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Työn etenemisestä

• Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana tarkasteltu liikenteen koostumusta
kehän sisäisillä teillä sekä tiejaksojen palvelutason muutoksia (eri skenaariot
2040) ja muutosten vaikutuksia mm. liikennemääriin.

• Selvitys valmistumassa maaliskuussa 2019. Työ pitkälti sisällöllisesti valmis.
Alkuvuonna käydään vuoropuhelua ja koostetaan raporttia.

• Työpaja pidettiin 24.1.2019. Mukana kuntapuolen edustajista koostuvaa
hankeryhmää laajemmin eri sidosryhmiä.

• Hankeryhmä 13.2.2019. Käsittelyssä raporttiluonnos.
• Maaliskuulle suunniteltu koko seudun kuntajohtajatapaamista.
• Esittelyt/ käsittelyt kuntajohtajille myös Tampereen kaupunkiseudun ja

Pirkanmaan liiton kokouksissa kevään aikana.
• Työ tuottaa tietoa varsinaisesti vasta sen jälkeen käytävään vuoropuheluun ja

päätöksentekoon.
• Työllä kytkentä myös MAL4-sopimukseen. Mahdollisten jatkotoimien nosto

sopimukseen.
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Asetus pääväylistä ja niiden
palvelutasosta
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Ohikulkuliikenne
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Skenaarioiden vertailua

• Nokian moottoritiellä suurimmat skenaarioiden mukaiset liikennemääräerot.
• Ohikulkuliikenteellä samat reitit ja liikennemäärät.
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Yhteenvetoa skenaarioittain

• Skenaario 0 (nykytilanne säilyy): Ruuhkaisuus lisääntynyt. Pahimmat ruuhkat
kehällä ja Paasikiventiellä. Skenaario ei ole ruuhkajaksoilla toimiva.

• Skenaario 1 (tieverkko laajenee): Suurin autoliikenteen kasvu (45%).
Ajosuoritetta 15% enemmän kuin skenaariossa 3. Ruuhkaisuus lisääntynyt,
parantamishankkeista huolimatta. Pahin ruuhka kehällä Pitkäniemi-Linnakallio-
välillä -> skenaario ei tältä osin toimiva.

• Skenaario 2 (palvelutaso muuttuu): Ruuhkaisuus hieman lisääntynyt. Kehän
ruuhkaisuutta ratkaistu kolmansilla kaistoilla. Sisääntuloteillä ruuhkaisuuden
lisääntyminen nykytilanteeseen nähden ei ole merkittävää.

• Skenaario 3 (palvelutaso muuttuu +): Pienin autoliikenteen kasvu (24%).
Ruuhkaisuus hieman lisääntynyt. Kehän ruuhkaisuutta ratkaistu kolmansilla
kaistoilla. Sisääntuloteillä ruuhkaisuuden lisääntyminen nykytilanteeseen nähden
ei ole merkittävää. Joidenkin katujen liikenne lisääntyy skenaarioon 1 verrattuna.
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Vt 12 Nokian moottoritie

• Liikenne pääasiassa (2/3) paikallista (alle 20 km) Tampereen kantakaupunkiin
suuntautuvaa. Läpikulkuliikennettä vähän Teiskontielle, muttei pidemmälle. Pieni raskaan
liikenteen osuus (3%).

• Vallitseva nopeusrajoitus 100 km/h. Liikenne sujuu hyvin, kapasiteettia hyvin jäljellä.
Liikenne ruuhkautuu jo nykytilanteessa Vaitinaron ja Pispalan valtatien liittymissä. Myös
Nokian suorilla bussilinjoilla on vapaat ja nopeat olosuhteet. Toimii Nokian ja Sastamalan
suunnan nopeana yhteytenä Tampereelle.

• Vuonna 2040 liikenteen sujuvuus ja matka-ajan ennakoitavuus edelleen hyvällä tasolla.
Mahdollinen nopeusrajoituksen lasku lisää matka-aikaa 1-2 minuuttia.

• Tie muodostaa estevaikutuksen asutuksen ja Pyhäjärven rannan väliin. Aiheuttaa
meluhaittaa. Ei palvele juuri maankäyttöä estäen myös esim. Pyhäjärven rannan
maankäytön kehittämisen.

• Mikäli maankäyttöä olisi mahdollista merkittävämmin kehittää tien ympäristössä, tulisi sen
ominaisuuksia muuttaa merkittävästi (vrt. Teiskontien ominaisuudet).

• Tampereen kaupunki selvittämässä moottoritien ympäristön maankäyttöpotentiaalia.
• Tien palvelutasoa ja ominaisuuksia voisi katsoa tulevaisuudessa myös jaksoittain.
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Vt 12 Teiskontie (Teiskontien etl-
Alasjärvi)
• Alle 20 km pituisen liikenteen osuus suurempi kuin tätä pidempimatkaisen. Pidemmän

kuin 80 km liikenteen osuus noin viidennes.
• Ohikulkua, koska yhteys Rantatunnelin kautta henkilöautoilla hieman nopeampi kuin

kehä. Raskas ohikulkuliikenne käyttää kehää.
• Joukkoliikenteen osuus on merkittävä (1/5 matkoista). Myös yksi pyöräilyn pääkäytävistä.

Raitiotien laajenemissuunta. Raskaan liikenteen osuus on erittäin pieni (2 %).
• Vallitseva nopeusrajoitus 60/70 km/h. Matka-ajan ennakoitavuus ruuhka-aikana

kohtuullinen. Vuoden 2040 tilanteessa liikenne ruuhkautuu osalla matkaa.
• Tie palvelee hyvin maankäyttöä useine liittymineen.
• Tienvarsi keskeinen työpaikka-alue, tien varrelle suunniteltu runsaasti uutta maankäyttöä

(huomioitu liikennemallissa).
• TAYSin kohdalla tullaan tarvitsemaan joka tapauksessa järjestelyjä.
• Tarpeita pysäkkien saavutettavuudessa sekä kävelyn ja pyöräilyn poikittaisyhteyksissä.
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Vt 12 Paasikiventie (Vaitinaro-
Teiskontien etl)
• Alle 20 km pituisen liikenteen osuus selvästi yli puolet. Pitkämatkaista (yli 80 km) noin

kuudennes. Ohikulkua, koska yhteys Rantatunnelin kautta henkilöautoilla hieman nopeampi
kuin kehä. Vaitinarossa liikenteen pääsuunta on Vaasantien suuntaan.

• Pitkämatkaisen liikenteen määrä merkittävä. Tästä suurin osa alueelta lähtevää tai sinne
päättyvää.

• Vallitseva nopeusrajoitus 60 km/h.
• Matka-ajan ennakoitavuus ruuhka-aikana huono, ongelmana nyt erityisesti Vaitinaron liittymä.

Vaitinaron liittymällä keskeinen merkitys myös merkittävän uuden maankäytön kytkemisessä
tulevaisuudessa.

• Varrella paljon merkittäviä maankäytön kehittämishankkeita (huomioitu liikennemallissa). Tie
aiheuttaa ilmanlaatu- ja meluongelmia sekä estevaikutuksen.

• Vuonna 2040 matka-ajan ennakoitavuuden heikkenemisen suuruus riippuu koko seudun
liikennejärjestelmän kehittämistoimista, iltaruuhkan liikenne voi madella ja pysähdellä lähes
koko matkallaan.

• Käytävässä tehokas joukkoliikenne, mikä huomioitava liikenteen ja maankäytön
vuorovaikutteisessa suunnittelussa

• Asemakeskuksen rakentuminen vaikuttaa linja-autojen kaukoliikenteen reitteihin ja
mahdollisesti myös siirtymiin Paasikiventielle.
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Kt 65 Vaasantie (Vaitinaro-Elovainio)

• Alle 20 km pituisen liikenteen osuus yhtä suuri kuin tätä pidemmän.
Pitkämatkaisen liikenteen osuus sisääntuloteistä selvästi suurin.
Läpikulkuliikennettä, koska Rantaväylä nopeampi kuin kehä.

• Vallitseva nopeusrajoitus 70/80. Matka-ajan ennakoitavuus on nyt ruuhka-aikana
kohtuullinen. Liikenne sujuu muuten hyvin, mutta ruuhkautuu Vaitinaron
liittymään. Liikenne ruuhkautuu Tampereen päässä myös 2040 riippuen myös
koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä.

• Tampereen päähän tulossa uutta maankäyttöä. Tampereen puolella esillä ollut
liittymäratkaisujen muuttaminen Lielahden kohdalla.

• Ylöjärvellä maankäytön tehostamista tien ympäristössä Teivo-Elovainio –välillä
kytkeytyen myös suunniteltuun raitiotiehen. Keskeinen kysymys se, miten tie
mahdollistaa maankäytön ja koko käytävän kehittämistä (nopeusrajoitukset,
liittymät, estevaikutus, melu).
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Mt 3495 Helsingin moottoritien jatke

• Puolet liikenteestä alle 20 km mittaista. Pitkämatkaisen liikenteen osuus
pieni. Ohikulkuliikennettä vähän. Liikennettä pääosin mo-tieltä Tampereen
keskustaan. Ruuhkahuiput muihin teihin verrattuna terävämpiä.
Työmatkojen osuus tarkasteltavista teistä suurin (35%). Paljon
kaukoliikenteen busseja. Raskaiden ajoneuvojen osuus merkittävä (7%).

• Vallitseva nopeusrajoitus 100 km/h. Matka-ajan ennakoitavuus ruuhka-
aikana hyvä. Vuonna 2040 liikenne sujuu hyvin myös iltaruuhkassa ja
matka-ajan ennustettavuus pysyy nykytasolla joitakin pistemäisiä kohtia
lukuun ottamatta. Matka-aika ei muutu nykytilanteeseen verrattuna.

• Tiejaksolla ei ole nyt maankäytön kehittämishankkeita. Maankäytön
kehittämismahdollisuudet kytkeytyvät myöhemmin tulevaisuudessa
mahdolliseen järjestelyratapihan siirtoon.
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Vt 3 ja 9 Kehätie

• Kehätie ruuhkautuu jo nyt ja pahemmin vuoden 2040 tilanteessa.
• Riskinä se, että parantamistoimet Teiskontiellä ja Paasikiventiellä tekevät

tästä reitistä houkuttelevamman vaihtoehdon kehätiehen nähden.
Ohikulkuliikenteen määrä ei kuitenkaan siten merkittävä, että yksistään se
ratkaisisi kehittämistoimien tarvetta kummallakaan reitillä.

• Keskeiseksi kysymykseksi nousee varautuminen kolmansiin kaistoihin
Pirkkalan ja Nokian välillä Helsingin moottoritien ja Pirkkalan välisen
osuuden lisäksi.
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Keskusteltavaa

• Miltä työn tulokset näyttävät?
• Mitä johtopäätöksiä työn tuloksista voi tehdä?
• Näkemyksiä etenemisestä ja vuoropuhelusta?

17




