
TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MIELIPIDE

KISSANMAA, KALEVA, UUSIKYLÄ, Hakametsän urheilualueen uudistaminen,
tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto,
asemakaava nro 8792. (TRE:5198/10.02.01/2019)

Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Arvioimme sekä asemakaavaa, että sen liitteenä olevia laajempia suunnitelmia, jotka ovat
kehittyneet osin parempaan, osin huonompaan suuntaan. Kaava-alueelle esitetty siltaratkaisu
on aiempaa parempi. Kokonaisuus näyttäytyy silti pyöräliikenteen kannalta korkeintaan
välttävänä, kun lähtökohtana on edelleen autoliikenteen suora, esteetön kulku ilman
korkeuseroja. Muut kulkumuodot laitetaan tarvittaessa kiertämään; pyöräliikenteen kuljetut
matkat pitenevät ja korkeuserot lisääntyvät. Myös reittien hahmottaminen on vaikeampaa. Sen
ohella reittien suoruus katoaa, mikä vaikuttaa sekä todelliseen sujuvuuteen, että koettuun
etenevyyteen. Jyrkkä 90 asteen käännös tappaa vauhdin ja sitä mukaa sujuvan etenemisen
tunteen, ilon; tätä näkökulmaa olisi Tampereella muutenkin syytä ottaa nykyistä paremmin
huomioon.

Pääreitit linjataan luonnoksessa torimaisen aukion läpi. Olemme edelleen sitä, mieltä, että
pyöräliikenteellä olisi syytä olla, autoliikenteen tapaan, erilliset reitti aluekeskuksen sisään ja sen
ohi. Hervannan valtaväylän reunassa on edelleen tilaa pohjoiseen johtavalle pyörätielle.
Ratkaisu vaatisi vain rampin alas Sammon valtatien ylittävältä sillalta sekä risteämisratkaisun.
Pelikadun kanssa. Hahmotelma linjauksesta on esitetty alla kuvassa. Jos tällaista ei haluta nyt
toteuttaa, vaadimme sille tilavarauksen jättämistä.

Hahmotelma Hervannan valtaväylän suuntaisesta pyörätiestä (punainen katkoviiva)
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Torialueella on kaavamerkintä tym-6 “Torimainen
alueen osa, joka on toteutettava korkealaatuisesti ja
ympäristöön sovittaen. Alueen läpi tulee toteuttaa
yleinen pyöräily- ja jalankulkureitti.” Takaako merkintä
varmuudella, että reitti toteutetaan pääreitin
laatutasolla, kuten yleiskaava edellyttää?

Aluetta laajempana kokonaisuutena tarkastellessa on
tunnistettavissa neljä pääreitin tasoista, läpikulkevaa
pyöräliikenteen yhteyttä (kuva oikealla). Vain yksi niistä
on luokiteltu seudulliseksi pääreitiksi, alikulun kautta
kulkeva (1). Kun verrataan sitä ominaisuuksiltaan
toiseen vaihtoehtoon alueen läpi itään, sillan yli (2),
huomataan, että jälkimmäinen on lyhyempi, suorempi
ja sisältää vähemmän korkeuseroa. Tästä seuraa, että
seudullisen pääreitin ei voida olettaa olevan vilkkain ja
suosituin reittivalinta, vaan arvioimme sillan ylittävän
vaihtoehdon suositummaksi. Toisaalta ne palvelevat
osin eri käyttötarkoituksia, ja ihmisten käyttäytymistä
on vaikea ennakoida.

Johtopäätös onkin, että kaikki pääreitit on toteutettava samalla laatutasolla, eikä tehdä
Sammonkadun tapaan oletuksia siitä, kumpi puoli on suositumpi, ja varata sille enemmän tilaa.

Mielestämme pyöräpysäköinnin toteutusta on syytä ohjata tarkemmin kaavan kautta. Laadukas
pyöräpysäköinti on yksi tekijä, jolla pyöräliikenne tehdään houkuttelevaksi. Pysäköinti
sijoitettava helposti löydettäväksi, luontevasti kulkureittien varrella , sen on oltava laadukasta
(esim. runkolukitus, katokset), mutta tällaisessa kohteessa myös ulkonäkö on tärkeää. Luontava
paikka ohjata näitä näkökulmia olisi mielestämme rakentamistapaohje.

Kaava-alueen ulkopuoliset suunnitelmat

Huonompaan suuntaan suunnitelmissa on kehittynyt erityisesti eteläinen Hervannan valtaväylän
ylittävä silta, josta on tarkempi sijoituskuva katuympäristösuunnitelmassa. Sen pitäisi olla osa
pohjois-eteläsuuntaista pääreittiä! Sen lisäksi, että linjaus on aiempaa pidempi, on sille saatu
sijoitettua 120 asteen käännös, jyrkkä 90 asteen käännös heti mäen alla, sekä yhdet
liikennevalot lisää, mikä on ilmeisen tarkoitushakuisesti jätetty mainitsematta.
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Kuva: Valtaväylän suuntainen reitti eteläisen sillan kautta

Silta lienee sijoitettu siihen, mihin se on helpointa, eikä sihen, missä sitä tarvitaan. Tämä ei
palvele hyvin oikein mitään kulkusuuntaa, eikä sitä voi tällaisena hyväksyä. Sillan paikka on
tutkittava uudelleen ottaen lähtökohdaksi liikenteelliset tarpeet ennen kaiteiden materiaaleihin ja
vastaaviin keskittymistä.

Tampereella 29.9.2022

Tampereen polkupyöräilijät ry
Heikki Kerppilä, puheenjohtaja
heikki.kerppila@tarakka.fi
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3

mailto:heikki.kerppila@tarakka.fi
mailto:tuomo.pollari@tarakka.fi

