyhteyden
rakennettavuus Helposti, väljä katutila

Työnaikaiset
järjestelyt Normaalit

Rakennuskustannuks
et

Kallis 21‐25 M€. Pitkä 
tunneli

Kustannusraja



 K = Kortelahdenkatu– Rantatunneli/Kunkun parkki (muutettu ratkaisu 1/2017)

K
Kortelahdenkatu

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Syrjässä kehäkadusta, ei 
estevaikutuksia

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Huono saavutettavuus, 
sivussa päävirroista

Ajoyhteyden
katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon 
toimivuuteen

Toimii, mutta kuormittaa 
Hämeenpuiston 

pohjoisosaa ja sen
Satakunnankadun 

liittymää

Ajoyhteyden 
soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (1150 m) 
ajomatka kehäkadulle. 

Lyhyt ajomatka (360 m) 
Rantaväylälle 

Ajoyhteyden
soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (850 m) 
ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. Geometria 
välttävää katustandardia.

Ajoyhteyden
rakennettavuus Helposti, väljä katutila

Työnaikaiset järjestelyt
Helpot, häiritsee 

Puuvillatehtaankadun 
jalankulkua

Rakennuskustannukset 17‐20 M€

Kustannusraja



 M = Mustalahdenkatu– Rantatunneli/Kunkun parkki (muutettu ratkaisu 1/2017)

M
Mustalahdenkatu

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Hieman syrjässä  
kehäkadusta, katkaisee 

Mustalahdenkadun

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Huonohko 
saavutettavuus, hieman 

sivussa

Ajoyhteyden katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon toimivuuteen

Toimii, mutta kuormittaa 
Hämeenpuiston 

pohjoisosaa ja sen
Satakunnankadun 

liittymää

Ajoyhteyden soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (900 m) 
ajomatka kehäkadulle. 

Lyhyt ajomatka (360 m) 
Rantaväylälle 

Ajoyhteyden soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (650 m) 
ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. Geometria 
välttävää katustandardia.

Ajoyhteyden
rakennettavuus

Rakennettavissa, ahdas 
katutila

Työnaikaiset järjestelyt
Hankalat, häiritsee 

Puuvillatehtaankadun 
jalankulkua

Rakennuskustannukset 14‐17 M€

Kustannusraja



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

F
Finlayson

Liikenteellinen sijainti 
katuverkolla

Hyvä, kehäkadulla. 
Estevaikutuksia 
jalankulkijoille.

Ajoyhteyden 
saavutettavuus ja 
löydettävyys

Hyvä, kehäkadulla

Ajoyhteyden katuliittymän 
toimivuus ja vaikutus 
katuverkon toimivuuteen

Toimii, mutta kuormittaa 
Satakunnankatua

Ajoyhteyden soveltuminen 
pysäköintilaitoksen 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkä (700‐950 m) 
ajomatka kehäkadulle. Lyhyt 

ajomatka (360 m) 
Rantaväylälle 

Ajoyhteyden soveltuminen 
Rantaväylän tunnelin 
ajoyhteydeksi

Kiertävä, pitkähkö (480‐650 
m) ajomatka kehäkadulta 

Rantaväylälle. (F2 parempi). 
Geometria välttävää 

katustandardia.

Ajoyhteyden
rakennettavuus

Rakennettavissa, ahtaat 
katutilat

Työnaikaiset järjestelyt
Hankalat, vilkasta jalankulkua 

ja autoliikennettä

Rakennuskustannukset
Kallis, 22‐25 M€, 
taitorakenteita

F2



Vaihtoehtojen tekniset ominaisuudet
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Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Paasikivenkatu (P)
• Kadulta tunneleihin ajo Hämeenpuiston kautta Paasikivenkadulle, josta tunnelit Rantaväylän Näsinkallion

eritasoliittymään.  Kunkun parkkiin ajo eritasoliittymän läpi pysäköintihallin rampille. Ajoyhteyden löytäminen 
keskustasta on osittain hankalaa ja reittien saavutettavuus kohtalainen

• Tunnelin suuaukot (betonikaukalot) ovat Mustalahden sataman läheisyydessä. Kaukalot mahtuvat juuri ja juuri 
nykyiselle liikennealueelle.

• Kalliotunnelit alkavat radan pohjoispuolella ja ne yhtyvät yhdeksi tunneliksi radan ja Näsinkallion alla. 
• Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat taitorakenteista huolimatta suhteellisen helpot. Mustalahden satama‐

alueelle aiheutuu häiriöitä.
• Verkollisesti tunnelin suuaukko on syrjässä ja kaukana keskustasta sekä keskustan kehäkatua.  Opastus on 

haastavaa ja tunneliyhteyden löytäminen on vaikeaa.
• Ajoyhteydet; kehäkadun kulmasta Kunkun parkkiin on hyvin pitkä, 1700 m ja Rantaväylän pohjoispuoleisille 

rampeille myös pitkä 1200 m. Ajoyhteys on kuitenkin maanpinnalla sujuva, ei merkittäviä liittymiä matkalla. 
Ajomatka Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille on 420 metriä.

• Tunneliliikenteen kulku Näsijärvenkadun ja Hämeenpuiston kautta kuormittaa liikenteellisiä solmupisteitä, 
mutta se saadaan toimivaksi. Tunneliliikenne häiritsee kävelyliikennettä keskustasta Särkänniemeen.

• Rampin geometria on hyvä, vastaten katustandardeja. Tunneleiden pienin säde on 55 metriä ja muuten 60‐80 
metriä. Myös pituuskaltevuudet ovat hyviä  (max. 6,5 %).

 Ramppigeometria on hyvä. Ajomatkat kehäkadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle ovat hyvin pitkät. 
Katuverkon liittymäpaikka on ongelmallinen, Särkänniemen ja Paasikivenkadun sisäänajoliikenteen vuoksi. Myös 
Hämeenpuisto kuormittuu läpikulkuliikenteestä. Yhteyden saavutettavuus on huono, kaukana ja irrallisena 
keskustasta. Rakentaminen on suhteellisen helppoa, mutta häiritsee satama‐alueen toimintaa. Nääshallin
rakenteita pitää vahvistaa kalliotunneleiden kohdalla.

 Soveltuu  huonosti ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle syrjäisen sijainnin vuoksi ja muulle katuverkolle aiheutuvien häiriöiden vuoksi.
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Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Hämeenpuisto (H)
• Kadulta tunneleihin ajo Hämeenpuiston molemmilta ajoradoilta, Satakunnankadun pohjoispuolelta, joten 

ajoyhteyden löytäminen ja reittien saavutettavuudet ovat riittävän hyvät .  
• Tunnelin suuaukot (betonikaukalot) Hämeenpuiston katualueilla, betonitunneli puiston keskialueen alla ja 

kalliotunneli kääntyessä itään Hämeenpuistosta.
• Hämeenpuiston ajoradat ovat noin 8 metriä leveitä, joten yksikaistaiset tunnelirampit (betonikaukalon 

ulkopintojen leveys 6,5 m) eivät mahdu ajoradalle, vaan puistoalueesta on otettava  2‐3 metriä tilaa 
väylärakenteille.

• Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat helppoja ja asukkaille ei rakentamisesta aiheudu suurta haittaa.
• Verkollisesti hyvä paikka ajoyhteydelle kehäkadun kulmasta 
• Ajoyhteydet; kehäkadun kulmasta Kunkun parkkiin 730 m ja Rantaväylän eteläpuoleisille rampeille 600 m 

sekä Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille 420 metriä.
• Tunneliliikenteen kulku Satakunnankadun ja Hämeenpuiston liittymän kautta kuormittaa liikenteellistä 

solmupistettä, mutta se saadaan toimivaksi.
• Rampin geometria on tyydyttävä, pienimmän säteen ollessa hieman alle katustandardin eli 40 metriä ja  

tunneleiden pituuskaltevuudet ovat pitkältä osin hyviä  (1,5 – 6 %) ja enimmillään tyydyttäviä (max. 10 %)

 Ramppigeometria on tyydyttävä. Ajomatkat kehäkadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle ovat melko lyhyitä. 
Hyvä liittymäpaikka katuverkolla, liikenteellisesti tärkeän kehäkadun kulmasta, joten rampin saavutettavuus 
on hyvä. Rakentaminen on helppoa vapaan tilan vuoksi.  Tunneliyhteyksien liittyminen katuverkkoon 
tapahtuu kulttuurihistoriallisella alueella, mikä tuo omat vaatimukset ratkaisuille. Haitat  asukkaille ja 
kiinteistöille ovat pienet. 

 Soveltuu  hyvin ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.
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Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Anttilan kulma  (A1 )
• Sisäänajo Satakunnankadulta Anttilan tavaratalon kohdalta. 
• Anttilan tavaratalosta on todennäköisesti purettava ainakin osa rakentamisen aikana. 
• Tunneli Puutarhakadun ja Hämeenpuiston alapuolella.
• Kallionpinta on noin 10 m maanpinnan alapuolella, tarvittavan kaivannon syvyys on osittain 20 m.
• Porapaaluin tuetun kaivannon tilantarve on leveyssuunnassa minimissään noin 13 m. 
• Puutarhakadun leveys on noin 18 m. Tuettu kaivanto jättää tilaa kadun reunoille noin 2,5 m molemmin 

puolin. Työmaan kohdalla oleviin tonttiliittymiin ei voida järjestää liikennettä. Rakennettava pätkittäin.
• Erittäin haastava rakentaa pieneen tilaan. Aiheuttaa merkittävää haittaa Puutarhakadun/ Näsilinnankadun 

varren kiinteistöille. 
• Verkollisesti hyvä paikka ajoyhteydelle Rantaväylän tunnelista sekä Kunkun parkista katuverkolle.
• Liittymä Satakunnankadulle on hankala Satakunnankadun liikennemäärien vuoksi, mutta saadaan 

toimivaksi.
• Rampin geometria on pienipiirteinen. Kaarresäteet ovat pieniä (R= 11 ‐ 30), joten katustandardista on 

tingitty. Suurin pituuskaltevuus > 8,5 %.

 Pienipiirteinen ramppigeometria Puutarhakadun mutkassa. Pitkä ja kiertävä ajomatka kadulta Kunkun 
parkkiin. Hyvä liittymäpaikka katuverkolla, liikenteellisesti tärkeällä kehäkadulla. Rakentaminen haastavaa 
Puutarhakadun osuudella ja rakentamisen aikaiset haitat kiinteistöille suuria. 

 Soveltuu välttävästi ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.
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Vaihtoehto Anttilan kulma  
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Vaihtoehto Anttilan kulma  
(A1 )



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Satakunnankatu ‐ Kortelahdenkatu (SK)
• Kadulta tunneleihin ajo Satakunnankadulta, vain idän suunnasta, Hämeenpuiston länsipuolelta, joten 

ajoyhteyden löytäminen ja reittien saavutettavuudet ovat riittävän hyvät .  Puutteena on keskustan 
länsipuolelta huonot ajoyhteydet tunneliramppiin.

• Tunnelin suuaukko Satakunnankadulla ja betonitunnelirakenteet Satakunnankadun ja Kortelahdenkadun 
alapuolella. Kalliotunneli alkaa tunnelin kääntyessä itään Kortelahdenkadulta.

• Kortelahdenkadun katutilan leveys on noin 29,5 metriä, joten tunnelirakenteet on helppo rakentaa eikä 
liikenteelle ja asukkaille aiheudu suuria haittoja

• Kallionpinta on noin 8‐10 m maanpinnan alapuolella
• Rakentamisen jälkeen Satakunnankadun ja Kortelahdenkadun tonttiliittymiin saadaan nykyiset yhteydet
• Verkollisesti hyvä paikka ajoyhteydelle kehäkadun kulmasta Rantaväylän tunnelin ja Kunkun parkkiin. 
• Ajoyhteydet; kehäkadulta Kunkun parkkiin 1100‐1200 m ja Rantaväylän eteläpuoleisille rampeille 800 m 

sekä Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille 360 metriä.
• Liittyminen Satakunnankadun kautta kehäkadulle Hämeenpuiston liittymässä kuormittaa liikenteellisen 

solmupisteen liikennettä, mutta saadaan toimivaksi.
• Rampin geometria on tyydyttävä, pienimmän säteen ollessa hieman alle katustandardin eli 40 metriä ja  

tunneleiden pituuskaltevuudet ovat hyviä (max. 6 %)

 Ramppigeometria on tyydyttävä. Pitkä ja kiertävä ajomatka kadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle. Hyvä 
liittymäpaikka katuverkolla, liikenteellisesti tärkeän kehäkadun kulmasta, joten rampin saavutettavuus on 
riittävä. Rakentaminen on helpohkoa Satakunnankadun ja Kortelahdenkatujen osalta. Haitat kiinteistöille 
ovat melko pienet. 

 Soveltuu  tyydyttävästi ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.
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Vaihtoehto Satakunnankatu ‐ Kortelahdenkatu (SK)
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Vaihtoehto Satakunnankatu ‐ Kortelahdenkatu (SK)



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Kortelahdenkatu (K)
• Sisäänajo Kortelahdenkadulta, Satakunnankadun pohjoispuolelta. 
• Tunneli kallioon Kortelahdenkadun alapuolella.
• Kallionpinta on noin 8 m maanpinnan alapuolella, tarvittavan kaivannon syvyys on 17 m.
• Kortelahdenkadun leveys on noin 29,5 m. Katualueella on runsaasti tilaa kaivannon tekemiseen. 
• Työnaikaisen liikenteen järjestäminen työmaan vaikutusalueella on mahdollista.
• Verkollisesti paikka on hieman sivussa keskustan kehästä. Yhteys Rantaväylän tunnelista katuverkolle 

palvelisi varsinkin idän suunnalta saapuvia mutta ei juurikaan lännestä (sujuvampi yhteys lännestä 
Paasikivenkadun ja Sepänkadun kautta). Yhteyden saavutettavuus huono.

• Ajoyhteydet; kehäkadulta Kunkun parkkiin 1150 m ja Rantaväylän eteläpuoleisille rampeille 850 m sekä 
Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille 360 metriä.

• Liittymä Satakunnankadulle keskustan kehän ulkopuolella on toimiva. Tunnelin liikenne kuormittaa 
kehäkadun kulman Hämeenpuiston liittymää, mutta se saadaan toimivaksi.

• Rampin geometria on tyydyttävä, pienimmän säteen ollessa hieman alle katustandardin eli 40‐50 metriä ja  
tunneleiden pituuskaltevuudet ovat välttäviä (max. 10 %)

 Ramppigeometria on välttävä. Pitkä ja kiertävä ajomatka kadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle. 
Liittyminen Rantaväylän tunnelista keskustan katuverkkoon on hieman sivussa ( ei kehäkadulla) ja liikenne 
kuormittaa Hämeenpuiston/Satakunnankadun liittymää. Ajoyhteys on huonosti löydettävissä ja hieman 
sivussa, joten sen saavutettavuus on huono. 

 Soveltuu  välttävästi  ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Mustalahdenkatu (M) 
• Sisäänajo Mustalahdenkadulta, Hämeenpuiston länsipuolelta. 
• Tunneli kallioon Mustalahdenkadun pohjoispäästä.
• Mustalahdenkatu on kapea (katualue noin 12 metriä). Ajoyhteys kadulla katkeaa tunneliyhteyden vuoksi, 

joten kadun pohjoispää on avattava liikenteelle Näsijärvenkadulle. Tonttiyhteyksiä on järjesteltävä 
erityisesti kadun eteläosassa.

• Työnaikaisen liikenteen järjestäminen työmaan vaikutusalueella on hyvin hankalaa ja tonteille ajo 
hankalaa.

• Verkollisesti paikka on sivussa keskustan kehästä. Yhteyden saavutettavuus huono.
• Ajoyhteydet; kehäkadulta Kunkun parkkiin 900 m ja Rantaväylän eteläpuoleisille rampeille 650 m sekä 

Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille 360 metriä.
• Rampin geometria on välttävä, pienimmän säteen ollessa alle katustandardin eli 30‐40 metriä ja  

tunneleiden pituuskaltevuudet ovat tyydyttävät (max. 8 %)

 Ramppigeometria on välttävä. Melko pitkä ja kiertävä ajomatka kadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle. 
Liittyminen Rantaväylän tunnelista keskustan katuverkkoon on hieman sivussa ( ei kehäkadulla) ja liikenne 
kuormittaa Hämeenpuiston/Satakunnankadun liittymää. Ajoyhteys on huonosti löydettävissä ja hieman 
sivussa, joten sen saavutettavuus on huono. Mustalahdenkatu katkeaa ajoneuvoliikenteeltä ja tonttiyhteyksiä 
on järjesteltävä.

 Soveltuu  huonosti ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.



Ajoyhteys keskustan katuverkolta Kunkun parkkiin sekä Rantaväylän tunneliin 

 Vaihtoehto Finlayson; Kuninkaankatu ja Näsilinnankatu (F)
• Kulku tunneleihin Satakunnankadulta; sisäänajo Kuninkaankadulta ja ulosajo Näsilinnankadulta.  
• Sisäänajon tunneliluiska edellyttää Kuninkaankadun puukaistan poistamista ja länsipuoleisen jalkakäytävän 

kaventamista. Sisäänajo saadaan kalliotunneliksi Puutarhakadun eteläpuolella. Tonttiyhteyksiä on 
järjesteltävä Kuninkaankadun molemmilla puolilla.

• Ulosajon tunneliluiska edellyttää Näsilinnankadun länsipuoleisen jalkakäytävän poistamista ja järjestelyjä 
tonttiyhteyksiin (ajoluiskan eteläpuoleinen pysäköintiyhteys kadun länsipuolelle on järjestettävä muuta 
kautta). 

• Kallionpinta on noin 7‐8 m maanpinnan alapuolella.
• Työnaikaisen liikenteen järjestäminen työmaan vaikutusalueella on hankalaa. Kuninkaankatu ja 

Näsilinnankatu on suljettava liikenteeltä tunneliluiskien rakentamisen ajaksi.
• Verkollisesti tunneliyhteydet ovat hyvillä paikoilla liittyen suoraan keskustan kehäkatuun, nykyisten 

liittymien kautta. 
• Ajoyhteydet; kehäkadulta Kunkun parkkiin 700‐950 m ja Rantaväylän eteläpuoleisille rampeille 480‐650 m 

(alavaihtoehdossa F2;  280‐520 metriä) sekä Kunkun  parkista Rantaväylän rampeille 360 metriä.
• Rampien geometriat ovat välttävä, pienimmän säteen ollessa reilusti alle katustandardin eli 10‐20 metriä.  

Ramppigeometrian vaihtoehdoilla kaarresäteet saadaan paremmiksi (F2; min 30 m). Tunneleiden 
pituuskaltevuudet ovat välttävät (max. 12 %).  Erisuuntaiset rampit liittyvä tunnelissa yhteen 
tunneliaukkoon ja yhdeltä rampilta erkanee toinen ajosuunta (F2; kahdelta rampilta erkanee), joten rampit 
eivät ole kovin helposti hahmotettavissa ja ajaminen voi olla stressaavaa.

 Ramppigeometria on välttävä. Ajomatkat kadulta Kunkun parkkiin ja Rantaväylälle ovat tietyillä suunnilla 
melko lyhyitä. Liittyminen Rantaväylän tunnelista keskustan katuverkkoon toimii hyvin. Ramppien mutkittelu 
sekä epähomogeenisuus tekee ajamisesta levottoman.

 Soveltuu  huonosti ajoyhteydeksi katuverkolta Kunkun parkkiin ja katuyhteydeksi Rantaväylän tunnelista 
katuverkolle.
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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. 
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Selvitykset
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Keskustan liikenneverkko – Kunkku ja ETL

Henkilöautoliikenteen osalta keskustan liikenneratkaisussa tavoitteena on ohjata 
läpikulkuliikenne kehätielle sekä keskustan ohittavalle Rantaväylälle. Keskustan 
ohittavalle seudulliselle liikenteelle Rantaväylän tunneli tarjoaa sujuvan reitin. Liikenne-
ennusteissa juuri tämä keskustan ohittava liikenne kasvaa voimakkaimmin. 

Rantaväylän tunneli, Näsinkallion eritasoliittymä sekä Ratapihankatu toimivat yhdessä 
erittäin tehokkaasti sekä keskustan ohittavan liikenteen reittinä että reittinä keskustan 
maanalaiseen pysäköintijärjestelmään. 

Näsinkallion eritasoliittymää käyttää toteutusratkaisusta riippuen 1200 - 1 400 ajon./h 
iltahuipputunnin aikana. Hankkeen merkitys keskustan liikenneverkon toimivuudelle ja 
keskustan kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiselle on suuri.
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Keskustan liikenneverkko – Kunkku ja ETL

Ratkaisu jossa Kunkun parkkista on suora yhteys tunneliin pienentää selvästi keskustan 
länsiosan ja Keskustakehän pohjois- ja itäosan liikennettä. Kunkun parkin arvioidaan 
vähentävän Satakunnan sillan liikennettä yli 30 %. Myös pelkällä ennen Kunkun parkkia 
toteutettavalla katuverkkoyhteydellä Satakunnankadulta Rantatunneliin voidaan 
vähentää Satakunnankadun liikennettä noin 15 %.

Keskustan maanalainen pysäköintiverkko tulee tarjoamaan hyvän autoliikenteen 
saavutettavuuden vähentäen katuverkolla pysäköintipaikan etsinnästä aiheutuvaa 
liikennettä merkittävästi. Kunkun parkin rakentaminen vähentää liikennettä läntisen 
keskustakehän sisäpuolisella katuverkolla noin 45 % verrattuna tilanteeseen, jossa ei ole 
Kunkun parkkia. Kunkun parkin toteuttaminen vaikuttaa koko Tampereen keskustan 
liikenteen toimivuuteen vähentäen liikennemääriä maan päällä ja sujuvoittaen 
liikennettä katuverkolla
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Katuverkkoyhteyden sijainti

Ajoyhteyden sijoittaminen keskustan olemassa olevaan katuverkkoon ja 
kaupunkirakenteeseen on haasteellinen tehtävä toiminnallisesti, teknisesti ja 
kaupunkikuvallisesti. Lähtökohtana on ajoyhteyden sijoittuminen keskustan länsipuolella 
liikenteellisesti optimaaliseen paikkaan keskustan kehälle. Ajoyhteyden eri 
sijaintivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja toteutettavuutta on tutkittu useaan eri 
paikkaan. 

Vaihtoehtotarkastelun tuloksien perusteella toiminnallisesti, liikenteellisesti ja muilta 
vaikutuksiltaan tarkoituksenmukaisin paikka ajoyhteyden sijoittamiseksi katuverkkoon on 
Satakunnankadulla välittömästi Hämeenpuiston länsipuolella. 
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Katuverkkoyhteyden sijainti
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Periaatteet

Keskustan maanalaisen eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin 
sisäänajon varauksen suunnittelu ja toteutuksen valmistelu käynnistetään seuraavien 
periaatteiden mukaisesti:

1. Tehdään eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin sisäänajon 
varauksen suunnitelmat, joiden perusteella on mahdollista käynnistää toteutuksen 
hankinta.

2. Suunnitteluratkaisun yhteensopivuus Kunkun parkin ratkaisuun on varmistettava.  
Suunnitteluprosessi etenee samanaikaisesti Kunkun parkin kilpailutuksen kanssa, 
jotta molempien suunnitteluratkaisut saadaan yhteensovitettua ja Kunkun parkin 
kilpailussa olevat toimijat mukaan suunnitteluun. 
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Periaatteet

3. Kunkun parkin ajoyhteyden varaus on toteutettava siten, että se mahdollistaa 
pysäköintilaitoksen louhimisen eritasoliittymän ja tunnelin kautta.  

4. Ajoyhteys katuverkkoon osoitetaan yleissuunnitelmassa Satakunnankadulle. 

5. Käynnistetään ratkaisun edellyttämä asemakaavaprosessi sekä muut tarvittavat 
lupaprosessit.

6. Keskustan eritasoliittymän toteuttaminen on strategisesti merkittävä keskustan 
kehittämisen investointi, joka mahdollistaa kaupungin kasvua ja elinvoiman 
lisääntymistä. Tällöin lähtökohtana on toteuttaminen 2015 määritellyn kymmenen 
vuoden investointikehyksen ulkopuolisena hankkeena, jotta investoinnin 
toteuttaminen ei vie edellytyksiä vuosittain toteutettavilta muilta 
kaupunkiympäristön kasvun mahdollistavan ja välttämättömät korvausinvestoinnit 
sisältävän kokonaisuuden toteuttamiselta.  
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Päätösehdotus kh-suko 13.3.2017

Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden 
sekä Kunkun parkin ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja 
toteutuksen valmistelu käynnistetään esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. 
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