TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY

MUISTUTUS

KALEVA, KALEVANRINNE, HAKAMETSÄ, Kaleva-Hakametsä
–paikalliskeskuksen ydinalue, asemakaava nro 8826.
(TRE:3609/10.02.01/2020)
Tampereen polkupyöräilijät ry muistuttaa seuraavaa.
Kaleva, etenkin Sammonkatu, on muodostunut vihreäksi ja eloisaksi,
urbaaniksi ympäristöksi. Liikkuminen perustuu kävelyyn, pyöräilyyn ja
joukkoliikenteeseen. Tässä asemakaavassa tämä alue sitten päätetäänkin
kirjaimellisesti autohallin seinään. Sammonkadun ja Valtaväylän risteys
lähiympäristöineen on päätetty pyhittää kokonaan autoliikenteen käyttöön, jalankulku ja
pyöräily on nostettu kerrosta ylemmäs. Tällainen ratkaisu katkaisee raa’asti eloisan,
urbaanin kaupunkirakenteen, jonka tulisi jatkua saumattomasti kehittyvälle Hakametsän
alueelle. Lopulta olisimme halunneet nähdä isomman harppauksen kohti tätä
tulevaisuudessa merkittäväksi muotoutuvaa keskusta, mutta nyt sinne otettiin
ainoastaan pieni, varovainen askel. Jos tästä ratkaisusta kuitenkin jostain syystä
halutaan pitää kiinni, niin on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla eloisa ja
moderni kaupunkirakenne jatkuu Valtaväylän yläpuolisella tasolla kaikkiin suuntiin, eikä
kävelijöille ja pyöräilijöille jää pitkiä kiertoreittejä tai suuria korkeuseroja kiivettäväksi.
Tästä seuraa, että sillat ja muut yhteydet on sekä rakennettava että niiden laatutaso
suunniteltava ensisijaisesti tarpeen, ei kustannusten perusteella.
Emme hyväksy pyöräliikenteen pääreitin viemistä alueen pelkästään länsipuolelta.
Reitin ongelmina ovat tonttiliittymät, vilkas jalankulku (asuntoja, raitiotiepysäkki) ja
viimeisenä niittinä reitin vieminen kävelypainotteisen aukion kautta. Varsinkin alueen
ohittavalle liikenteelle reitistä tulee vaikeasti hahmotettava, eikä reitti ole koskaan
sujuva. Alueen ohittavaa liikennettä on esimerkiksi TAYS-TAMK-liikenne Hervannan
suunnalta - ja tälle etäisyydelle pyöräily on houkuttelevaa vain, jos reitti on sujuva.
Länsipuolen reitille on toki tarve, erityisesti alueen itsensä palvelemisen vuoksi.
Riittävän laadukasta pääreittiä ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan siten, että se välillä
sulautuu torimaiseen jalankulkualueeseen, vaan rinnalle pitää tarjota nopeampi
ohikulkureitti. Näin toimitaan kaupungin keskustassa (vrt. Hämeenkatu, Rongankatu),
joten ei ole mitään syytä toimia aluekeskuksissa eri tavalla. Hervannan Valtaväylän
suuntaista yhteyttä on hahmoteltu itäpuolelle, mutta tähän liittyy liian paljon avoimia
kysymyksiä: millainen on eteläinen silta, millaiseksi maankäyttö itäpuolella kehittyy ja
miten hyvät edellytykset laadukkaaseen yhteyteen muodostuu.
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Kuva: VE 2, joka sisältää sekä pohjoisen että eteläisen sillan ja pyörätien molemmin puolin
Hervannan valtaväylää. Aiemmin valitusta VE 1:sta oli säästösyistä jätetty pois Prisman ja
Valtaväylän välinen yhteys, joka kokonaisuus mielestämme vaatii

Mielestämme ainoa toimiva ratkaisu nykyisen suunnitelman pohjalle on linjata pyörätie
myös nyt kaavoitettavan tontin itäreunaan (Hervannan Valtaväylän länsipuolelle). Tämä
onnistuu tilankäytöllisesti ja kaavallisesti pienin muutoksin. Kokonaisuuden kannalta
lisäkustannukset ovat maltillisia eikä ratkaisu estä mitään tontille suunniteltuja
toimintoja. Pienempinä hyötyinä tämä yhteys helpottaa työmaiden poikkeusjärjestelyjä,
ja olemassa oleva yhteys antaa mahdollisesti enemmän vapauksia myös itäpuolen
Sandelinin korttelin tulevan maankäytön suunnittelussa.
Kaavassa, tai edes rakentamistapaohjeessa tulisi kuitenkin ottaa tarkemmin kantaa
myös Valtaväylän ylittävän eteläisen sillan ominaisuuksiin: suuntaukseen, tasaukseen,
leveyteen jne. Ratkaisun pitää muodostaa sujuva reitti puolelta toiselle, nyt kaavan
vaatimukset taas täyttää ihan mikä tahansa yhteys.
Kaavan ulkopuolisena huomiona vielä lopuksi: Rieväkadun liikenneympyrä toteutettiin
aikoinaan suunnitelmista poiketen, pyöräliikenteelle heikkolaatuisesti - jopa
vaarallisesti. Aluetta rakennettaessa tämä kohta tulisi vihdoin korjata.
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