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Tampereen polkupyöräilijät ry muistuttaa seuraavaa.

Liikenneväylät
Huomautamme, että alueella kulkee pyöräilyn pää-, alue- ja paikallisreittejä. Suunnitelmassa
ei esitetä näiden väylien oleellisia mittoja, kuten leveyksiä, mutta tässä ympäristössä
mielestämme ainoa hyväksyttävä mitoitusperuste on Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen1
mukaiset mitoitukset. Tähän velvoittaa jo pormestariohjelmakin. Suunnitteluohjetta pitää
noudattaa myös muissa yksityiskohdissa kuin väylän leveydessä.
Erityisesti toteutussuunnittelussa pitää huomioida pyöräliikenteen tavoiteverkko. Kannattaa
huomata, että tavoiteverkossa kaksi osuutta nousevat nykyisestä paikallisreitistä tasoa
ylemmäs aluereitiksi: Tampereen Uimakeskuksen edusta sekä yhteys Lemminkäisenkadun
päästä Hervannan valtaväylän viereiselle pyörätielle. Näiden yhteyksien luontevin
tasonnosto tehdään tässä yhteydessä, mutta nähdäksemme tätä ei ole nyt suunnitelmassa
huomioitu.

Pidämme hyvänä, että pääreitit toteutetaan asfalttipäällysteellä. Sammon keskuslukion
edessä jalankulun puoli osoitetaan kiveyksellä, mikä myös parantaa erottelun toimivuutta.
Vastaavaa kiveystä tai vaihtoehtoisesti väriasfalttia pyörätiellä olisi syytä käyttää ainakin
myös ylikulkusillan alueella lisäämään huomioarvoa järjestelmämuutokselle yhdistetystä
erotetulle väylälle.
Päällystettä on syytä käyttää myös pyöräliikenteen alueverkostolla. Tällä tehtäisiin selvä
tasonnosto ja ohjataan pyöräliikennettä selkeämmin pyöräliikenteen verkostolle.
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PYÖRÄLIIKENTEEN SUUNNITTELU. Väyläviraston ohjeita 18/2020
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf

Erityistä huomiota tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä väylien kuivatukseen.
Nykytilanteessa hiekkatiet ovat nurmikkoa alempana ja niille kertyy lunta ja jäätä, jonka
sulamisvesi ei pääse valumaan pois. Väylät ovat vuodesta riippuen jopa kuukausia paksua
sohjoa tai kuravelliä, mikä on hankala pyöräilijälle, muttei myöskään kävelijöiden etu.
Kestopäällyste ehkäisee liettymisen, mutta sen lisäksi väylän pinta tulee nostaa selkeästi
ympäristön yläpuolelle ja/tai sen reunoihin on rakennettava ojat. Tällaisen rakenteen
suunnitteluun puistoon sopivalla tavalla löytyy varmasti ammattiosaamista.
Kuivatusongelma koskee erityisesti pääreittejä, mutta myös alemman tason verkostoa.
Pelkkä päällyste ratkaise ongelmaa. Kuivatuksen tärkeyttä lisäävät sekä leudommat talvet,
että lumisina talvina ja sivuun auratun lumen sulaminen takaisin väylälle jäätymään, jos
kuivatusta ei ole riittävän hyvin järjestetty.
Mielestämme pyöräliikenteen pääreittien tarkemmat suunnitelmat pitää katsoa
katusuunnitelmia vastaavaksi vaikutusmahdollisuuksien osalta, eli vähintään tulee ne
asettaa nähtäville ja tarjota mahdollisuus kommentoida. Osallistumme mielellämme myös
muuhun vuorovaikutukseen suunnitelmien kehittämisessä.

Liikennepuisto ja muut alueen toiminnot
On hyvä kysymys, että onko liikennepuisto enää tätä päivää. Perinteisesti liikennepuistoissa
ajattelutapa on ollut matkia autoliikennettä ja esimerkiksi pyöräily on olla jopa kokonaan
kiellettyä. Tavoitteena pitäisi olla tuoda liikenteen eri muotoja enemmän esille - kävelyä,
pyöräilyä, joukkoliikennettä ja autoliikennettä. Askeleita tähän on otettu, mutta ei mistään
alkava ja ei mihinkään tai jalkakäytävälle päättyvä pyörätie kuvaa hieman liian hyvin
tamperelaista pyöräilijän todellisuutta. Ehdotamme, että suunnitelma muutetaan niin, että
liikennepuistossa voi pyöräillä ja tutustua myös eri pyöräliikenteen järjestelyihin kuten
ajoratapyöräily, pyöräkatu, pyöräkaista ja 1-suuntainen pyörätie.
Pumptrack on hyvä lisä alueelle ja se on hyvä tapa mm. harjoitella pyöränkäsittelyä.
Olemme hieman huolissamme, onko varattu tila kuitenkaan riittävä radalle, harrastuksen
suosio on kasvussa.
Pyöräpysäköinnin osalta kiitämme valittua mallia, yksinkertaista runkolukittavaa telinettä.
Mielestämme pyöräpysäköintiä pitäisi löytyä suunnitelmaan esitettyjen kohteiden lisäksi
ainakin pelikenttien yhteydestä.
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