
TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MIELIPIDE

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien alustavat katusuunnitelma luonnokset

Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida alustavia suunnitelmia ja osallistumme
mielellämme kommentointiin jatkossakin. Nyt esitettyjen suunnitelmien pohjalta yleisesti
pyöräliikenteen järjestelyissä mennään nykyisestä eteenpäin vaikka isojakin kehityskohteita
löytyi. Toisaalta osassa Hatanpään valtatietä voidaan katsoa tilanteen myös hieman
heikkenevän nykytilanteesta.

Yleisenä huomiona suunnitemakartoista toivomme mietittävän punaisen korostusvärin
käyttöä. Alustavissa suunnitelmissa oli kohtia, joissa väriä ei ole käytetty voimassa olevien
periaatteiden mukaisesti, mutta oletamme asian korjautuvan suunnitelmien tarkentuessa.
Isona puutteena on kuitenkin, että väriä on selvästi pyritty käyttämään vain korostamaan
pyöräliikenteen erottelua autoliikenteestä, vaikka monessa kohdin (mm. raitiotien pysäkit ja
eräät monimutkaisemmat risteykset) punaista väriä olisi syytä käyttää myös korostamaan
pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua sekä osoittamaan pyöräilijälle, minne pyörätie jatkuu.
Kaupunkikuvallisesti nykyiset periaatteet luovat tilkkutäkkimäisen vaikutelman,
mielestämme ohjeita kannattaisi tältä näkökulmalta tulkita nykyistä sallivammin.

Värin osalta erityisesti ihmettelemme Pirkkalan puolen suunnitelmia. Tampereen päättämät
linjaukset eivät tiettävästi sido Pirkkalaa ja haastammekin Pirkkalaa käyttämään punaista
väriä pyörätiellä Tamperetta enemmän eli edistyksellisemmin! Näin on tehty Kangasalan
johdolla suunnitellussa Lamminrahkassa, mukaan lukien Tampereen puolella sijaitsevia
katuosuuksia.

Toisena yleisenä huomiona eri kohdissa suunnitelmaa on esitetty bussipysäkkejä pyörätien
viereen. Näissä kohdissa tulisi järjestelmällisesti käyttää kaiteita ohjaamaan bussipysäkiltä
tulevat jalankulkijat riittävän kauas pysäkin luomasta katveesta.

TAYS-Linnainmaa

Kartta 1:

Yleisesti Tampereella reunakivi jätetään kokonaan pois vain pääreiteiltä, mutta esitämme
Arvo Ylpön kadun pyöräteille samaa ratkaisua, koska jatkossa kyseinen katu luo tärkeän
yhteyden raitiotieltä Kissanmaalle.

Lääkärintiet idästä tultaessa käännös Arvo Ylpön kadulle on hankala: käännös on
“takaviistoon”. Ratkaisu toki tarjoaa sujuvan linjauksen Arvo Ylpön kadulta etelään, hyvät
odotustilat Lääkärintietä länteen kulkijalle mutta ehdotamme silti geometrian pientä
parantamista siten, että risteys on sujuva myös yllä mainittuun suuntaan.



Kartta 3:

Uusi alikulku ei vaikuta sujuvalta eikä turvalliselta. Lihasvoimalla kulkevalle tulee entistä
enemmän nousua eikä näkemät tunnelin suulla vakuuta ratkaisun turvallisuudesta.
Mielestämme tässä on syytä edetä suunnittelussa tasoylitykseen perustuen. Mikäli uudelta
asuinalueelta katsotaan tarvittavan alikulku rinnalle, se voidaan sijoittaa sellaiseen kohtaan
jossa se maaston puolesta parhaiten soveltuu. Raitiotiehän kasvattaa joukkoliikenteen
käyttäjämääriä, joten henkilöautoliikenne sujuvoituu itsestään, tarvetta lisätoimenpiteille
autoliikenteen sujuvuudelle on vaikea nähdä.



Tenniskadun eteläpuolen eroteltu pyörätie päättyy epäselvästi Toimelankadun liittymän
jälkeen. Pyöräliikenteen puolenvaihto tulisi ohjata selkeämmin osoittamalla pääsuunta infran
avulla Tenniskadun yli, eikä jättäytyä vain liikennemerkkien varaan. Näin voisi välttää
tilanteen, jossa pyöräilijät ajautuvat suotta umpikujaan. Tämä myös vähentää
jalkakäytäväpyöräilyä pysäkin länsipuolella.

Kartta 5:

Raitiotien 1. vaiheen opetus oli, että pyörätie tulisi viedä raitiotien vieressä myös sillalla.
Hervannan suunnassa tämä olisi ollut hyvin kaivattu linjaus, mutta myös Kalevassa on
kaivattu suorempaa yhteyttä urheilupuiston/TAYS/TAMK suuntaan raitotien linjauksen
mukaan. Raitiotie luo selkeän, helposti suunnistettavan linjauksen pyörätielle. Alasjärven
uusi asutus tulee varsinkin alussa hyödyntämään paljon Linnainmaan palveluja, jonne
etäisyys on sopiva käveltäväksi ja erityisesti pyöräiltäväksi. Siltaan liittyisi tietysti pääreitin
puolenvaihto, mutta tähän lienee löydettävissä sujuva ratkaisu.

Mikäli ratkaisuksi kuitenkin valitaan Teiskontien alitus, on geometriaa varsinkin Teiskontien
eteläpuolella parannettava (sujuvat ajolinjat, jyrkkyys, näkemät), toisin sanoen
suunnittelualuetta tulee laajentaa kattamaan myös tämä pääreitin kannalta oleellinen risteys.
Koska samasta kohdasta on myös kulku uimarannalle, niin kenties pyöräkatu olisi tähän
toimiva ratkaisu huomioida pyöräilyn pääreitti, mutta ensisijaisesti kannattaisi tutkia
mahdollisuudet järjestää autoliikenne pohjoisen suunnasta. Emme näe sekalikennettä
sinänsä ongelmana, mutta pyöräliikenteen pääreitillä ei voi olla stop-merkkiä, joka on
nykytilanteessa laitettu tunnelista pyörätielle tulevien autojen takia - tämä problematiikka on
ratkaistava muulla tavoin.



Lisäksi mikäli edellä mainittu ratkaisu valitaan toteutettavaksi, olisi tarpeen tarpeen
mahdollistaa pyöräily eteläpuolen pyörätieltä suoraan raitiotiesillan alapuolelle, jotta
vältytään ylimääräisiltä raiteiden ylityksiltä ja pienennetään estevaikutuksia jalankululle sekä
pyöräilylle.



kartta 6:

Pyörätien ja raitiotien väliin on suunniteltu kaide. Muistutatamme huomioimaan
suunnitteluohjeiden mukaiset etäisyydet pyörätiestä kaiteeseen. Minimi on 0,5 metriä
liikennetilan reunaan, mutta lumitilan riittävyyden takia kaide on parasta sijoittaa raitiotien ja
pyörätien puoliväliin.

Kartta 7:

Kuvan oikeassa laidassa näkyvä pysäkkialue on hyvä esimerkki paikasta, missä pyörätien
punaista pinnoitetta kannattaisi käyttää myös tehostamaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua.

Luhtaankadun ja Heikkilänkadun riesteyksessä vaikuttaa odotustilat jäävät edelleen aika
pieniksi ja alikululta tuleva Linnainmaalle päin suuntaava pyöräilijä voi jäädä autoilijalta
helposti huomaamatta. Tässä on syytä tutkia mahdollisuutta viedä Heikkilänkadun
suuntaista pyörätietä hieman kauemmas risteysalueesta.

Kartta 8:

Liikenneympyrän geometriaa pitää saada myös pyöräilijöille selkeämmin ympyräksi.
Ajoradan kaarresäteet ovat turhan loivia, joka tarkoittaa korkeita nopeuksia suojatien
kohdassa.



Kartta 9:

Lahtomäenkadun risteyksessä näkyy eräs pyöräilijän kannalta ärsyttävimmistä
suunnittelumalleista, ylimääräinen kääntö kohti risteyksen keskustaa (ks. kuva). Pyörätie on
syytä viedä risteyksen yli suoraan, jolloin siinä voi keskittyä liikenteen havainnointiin eikä
pyörän hallintaan tiukassa kaarteessa.

Citymarketin takaa kaavaillulla kadulla vaikuttaa olleen epäselvyyttä, suunnitellaanko
jalkakäytävää vai pyörätietä. Risteysgeometria näyttää selvästi jalkakäytävältä, mutta
ilmeisesti tämä on ajateltu pyörätieksi? Myös tämän reitin olisi tarpeen olla sujuvasti
pyöräiltävissä, sillä on tarpeetonta lisätä joukkoliikenneterminaalin läpi ajavien pyöräilijöiden
määrää silloin, kun he ovat menossa Teiskon suuntaan ja voivat ohittaa ruuhkaisen alueen.



Hatanpää-Pirkkala

Hatanpään Valtatie, kartta 3:

Alla olevassa risteyksessä on mahdollista, että pyöräily-yhteys Lokomonkadulle
käytännössä muodostuu sivukadun kautta. Liikennemäärät eivät ole isoja, joten oikaisu voi
olla perusteltuakin tehdä sujuvaksi.

Hatanpään Valtatie, kartta 4:

Siirtolapuutarhankadun ja Vihilanhdenkadun liittymät tulisi korottaa, kuten toinen näistä jo
nykyisin, jotta Hatanpään valtatieltä kääntyvien ajoneuvojen kuljettajat eivät aiheuta vaaraa
pyöräilyn seudullisella pääreitillä kulkeville. Lisäksi tulisi harkita kyseisten katujen osalta
pyöräliikenteen siirtämistä ajoradalle toisin kuin suunnitelmassa on esitetty. Tällöin
esimerkiksi yhteys Lokomonkadulle olisi selkeämpi ja tonttiliittymät aiheuttaisivat vähemmän
vaaraa pyöräliikenteelle..

Hatanpään Valtatie, kartta 5:

Lahdenperänkadun risteys on selvä edistysaskel nykytilaan. Risteyksestä kuitenkin puuttuu
punaiset pyörätien korostukset.

Koulun kohdalla pyörätiehen tarvittaisiin lisäleveyttä: paljon kulkijoita ja loiva alamäki
kasvattaa vauhteja.



Hatanpään Valtatie, kartta 6:

Myös Nuolialantien liittymä parantuu huomattavasti nykytilanteesta. Kuitenkin ajoradan
kääntösäde Hatanpään Valtatieltä Nuolialantielle on hyvin loiva, tarkoittaen korkeita
nopeuksia suoatien kohdassa. Ehdotamme, että tutkittaisiin yliajettavan kiveyksen käyttöä
tässä risteyksessä. Myös tässäkin risteyksessä puuttuu pyörätien punaista korostuksia.

Nuolialantie, kartta 9:

Nuolialantiellä oleva korotettu suojatie ajoradan yli on sijoitettu siten, että pyöräliikenne ei
voi sitä käyttää Tieran- tai Timonkadulta tullessa. Itään päin Tierakadun kohdalle siirtämällä
mahdollistuisi käyttö myös pyöräilijöille sekä välimatka Leirintäkadun kohdalla olevaan
Nuolialantien ylitykseen pienenisi.

Nuolialantie, kartta 10:

Tarmonkadun kohdalla pyöräpysäköinti on sijoitettu osittain siten, että siihen ei voi laillisesti
ajaa. Pyöräpysäköinti voisi mahdollisesti toimia paremmin Tarmonkadun päässä kadun
suuntaisena, jolloin siihen olisi loogista siirtyä pyörätieltä.

Nuolialantien eteläpuolen yhdistetty jkpp päättyy Perkiönkatuun, mutta pyöräliikennettä ei
ole ohjattu mitenkään kadun yli. Pyörätie tulisi erotella jalkakäytävästä liittymän kohdalla,
jotta se ohjaisi pyöräliikenteen Nuolialantien pohjoispuolelle pyörätielle. Nykyisellään tämä
järjestely johtaa helposti jalkakäytäväpyöräilyyn.

Pirkkala, kartta 1 (piirustus 2171.11)

Kenkätien liikenneympyrän pyöräilijöiden kiertotila on saatu onnistuneesti pyöreäksi toisella
puolelle, olemme vakuuttuneita että ratkaisu pystytään kopioimaan ympyrän toisellekin
laidalle!

Kenkätien ja Nuolialantien välillä olevassa nelihaaraisessa kahteen alikulkuun johtavassa
erotellussa jkpp:n liittymässä ei ole selkeää pääsuuntaa, joka voi aiheuttaa hämmennystä
väistämisvelvollisuuksien osalta. Lisäksi liittymässä olisi hyvä leventää kaikkien suuntien
pyöräteitä ja loiventaa kaarresäteitä, jotta olisi enemmän tilaa ryhmittyä ja kääntyminen olisi
mahdollista ilman vastaantulevien puolelle ajautumista.

Pirkkala, kartta 2 (piirustus 2171.12)

Kaartotien liittymään tarvitaan selkeämmät ohjaukset ajoratapyöräilyyn.

Naistenmatkantie (kartta 3 ja eteenpäin)

Huomautamme, että Naistenmatkantien pohjoispuolen jk-pp yhteydelle on selvä tarve.
Toivomme, tai suorastaan edellytämme, että jatkosuunnittelussa leveydestä ei säästetä.



Pirkkala, kartta 9 ( piirustus 2171.19)

Pyöräilijälle ylityskohta ympyrässä on hankala: vain toiseslta puolelta ympyrää pääsee
ajamaan laillisesti koko matkan pyörätielle, toisella puolella voi tulla yllätyksenä pieni pätkä
jalkakäytävää. Tässä olisi syytä harkita joko pyörätien vientiä molemmin puolin tai
vähintäänkin opastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pirkkala, kartta 10 ( piirustus 2171.20)

Tutkittava uusi suuntaisliittymä näyttää hyvin ongelmalliselta pyöräilyn pääreitin kannalta,
epäilemme tähän olevan vaikea löytää toimivaa ratkaisua.
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