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TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa 2040 Hatanpään
jätevedenpuhdistamon alueelle on suunniteltu keskustamaisia
toimintoja. Tässä työssä on laadittu autoliikenteen tarkasteluja
vuonna 2019 käynnistettävän suunnittelukilpailun reunaehtojen
selvittämiseksi.
Tarkastelualue käsittää Hatanpään valtatien Jokikadun ja
Lahdenperänkadun liittymien välillä sekä Hatanpäänkadun
soutustadionille asti.
Tarkastelun tavoitteena on ollut selvittää puhdistamon alueelle
suunnitellun maankäytön vaikutukset autoliikenteen
palvelutasoon sekä esittää suosituksia tarkastelualueen
liittymäjärjestelyistä.

Työtä ovat ohjanneet Tampereen kaupungilta Timo Seimelä,
Minna Seppänen, Anna Hyyppä, Mirkka Katajamäki, Lotta
Kauppila ja Raija Tevaniemi. Työstä ovat vastanneet Ramboll
Finland Oy:ssa Riikka Salli, Juho Suolahti, Tuomas Palonen, Elina
Tamminen ja Lauri Vesanen.

Liikennetarkastelujen rajaus
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TYÖN SISÄLTÖ
Lähtötiedot ja ennusteet
Tarkastelualueen nykytilanteen liikenneverkko ja liikennemäärät
Uuden maankäytön liikennetuotokset ja liikenne-ennusteet
Hatanpään valtatien Lokomonkadun ja Hatanpäänkadun
liittymän ideasuunnitelma

Toimivuustarkastelut
Liikenneverkon toimivuus ennustetilanteessa
Skenaariotarkastelut
Iltapäivän huipputunnin autoliikenteen vähennyskeinot ja niiden
arvioidut vaikutukset

Yhteenveto toimivuustarkasteluista ja johtopäätökset
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LÄHTÖTIEDOT JA
ENNUSTEET
TARKASTELUALUEEN NYKYTILANTEEN
LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT
UUDEN MAANKÄYTÖN LIIKENNETUOTOKSET
JA LIIKENNE-ENNUSTEET

4

NYKYTILANTEEN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA
LIIKENNEMÄÄRÄT
Hatanpään valtatie on nykytilanteessa 2+2-kaistainen, minkä lisäksi useassa
liittymässä on kääntymiskaistoja vasemmalle.
Alueella on seitsemän valo-ohjattua liittymää, minkä lisäksi alueella on
useita valo-ohjaamattomia tonttiliittymiä.

Valo-ohjattu liittymä
Valo-ohjaamaton liittymä

1853

Iltapäivän huipputunnin
poikkileikkausliikenne

6.4.2017 tehtyjen liikennelaskentojen mukaan iltapäivän huipputunnin
aikana Hatanpään valtatien poikkileikkauksessa kulkee enimmillään 1850
ajoneuvoa tunnissa. Hatanpäänkadulla vastaava luku on 420 ajon./h ja
Hatanpään puistokujalla 520 ajon./h.

Lahdenperänkadun ja Hatanpään valtatien liittymän poikkileikkausliikenteen
määrät on saatu liikennevalolaitteiden 30.11.2018 keräämistä tiedoista.
Hatanpään valtatiellä Lahdenperänkadun liittymän pohjoispuolella kulkee
2040 ajon./h.

Hatanpään puistokuja

519

Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymän iltapäivän
huipputunnin liikenne on laskettu 20.2.2017, minkä perusteella Hatanpään
valtatien poikkileikkauksessa Jokikadun pohjoispuolella kulkee 1540 ajon./h.

221

Siirtolapuutarhank.

Nykytilanteessa tarkastelualueella liikkuu kaikkiaan iltapäivän huipputunnin
aikana yhteensä noin 3800 ajon./h.
Hatanpään sairaalalta lähtevää tai sinne saapuvaa hälytysajoa on noin 10
ajoneuvoa vuorokaudessa. Hälytysajot keskittyvät tyypillisesti ilta-aikaan.
1428
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HATANPÄÄN VALTATIEN ILTAPÄIVÄN HUIPPUTUNNIN
LÄPIAJOLIIKENNE
Hatanpään valtatien läpi ajaa iltapäivän huipputunnin
aikana 690 ajoneuvoa etelään ja 500 pohjoiseen,
yhteensä 1190 ajon./h. Koko tarkastelualueella liikkuu
iltapäivän huipputunnin aikana yhteensä 3800
ajoneuvoa, joten läpiajoliikennettä on noin kolmasosa
alueen kaikesta liikenteestä.
•

Läpiajavalla liikenteellä tarkoitetaan liikennettä, joka
kulkee Hatanpään valtatiellä suoraan Jokikadun
liittymästä Lahdenperänkadun liittymään tai toisin päin.

Puhdistamon kohdalla iltapäivän huipputunnin aikana
Hatanpään valtatiellä noin 55 % poikkileikkauksen
liikenteestä on läpiajoliikennettä.

Iltapäivän huipputunnin aikana Hatanpään valtatiellä
suurin osa (85 %) läpiajavasta liikenteestä on
Nuolialantietä kulkevaa, Rantaperkiöön (19 %),
Härmälään (37 %) ja Pirkkalaan (30 %) suuntautuvaa
liikennettä.
Hatanpään valtatien Jokikadun ja Hatanpäänkadun välisen osuuden liikenteen
suuntautuminen, luvut prosentteja. Tiedot perustuvat v. 2015 TALLI-malliin.

6

AIKAISEMMAT SELVITYKSET
Hatanpään sairaalan, kartanoalueen ja arboretumin asemakaavaan liittyen on laadittu liikenneselvitys (Ramboll,
6/2017). Tarkastelussa laadittiin liikenne-ennuste sairaalan laajentumisen sekä sairaalan ja jätevedenpuhdistamon
alueiden maankäytön kehittymisen pohjalta. Puhdistamon maankäyttö oli noin 60 % verrattuna puhdistamon alueen
maankäyttöön tässä tarkastelussa. Tarkastelussa Hatanpään valtatien kaistamäärä oli nykytilanteen
mukainen (2+2). Toimivuustarkasteluissa todettiin, että Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun liittymään
tarvitaan lisää kapasiteettia tai laajempia uudelleenjärjestelyjä, jos joukkoliikennekaistat toteutetaan.
Hatanpään valtatien liikennesuunnitelmassa (Ramboll 11/2017) tarkasteltiin joukkoliikenteen toimintaedellytysten
parantamista joukkoliikennekaistojen avulla. Selvityksessä todettiin, että joukkoliikennekaistat nopeuttavat
joukkoliikennettä vain marginaalisesti (noin 30 s.), mutta vähentävät autoliikenteen kapasiteettia, mikä ilmenee
Hatanpään valtatien ruuhkien lisääntymisenä ja autoliikenteen hidastumisena. Hidastumisen seurauksena liikenne
siirtyy vaihtoehtoisille reiteille, mikä kuormittaisi erityisesti Lempääläntietä ja Viinikan liittymää.
Raitiotien poikkileikkaustarkastelussa (Ramboll 1/2019) Hatanpään valtatielle jäteveden puhdistamon kohdalla
arvioitiin raitiotien sekä tulevan kunnallistekniikan tilantarvetta.

Puhdistamon alueen kehittämistä on tarkasteltu osana kantakaupungin yleiskaava 2040:n Viinikka-Rautaharkkorakennetarkastelua. Tavoitetilanteessa jätevedenpuhdistamon toiminnot siirtyvät Sulkavuoreen, minkä ansiosta
nykyisen puhdistamon alueen maankäyttöä voidaan kehittää.
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PUHDISTAMON ALUEEN KULKUTAPAJAKAUMAN ARVIOINTI
Vuoden 2010–2011 henkilöliikennetutkimuksessa Tampereen keskustan suuralueen henkilöautoilun kulkutapaosuus oli
keskimäärin 37 %. Pienimmät henkilöauton kulkutapaosuudet olivat Kyttälässä 29 %, Tammelassa 32 %, keskustan
pohjoisosassa 35 % ja Pyynikin-Santalahden alueella 36 %.
Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksessa postinumeroittain pienimmät henkilöautoilun kulkutapaosuudet olivat
Tampereen keskustan länsiosassa 32 % (33200) sekä Itä-Amurin ja Tammerkosken alueella 34 % (33210). Keskustan
alueen (33100) henkilöautoilun kulkutapaosuus oli 39 %.
• Keskustan postinumeroalue on laaja alue, joka käsittää liikenteen ja yhdyskuntarakenteen kannalta keskenään hyvin erilaisia
alueita (Kyttälä, Tampella, Ratina, Järvensivu sekä Hatanpään ja Viinikan pohjoisosat).

Hiedanrannan tavoitteelliseksi henkilöautoilun kulkutapaosuudeksi on asetettu 37 % (Hiedanrannan YS:n
liikennetarkastelut, Ramboll 6/2018). Huomattava poikkeama liikennemallin 55 %:n arviosta on perusteltu, sillä alue
sijoittuu raitiotien vaikutusalueelle ja se suunnitellaan kestävien kulkutapojen ehdoilla, kaupungin strategiaan (KV
13.11.2017) ja tavoitteisiin nojaten.
• Hiedanrannan YS:ssä käytetyn liikennemallin ennusteessa Hatanpään sairaalan ja asuinalueen kulkutapaosuudeksi oli arvioitu 47 %
ja Hatanpään toimistojen ja tilaa vievän kaupan alueella 59 %. Yhteenlaskettu henkilöautoilun kulkutapaosuus Hatanpään alueella
oli ennusteessa 56 %.

Puhdistamon alue on verrattavissa Hiedanrantaan; alue voidaan suunnitella raitiotiehen ja muihin kestäviin
kulkutapoihin tukeutuen, mitä tukee lisäksi keskustan jalankulkuvyöhykkeeseen liittyvä sijainti, toisin kuin
Hiedanrannassa.
→ Puhdistamon alueella henkilöautoilun kulkutapaosuuden arvioidaan olevan enintään 37 %.
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PUHDISTAMON ALUEEN UUDEN MAANKÄYTÖN
MATKATUOTOKSET
Tässä tarkastelussa uudistuvan puhdistamon alueelle on oletettu
sijoittuvan 150 000 k-m² asumista ja aluetta sekä koko keskustaa
palvelevaa muuta rakentamista 10 000 k-m².

Hatanpään puhdistamon matkatuotos arvioitiin Liikennetarpeen arviointi
maankäytön suunnittelussa -oppaan mukaan (Suomen Ympäristö
27/2008). Matkatuotokseen vaikuttavat kerrosneliömäärä, henkilöauton
kulkutapaosuus ja kaupunkikohtaiset muuttujat.
Tarkastelussa asumisväljyysoletuksena on käytetty 45 k-m²/hlö ja
henkilöautoilun kulkutapaosuutena 37 %.

Matkatuotoslaskelmissa varioitiin tuotoksia maankäytön kasvaessa tai
vähentyessä 20 % tavoitetilanteesta. Tavoitetilanteesta riippuen
iltapäivän huipputunnin aikana liikenneverkolle tulee nykytilanteeseen
nähden 200–300 ajon./h lisää.
Puhdistamon uuden maankäytön aiheuttama arki-vuorokausiliikenteen
lisäys on maankäytön tavoitetilanteessa noin 2890 ajon./vrk.

Puhdistamon alueen iltapäivän huipputunnin
liikenteen kysyntä eri maankäytön
skenaarioissa (ajoneuvoa/tunti)
Asumisen k-m²

Lähtevät
ajon.

Saapuvat
ajon.

Yht.

150 000

50

137

187

120 000 (-20 %)

40

110

150

180 000 (+20 %)

60

165

225

Muut k-m²

Lähtevät
ajon.

Saapuvat
ajon.

Yht.

10 000

29

39

68

8 000 (-20 %)

23

31

54

12 000 (+20 %)

35

47

82

Yhteensä

Lähtevät
ajon.

Saapuvat
ajon.

Yht.

Tavoite

79

176

255

Tavoite -20 %

63

141

204

Tavoite +20 %

95

212

307
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HATANPÄÄN ALUEEN MUUN UUDEN MAANKÄYTÖN
MATKATUOTOKSET JA LIIKENTEEN SUUNTAUTUMINEN
Puhdistamon alueen kehittämisen lisäksi liikenne-ennusteessa on
huomioitu Hatanpään sairaalan laajennuksen ja sairaala-alueen
suunnitellun maankäytön kehittämisen vaikutukset alueen
autoliikenteen määriin.

Liikenteen on oletettu jakautuvan pohjoisen ja etelän suuntiin
liikennemallin Hatanpään asuinalueen mukaisesti.
• Sairaalan uuden liikenteen oletetaan jakautuvan aiemman (2017) tarkastelun
mukaisesti: asiakkaat käyttävät vain Hatanpäänkatua ja henkilökunta
Hatanpäänkatua sekä Hatanpään puistokujaa 50/50-suhteessa.
• Hatanpään sairaala-alueen uuden maankäytön autoliikenne käyttää
Hatanpään puistokujaa.
• Puhdistamon alueen etelän suunnan liikenne kulkee Hatanpäänkadun kautta
ja pohjoisen suunnan liikenne Hatanpään valtatien uuden liittymän kautta.
• Toimivuustarkastelussa uuden liikenteen oletetaan saapuvan verkon reunalta
ja poistuvan verkon reunalle; ei uutta sisäistä liikennettä.

Puhdistamon ja sairaalan alueen maankäytön kehittäminen tuottaa
tavoitetilanteessa verkolle yhteensä noin 510 moottoriajoneuvoa
iltapäivän huipputunnin aikana lisää.

Tarkastelualueen autoliikenteen lisäkysyntä
(ajon./h). Taulukossa puhdistamon liikenne on
tavoitteen (150 000 k-m²) mukainen.
Uusi saapuva
liikenne

Pohjoisesta
(50 %)

Etelästä
(50 %)

Yht.

Sairaalaan

35

35

70

Hatanpäälle

20

20

40

Puhdistamon
alueelle

87

89

176

142

144

286

Pohjoiseen
(43 %)

Etelään
(57 %)

Yht.

Sairaalalta

35

47

82

Hatanpäältä

25

34

59

Puhdistamon
alueelta

34

46

80

100

135

221

Yhteensä
Uusi lähtevä
liikenne

Yhteensä
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AUTOLIIKENTEEN ENNUSTE
Liikenne-ennuste on laadittu ns. yön yli -ennusteena, eli
nykytilanteen liikenneverkon nykytilanteen liikennemääriin
on lisätty Hatanpään sairaalan laajennuksen, sairaala-alueen
uuden maankäytön sekä Hatanpään puhdistamon alueen
uuden maankäytön autoliikennetuotos.

2289
+436

Iltapäivän huipputunnin
poikkileikkausliikenne
ennustetilanteessa, alla lisäys
nykytilanteeseen nähden.

Hatanpään valtatien liikennemäärät kasvavat riippuen
poikkileikkauksesta 24–35 %. Määrällisesti suurin kasvu on
Hatanpään puistokadun liittymän eteläpuolella (+636 ajon./h).
235
+14

+130

Hatanpään puistokuja

649

Suhteellisesti suurin kasvu on Hatanpäänkadulla, jolla
liikennemäärä kasvaa 75 % (+312 ajon./h).

Siirtolapuutarhank.

1628
+200
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HATANPÄÄN VALTATIEN
LOKOMONKADUN JA
HATANPÄÄNKADUN LIITTYMÄN
IDEASUUNNITELMA
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LIIKENNEMÄÄRÄT HATANPÄÄN VALTATIEN LOKOMONKADUN
JA HATANPÄÄNKADUN LIITTYMÄSSÄ
Sairaalan laajennuksen ja maankäytön sekä
puhdistamon alueen uuden maankäytön
kehittämisen vaikutus liittymän liikennemääriin

Nykytilanne

Vasemmalle
kääntyvät
+20 %
Kasvua
312 ajon.

Oikealle
kääntyvät
+65 %
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HATANPÄÄN VALTATIEN
LOKOMONKADUN JA
HATANPÄÄNKADUN LIITTYMÄ
Lokomonkadun ja Hatanpäänkadun linjausta
parannetaan Hatanpään valtatien liittymässä.
Raitiotiepysäkki sijoittuu liittymän
pohjoispuolelle.
Aikaisemmassa poikkileikkaustarkastelussa
(2019) suunnitellun Hatanpään valtatien
pohjoisosan tyyppipoikkileikkauksen on oletettu
jatkuvan myös liittymän eteläpuolella.
Liittymäratkaisussa on varauduttu tilatarpeena
kääntymiskaistoihin jokaisella liittymähaaralla.

Nykyinen Hatanpään valtatien katualueen leveys
ei tutkitulla poikkileikkauksella riitä
Lokomonkadun eteläpuolella.

Hatanpään puhdistamon liikennetarkastelu
Hatanpään valtatien ja Lokomonkadun liittymä
Luonnos 28.2.2019 / Ramboll Finland Oy

HATANPÄÄN VALTATIEN POIKKILEIKKAUS
Liikennejärjestelyt vaativat kadulta noin 40 m tilaa.
Jalkakäytävän ja pyörätien, ajoratojen sekä raitiotien tilantarve ilman välikaistoja ja
ryhmittymiskaistoja on 27 m.
• Ajoradan ja pyörätien sekä ajoradan ja raitiotien välikaistat kasvattavat tilantarvetta
• Pysäkin tilantarve poikkileikkauksessa on 6 metriä (sisältyy välikaistoihin).
Poikkileikkauksen sijainti

39,9m

1
HATANPÄÄN VALTATIEN KATUTILA
Hatanpään valtatien katualueen leveys ei nykytilanteessa riitä tavoitellulle
ratkaisulle.
Tonteilla on paikoitellen rakenteita (rakennukset, tukimuurit) kadun
reunassa kiinni, jopa molemmin puolin katua.

Poikkileikkaus

Leveys, m

1

30

2

30

3

36

4

29

5

29

6

29

7

29

8

25

4
5

6
7
8

TOIMIVUUSTARKASTELUT
LIIKENNEVERKON
TOIMIVUUS ENNUSTETILANTEESSA
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PUHDISTAMON ALUEEN UUDEN MAANKÄYTÖN LIITTYMÄT
Hatanpään valtatie (1):

Raitiotien yli ei voi kääntyä ilman valo-ohjausta, joten uuden
liittymän on oltava valo-ohjattu.
Liikenteen toimivuuden kannalta liittymä on järkevintä sijoittaa
itäpuolella olevan nykyisen liittymän (A, B, C) yhteyteen.

Uusi yhteys

A

Nykyinen yhteys

Pohjoisin itäpuolen liittymä (A) on liian lähellä Jokikatua. Lyhyt
liittymäväli ja nelihaarainen liittymä on vähentävät sujuvuutta
huomattavasti.

1

Useampaa liittymää (B + C) ei kannata rakentaa Hatanpään
valtatiellä nelihaaraiseksi, sillä suoraan kulkevan liikenteen
viivytykset kasvaisivat liikaa nelihaaraisten valo-ohjattujen
liittymien valokierron takia. Liittymä B on uuden
maankäytön kannalta otollisimmassa kohdassa.
Hatanpäänkatu (2):
Puhdistamon alueelle on osoitettu toinen liittymä
Hatanpäänkadulle. Liittymä on suositeltavaa rakentaa vähintään
150 m päähän Hatanpään valtatien liittymästä, esimerkiksi
Kulma-Sarviksen läntiseen liittymään, jotta Hatanpään valtatien
liittymään jää riittävästi tilaa jonottaville ajoneuvoille.
Liittymään ei tarvita valo-ohjausta ja se voi olla nelihaarainen.

B
Raitiotiepysäkin
vaihtoehtoiset sijainnit

C
2

TARKASTELUALUEEN MALLINNUS
SIMULAATIO-OHJELMAAN 1/3
Tarkastelualue mallinnettiin simulaatio-ohjelmaan (Vissim)
oheisen periaatekuvan mukaisesti. Simulaatioverkko on
toteutettu katkoviivalla esitetyn rajauksen mukaisesti.
Liikenneverkon osalta tehtyjä oletuksia:
• Hatanpäänkatu on muutettu joukkoliikennekaduksi Hatanpään
sairaalan edustalla.

• Lahdenperänkadun ja Lokomonkadun välillä ei ole
oikaisumahdollisuutta tontin läpi.
• Jokikadun ja Hatanpäänkadun välillä sijaitsevien Hatanpään
valtatien itäpuoleisten toimistorakennusten tonttien välillä ei ole
läpiajomahdollisuutta.
• Liittymissä risteävän jalankulku- ja pyöräliikenteen vaikutusta
liittymien toimintaan ei ole huomioitu.
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TARKASTELUALUEEN MALLINNUS
SIMULAATIO-OHJELMAAN 2/3
Nykytilanteeseen nähden autoliikenteen verkkoon on tehty seuraavat
muutokset:
• Hatanpään valtatien keskellä kulkee kaksiraiteinen raitiotie omalla
väylällään, jolloin autoliikenteelle on 1+1 kaistaa. Autoliikenteelle on
liittymissä kääntymiskaistoja vasemmalle kääntymistä varten.
• Hatanpään valtatien Hatanpäänkadun ja Lokomonkadun liittymää on
siirretty etelään ideasuunnitelman mukaisesti.
• Kaikki Hatanpään valtatien liittymät ovat valo-ohjattuja, eli verotoimiston
ja Siirtolapuutarhankadun liittymiin on lisätty valo-ohjaus.

• Hatanpään valtatielle ja Hatanpäänkadulle on lisätty uudet liittymähaarat
jätevedenpuhdistamon alueelle.
• Hatanpään valtatien tonttiliittymät Hatanpäänkadun ja Lahdenperänkadun
väliseltä osuudelta on poistettu (yhteys tonteille Lokomonkadun kautta).
• Hatanpäänkadulta on poistettu Kulma-Sarviksen pihan itäpuolen
tonttiliittymä ja puhdistamon nykyinen tonttiliittymä.

Lisäksi mallinnettiin 2+2-kaistainen nykytilannetta muistuttava verkko
ilman raitiotietä, mutta muutoin samoin oletuksin kuin edellä.
Valo-ohjauksen myötä Siirtolapuutarhankadun
liittymä voidaan toteuttaa nelihaaraisena ja ohjata
katkaistavien tonttiliittymien liikenne sen kautta.
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TARKASTELUALUEEN MALLINNUS
SIMULAATIO-OHJELMAAN 3/3
Edellisten verkkojen lisäksi tarkastelua varten mallinnettiin
vaihtoehtoverkko, jossa Hatanpään valtatie katkaistaan
läpiajoliikenteeltä joukkoliikennettä lukuun ottamatta ja autoliikenne
ohjataan Lokomonkadulle.
• Lokomonkatua jatketaan Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun
liittymään ja liittymä muutetaan nelihaaraiseksi.
• Vaihtoehdossa pätevät muutoin samat oletukset ja muutokset kuin
edellä esitetyissä vaihtoehdoissa.
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TOIMIVUUSTARKASTELUISSA VARIOIDUT MUUTTUJAT
Toimivuustarkasteluissa tarkasteltiin Hatanpäänkadun liittymän siirtämistä etelään muutamilla kymmenillä metreillä
ja liittymän muuttamista kiertoliittymäksi.
Lisäksi tehtiin herkkyystarkastelu puhdistamon alueen eri maankäyttöskenaarioiden (80 %, 100 %, 120 %)
tuottaman liikennemäärän perusteella.

Muita mahdollisia muuttujia, joilla voi olla vaikutusta toimivuuteen (ei simuloitu):
• Hatanpäänkadun ja Jokikadun välisten liittymien vähentäminen, muuttaminen suuntaisliittymiksi tai kääntymiskaistojen
lisääminen. Nämä edellyttävät ajojärjestelyjen muuttamista tonteilla. Suuntaisliittymät hankaloittaisivat merkittävästi ajoa
tonteilta etelän suuntaan ja aiheuttaisivat ylimääräistä liikennettä.
• Hatanpään puistokujan katkaiseminen idän suunnasta Hatanpään valtatielle, millä voisi hieman parantaa liittymän toimivuutta
sairaalan liikenteen kannalta.
• Liikenteen mahdollinen siirtyminen rinnakkaisreiteille (Lempääläntielle). Joukkoliikennekaistaselvityksen perusteella 300–400
autoa saattaisi siirtyä Hatanpään valtatieltä suuntaansa iltapäivän huipputunnin aikana. Tämä voisi merkittävästi parantaa
Hatanpään valtatien liikenteen toimivuutta. Vaikutuksia mm. Viinikan liittymän toimivuuteen ei ole tutkittu.
• Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvaminen; raitiotie Härmälän ja Pirkkalan suuntaan voisi vähentää autoliikenteen
määrää. Kulkumuoto-osuuden kasvulla on samankaltaisia vaikutuksia kuin liikenteen siirtymisellä rinnakkaisreiteille.
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KIERTOLIITTYMÄ HATANPÄÄN VALTATIEN
HATANPÄÄNKADUN JA LOKOMONKADUN LIITTYMÄÄN

2000
Pohjoinen
haara

1500
1-kaistainen
kiertoliittymä
(käytäntö)

1000
Etelä

500

Länsi
1-kaistainen
kiertoliittymä
(teoria)
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→ Kiertoliittymä hylättiin jatkotarkasteluista

2500

400

Iltapäivän huipputunnin aikana Hatanpään valtatien
liikenne pohjoisesta etelään on niin vilkasta ja
katkeamatonta, että liittyminen Hatanpäänkadulta on
lähes mahdotonta.

2-kaistainen
kiertoliittymä
(teoria)

200

• Kaksikaistainen kiertoliittymän teoreettinen välityskyky
ilman raitiotietä olisi riittävä, mutta se edellyttäisi
liittymähaarojen kaksikaistaisuutta.

3000

0

• Oheisessa kaaviossa kiertoliittymän poikki kulkeva raitiotie
on huomioitu ylimääräisenä liikenteenä.

Hatanpään valtatien kiertoliittymän välityskyky

Tulosuunnan perusvälityskyky (hay/h)

Hatanpään sairaalan laajennus sekä Hatanpään ja
puhdistamon uusi maankäyttö kasvattavat
liikennemääriä niin paljon, että edes kaksikaistaisen
kiertoliittymän välityskyky ei riitä.

Kiertävä liikenne (ajon./h)

23

HAVAINTOJA TOIMIVUUSTARKASTELUISTA

Hatanpään valtatien muuttaminen 1+1-kaistaiseksi aiheuttaa kapasiteettiongelmia jo nykyisillä
liikennemäärillä.
Sairaalan laajennus ja suunniteltu uusi maankäyttö Hatanpään ja puhdistamon alueille kasvattavat liikennemäärää
yhteensä yli 500 autolla iltapäivän huipputunnin aikana. Liikenteestä 50 % aiheutuu puhdistamon alueen uudesta
maankäytöstä, 40 % sairaalan laajennuksesta ja 10 % Hatanpään sairaalan asuinalueen uudesta maankäytöstä.
• Nykytilanteessa iltapäivän huipputunnin aikana tarkastellulla verkolla liikkuu n. 3800 autoa. Maankäytön kehittäminen kasvattaa
autoliikenteen määrää n. 12 %.

Liikennettä saapuu verkolle enemmän kuin verkko pystyy ruuhkitta välittämään. Arki-iltapäivän huipputunnin aikana
liikenne jonoutuu pohjoisen suunnasta Hatanpään valtatien ja Jokikadun syöttämän liikenteen takia.
• Simulaatiossa Hatanpään valtatien pohjoispäähän ja Jokikadulle jää ns. piilevää kysyntää, eli ajoneuvoja, jotka eivät mahdu
verkolle verkon ruuhkaisuuden takia.

Liikenne jonoutuu myös Hatanpäänkadulla sairaalan kasvavan liikennekysynnän takia.
• Hatanpään valtatien, Hatanpäänkadun ja Lokomonkadun liittymän siirtäminen etelän suuntaan nopeuttaa läpiajoliikennettä
hieman, mutta ei erityisesti paranna Hatanpäänkadun tilannetta.

Hatanpään valtatien nopeusrajoituksen laskemisella 50 km/h  40 km/h ei ole vaikutusta kapasiteettiin.
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TOIMIVUUSTARKASTELUIDEN MATKA-AIKAMITTAUKSET
Toimivuustarkasteluissa tutkittiin matka-aikoja eri pisteiden välillä, jotta
nähtiin, millaisia viivytyksiä eri maankäyttöskenaarioista aiheutuu iltapäivän
huipputunnin liikenteessä. Vertailukohtana ovat olleet 1+1-kaistaisen
Hatanpään valtatien nykyisten liikennemäärien matka-ajat.
Sairaalan laajennuksen ja sairaalan alueen maankäytön sekä puhdistamon
alueen tavoitteellinen maankäyttö lisäävät liikennettä.
• Läpiajoliikenteen matka-aika etelän suuntaan on simulaation perusteella noin 5 min
20 s ja pohjoiseen 3 min.

• Uusi liikenne kasvattaa läpiajon matka-aikaa etelän suuntaan 35–55 sekuntia ja
pohjoisen suuntaan 20–25 sekuntia maankäyttöskenaariosta riippuen.
• Eri maankäyttöskenaarioissa matka-ajat soutukeskukselta sekä pohjoiseen että
etelään kasvavat yli 2 minuuttia (skenaariosta riippumatta), mikä johtuu
käytännössä Hatanpäänkadun jonoutumisesta.

Hatanpäänkadun liittymän valokierrossa tulisi pidentää Hatanpäänkadun
vihreää, mutta muutos väistämättä kasvattaisi Hatanpään valtatien ajoaikoja,
koska vihreä aika Hatanpään valtatien suunnalla lyhenisi.
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LOKOMONKADUN RINNAKKAISREITTI
1/3
Lokomonkadun rinnakkaisreitin vaihtoehdossa Lokomonkatua
jatketaan eteläpäässä siten, että se liittyy suoraan Hatanpään
valtatiehen. Pohjoispäässä Hatanpäänkadun liittymässä
autoliikenteen pääsuunta ohjataan Lokomonkadulle.
Lahdenperänkadun liittymä muutetaan kolmihaaraisesta
nelihaaraiseksi.
Hatanpään valtatie on Hatanpäänkadun ja Lahdenperänkadun
välillä joukkoliikennekatu, jolla sallitaan huolto- ja tonteille ajo.

Hatanpään valtatien liikennemäärät vähenevät
joukkoliikennekatuosuudella huomattavasti, mutta
liikennemäärät kasvavat vastaavasti Lokomonkadulla.

Liikennemäärät poikkileikkauksissa iltapäivän
huipputunnin aikana, luvut ajon./h
Poikkileikkaus

1+1-verkko

Lokomonkadun
rinnakkaisreitti

Hatanpään valtatie,
Hatanpään puistokujan
pohjoispuoli

1740

340

Hatanpään valtatie,
Hatanpään puistokujan
eteläpuoli

2170

360

Lokomonkatu

240–270

1740
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LOKOMONKADUN RINNAKKAISREITTI
2/3 LOKOMONKADUN ETELÄINEN LIITTYMÄ
Liikenteen pääsuunnan siirtäminen Lokomonkadulle edellyttää Lokomonkadun
jatkamista Lahdenperänkadun liittymään ja nykyisen Hatanpään valtatien ja
Lahdenperänkadun liittymän muuttamista nelihaaraiseksi.

Nelihaaraisuus rajoittaa kapasiteettia, jolloin eri liittymähaarat ovat alttiita
ruuhkautumiselle iltapäivän huipputunnin aikana. Ruuhkia voidaan lieventää
lisäämällä kääntymiskaistoja.

Lokomonkadun
ruuhkaisuus riippuu
ryhmittymiskaistojen
pituudesta

Poiketen muista vaihtoehdoista, tässä vaihtoehdossa myös Hatanpään valtatien
eteläpää ruuhkautuu niin, että kaikki verkolle pyrkivät autot eivät mahdu
verkolle (piilevä kysyntä).

Hatanpään valtatie

↑
N

Hatanpään valtatien
eteläpää ruuhkautuu 4haaraisen valo-ohjatun
liittymän takia, pidempi
2-kaistainen osuus
etelään ei juuri auta; 2kaistaisuuden pitäisi
jatkua Lokomonkadulle.
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LOKOMONKADUN RINNAKKAISREITTI
3/3 LOKOMONKADUN POHJOINEN LIITTYMÄ
Liikenteen pääsuunnan voi siirtää
Lokomonkadulle, mutta tämä ei
helpota Lokomonkadun ja
Jokikadun välisen osuuden
ruuhkautumista, varsinkaan kun
pääsuunnan pitää kääntyä
vasemmalle valo-ohjatussa
liittymässä.

Pääsuunnan siirtäminen ei
vaikuta Lokomonkadun ja
Jokikadun välisen osuuden
ruuhkautumiseen. Hatanpään
valtatien ja Jokikadun
suunnasta tuleva
autoliikenne ei mahdu
yksikaistaiselle osuudelle.

Jonot ulottuvat
Tampereen valtatielle,
liikenne ei mahdu
verkolle.
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AUTOLIIKENTEEN VÄHENNYSTARVE 1+1-VERKOLLA
Puhdistamon eri maankäytön laajuuksilla (80%, 100%, 120%) ei ole keskenään suurta vaikutusta liikenteen
toimivuuteen, sillä eri skenaarioissa liikenteen iltapäivän huipputunnin kysyntä ylittää joka tapauksessa
liikenneverkon kapasiteetin.
• Jo sairaalan laajennuksen ja sairaalan alueen maankäytön kehittäminen ilman puhdistamon alueen maankäytön
kehittämistä kuormittaa verkkoa niin paljon, että piilevää kysyntää jää noin 100 ajoneuvon verran (ei taulukoitu).

• Jos Hatanpään valtatieltä poistetaan yksi kaista suuntaansa ja maankäyttöä kehitetään suunnitellusti, tulee iltapäivän
huipputunnista siirtyä vähintään 450–600 ajoneuvoa muille reiteille, muihin kulkutapoihin ja ajallisesti
huipputunnin ulkopuolelle. Muutoin liikenneverkko ruuhkautuu laajemmin, erityisesti keskustan suuntaan.

Piilevä kysyntä
(latent demand)
tarkoittaa
ajoneuvoja, jotka
simulaatiossa
eivät mahtuneet
verkolle verkon
ruuhkaisuuden
takia

→ Alueen maankäytön kehittämisen edellytyksenä on nykyisen läpiajoliikenteen vähentyminen. Nykyisin
läpiajoliikennettä on 1190 ajoneuvoa iltapäivän huipputunnin aikana (690 etelään ja 500 pohjoiseen).

Verkko
2+2
2+2
2+2
2+2
1+1
1+1
1+1
1+1
Rinnakkaisreitti

Maankäytön
skenaario
Nykytila
80 %
100 %
120 %
Nykytila
80 %
100 %
120 %
100 %

Viivytys
keskimäärin (s)
84,3
91,6
+9 %
93,6
+11 %
94,1
+12 %
183,0 +117 %
219,4 +160 %
217,0 +157 %
227,3 +170 %
209,8 +149 %

Pysähdykset
keskimäärin (kpl)
2,0
2,2
+9 %
2,2
+9 %
2,3
+12 %
6,0
+197 %
7,1
+251 %
6,8
+241 %
7,7
+282 %
6,0
+199 %

Nopeus keskimäärin
(km/h)
25,2
24,1
-4 %
24,0
-5 %
23,7
-6 %
15,9
-37 %
13,8
-45 %
13,9
-45 %
13,4
-47 %
14,3
-43 %

Lokomonkadulle oletettiin etuajo-oikeus sivusuuntiin
nähden eikä kadulla ollut valo-ohjattuja liittymiä, minkä
takia rinnakkaisreitin verkolla on vähemmän pysähdyksiä
ja pienempi viivytys kuin 1+1-verkolla.

Yht.
0
0
0
0
235
450
462
522
635

Hatanpään
valtatie
(pohjoinen)

235
391
410
483
365

Piilevä kysyntä
Hatanpään
valtatie
Jokikatu
(etelä)

37
39
39
48

Muu (missä)

22 (Hatanpäänkatu)
13 (Hatanpäänkatu)
146

1+1-verkon muu
piilevä kysyntä
on Hatanpäänkadulla, jolta ei
mahdu liittymään
Hatanpään
valtatielle.

76 (Lokomonkatu)

Rinnakkaisreitin verkolla piilevä kysyntä on
Lokomonkadun tonttikaduilla; tonteilta ei mahdu
liittymään Lokomonkadun kasvavaan liikennevirtaan.
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SKENAARIOTARKASTELUT
ILTAPÄIVÄN HUIPPUTUNNIN
AUTOLIIKENTEEN VÄHENNYSKEINOT JA
NIIDEN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET
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AUTOLIIKENTEEN VÄHENNYSTARVE
Hatanpään valtatien iltapäivän huipputunnin nykytilanteen liikenteestä läpiajoa on n. 1190 ajon./h. Nykytilanteessa
alueella liikkuu kaikkiaan n. 3800 ajon./h, joten läpiajavan liikenteen osuus on noin kolmannes kaikesta alueen
liikenteestä.
Jotta autoliikenne sujuisi 1+1-verkolla, nykytilanteeseen nähden on iltapäivän huipputunnin liikenteestä
vähennettävä vähintään 450–600 ajoneuvoa, mikä tarkoittaa vähintään kolmasosaa nykyisestä
läpiajoliikenteestä.
Sairaalan laajennuksen sekä sairaalan alueen maankäytön ja puhdistamon alueen maankäytön kehittäminen
tuottavat tavoitetilanteessa iltapäivän huipputuntiin yhteensä noin 510 alueelle suuntautuvaa tai sieltä lähtevää
ajoneuvoa lisää.
• Puhdistamon alueen 150 000 k-m²:n tavoitetilanteessa 37 %:n henkilöautoilun kulkutapaosuudella ja 45 k-m²:n
asumisväljyydellä puhdistamon alueen asuminen tuottaa iltapäivän huipputuntiin 187 ajon./h. Muuhun maankäyttöön osoitettu
10 000 k-m² tuottaa 68 ajon./h, yhteensä 255 ajon./h.

Simulaation avulla todettu piilevä kysyntä; alueen liikenneverkolle mahtumattomien
ajoneuvojen lukumäärä eri maankäytön skenaarioissa
Maankäytön
Verkko
skenaario
1+1
Nykytila
1+1
80 %
1+1
100 %
1+1
120 %
Rinnakkaisreitti
100 %

Yht.
235
450
462
522
635

Piilevä kysyntä
Hatanpään vt
Hatanpään
(pohjoinen) Jokikatu vt (etelä)
235
391
37
410
39
483
39
365
48
146

Muu (missä)
22 (Hatanpäänkatu)
13 (Hatanpäänkatu)
76 (Lokomonkatu)
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LIIKENTEEN VÄHENNYSTARVE HATANPÄÄN VALTATIEN
POHJOISPÄÄSSÄ 1+1-VERKOLLA
Vähennystarve kohdistuu erityisesti Jokikadun liittymään Hatanpään
valtatietä pohjoisesta ja Jokikatua tulevaan liikenteeseen. Vähennystarve
on 450 ajon./h maankäytön tavoitetilanteessa.
Nykytilanteessa Jokikadun liittymään pohjoisesta tulevasta liikenteestä
700 ajon./h on Hatanpään valtatien läpiajavaa liikennettä ja 230 ajon./h
alueelle suuntautuvaa liikennettä, yhteensä 930 ajon./h.

Maankäytön tavoitetilanteessa Hatanpään alueelle suuntautuva liikenne
kasvaa 370:een ajoneuvoon tunnissa. Yön-yli-tarkastelussa
läpiajoliikenteen ei oleteta kasvavan, joten Jokikadun liittymästä etelään
kulkee iltapäivän huipputunnin aikana n. 1070 ajon./h.

 1+1-kaistainen verkko pystyy välittämään Hatanpään
valtatiellä noin 620 ajon./h Jokikadun liittymästä etelän
suuntaan ruuhkauttamatta keskustan ja Tampereen valtatien
suunnan liikenneverkkoa.

Jokikadun liittymästä etelään kulkeva
liikenne, ajon./h
1200
1000
800
600
400
200

0
Vähennystarve,
tavoitetilanteen
maankäyttö, 1+1kaistat

Nykytilanne

Tavoitetilanne

Uusi liikenne puhdistamon alueelle
Uusi liikenne sairaalan alueelle
Nykyinen alueelle suuntautuva liikenne
Nykyinen läpiajava liikenne
Liikenteen vähennystarve
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HATANPÄÄN VALTATIEN LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS
Tampereen tieliikenteen tilastoaineistossa Hatanpään
valtatien vuorokausiliikenne on ollut laskusuunnassa
viimeisen 10 vuoden aikana.

Hatanpään valtatien vuorokausiliikenne
14000

• 2008–2015 keskustaan suuntautuva liikenne on
vähentynyt noin 3200 ajoneuvolla (-28 %).

• Liikenteen laskevia määriä selittävät osaksi esimerkiksi
läntisen kehätien avautuminen vuonna 2009 ja
Nuolialantien rauhoittaminen ja joukkoliikenteen lippuuudistus vuonna 2016.
• Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilulla (2014)
sekä P-Hämpin avautumisella (2012) on saattanut olla
vähäisiä vähentäviä vaikutuksia liikennemääriin.
• Ratinan kauppakeskuksen avaaminen keväällä 2018 on
mahdollisesti vaikuttanut liikennemäärien kasvuun.
• P-Hämpin mahdollisella laajennuksella ja uuden sisäänajon
rakentamisella Viinikankadulle voi olla vähäisiä vähentäviä
vaikutuksia Hatanpään valtatien läpiajavaan liikenteeseen.

Ajoneuvoa vuorokaudessa

• 2008–2018 keskustasta poistuva liikenne on vähentynyt
noin 2100 ajoneuvolla (-21 %)

Nuolialantien
rauhoittaminen ja
joukkoliikenteen
lippu-uudistus 2016

12000
10000
8000
6000
4000

Tampereen läntinen
kehätie avautui 2009

Ratinan kauppakeskus
avattiin keväällä 2018

2000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Keskustaan

Keskustasta

Lähde: Tampereen kaupungin liikenteen tilastointipalvelu
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AUTOLIIKENTEEN SISÄISET VÄHENNYSKEINOT

Autoliikenteen määrään voidaan vaikuttaa alueen sisäisesti seuraavilla keinoilla: vaikuttaminen
puhdistamon alueen henkilöautoilun kulkutapaosuuteen, asumisväljyyteen tai kerrosneliömääriin.
• Tavoitellun maankäytön asumisen kerrosneliömäärien vähentäminen 150 000 k-m²  120 000 k-m² (20 %) vähentää 40
ajon./h. Muun maankäytön vähentäminen 10 000 k-m²  8 000 k-m² (20 %) vähentää 14 ajon./h.
• Henkilöautoilun kulkutapaosuuden laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä 37 %:n oletuksesta vähentää asumisen tuottamaa
autoliikennettä noin 5 ajon./h.
• Jos alueella toteutuu Tampereen keskimääräinen henkilöautoilun 48 %:n henkilöautoilun kulkutapaosuus, puhdistamon alueen
asumisen tuottama autoliikenne kasvaa noin 56 ajon./h verrattuna oletusarvoon.

• Asumisväljyyden (oletus 45 k-m²/hlö) kasvattaminen yhdellä neliömetrillä henkilöä kohti vähentää n. 4 ajon./h.
• Asumisväljyyden laskeminen 35 kerrosneliömetriin asukasta kohti tuottaa saman vaikutuksen (+40 ajon./h) kuin kerrosneliömäärän
kasvattaminen 20 %:lla.

 Alueen sisäisillä keinoilla voidaan vaikuttaa iltapäivän huipputunnin autoliikenteen määrään
muutamilla kymmenillä autoilla. Vaikutukset ovat vähennystarpeeseen nähden vähäisiä.
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AUTOLIIKENTEEN ULKOISET VÄHENNYSKEINOT

Tarkastelualueen ulkopuolella voidaan pyrkiä vaikuttamaan autoliikenteen määrään mm. seuraavilla
tavoilla:
Skenaario 1: Läpiajoliikenteen siirtyminen ja ohjaaminen muille reiteille
• Hatanpään valtatien kapasiteetin väheneminen kaistojen vähentämisen myötä

Skenaario 2: Läpiajoliikenteen siirtyminen muihin kulkutapoihin
• Pirkkalan suunnan raitiotien aiheuttama kulkutapaosuuden muutos

Skenaario 3: Liikenteen siirtyminen toiseen ajankohtaan
• 3A: Iltapäivän huipputunnin leventyminen
• 3B: Liikenteen käyttömaksut tai ruuhkamaksut
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SKENAARIO 1: LÄPIAJOLIIKENTEEN SIIRTYMINEN MUILLE
REITEILLE
TAMPERE–PIRKKALA RAJA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

Siton selvityksessä (5/2015) arvioitiin, että Hatanpään valtatiellä liikennemäärät kasvavat
23 700:sta 30 700:aan (+30 %) vuoteen 2030 mennessä. Hatanpään valtatien eteläpäässä
Nuolialantien ja Sarankulmankadun yhteenlaskettujen liikennemäärien arvioitiin kasvavan
21 400:sta 23 800:aan (+11 %).
• Ennusteessa ei huomioitu Nuolialantien rauhoittamista, Ilmailunkadun sujuvoittamista eikä
Hatanpään valtatien joukkoliikennekaistoja.

Selvityksessä 1+1-kaistaisen Hatanpään valtatien arvioitiin siirtävän nykytilanteen iltapäivän
huipputunnin liikenteestä laajan verkon tarkastelussa (EMME) n. 340 etelään kulkevaa autoa
ja 140 pohjoiseen kulkevaa autoa. Suppeamman verkon tarkastelussa (Paramics) siirtymä
oli 100 ajon./h etelään ja 50 ajon./h pohjoiseen.
Selvityksessä suositeltiin Pirkkalan itäisten osien ja Tampereen välisen autoliikenteen reitiksi
Ilmailunkadun, Sarankulmankadun ja Hatanpään valtatien reittiä.
Läntistä kehätietä ja Lempääläntietä hyödyntävä reitti johtaisi lyhyt- ja pitkämatkaisen
liikenteen sekoittumiseen. Selvityksessä arvioitiin myös, että kehätien kapasiteetti ei ole
riittävä, minkä takia reittiä ei suositeltu.
• Läntisen kehätien kapasiteetin lisääminen mm. lisäkaistoilla on kuitenkin suositeltavaa myös
kehätien sujuvuuden parantamiseksi.

Lähde: Tampere–Pirkkala raja-alueen liikenneselvitys ja Naistenmatkantien Partolan kohdan aluevaraussuunnitelma
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SKENAARIO 1: LÄPIAJOLIIKENTEEN SIIRTYMINEN MUILLE
REITEILLE
HATANPÄÄN VALTATIEN LIIKENNESUUNNITELMA

Rambollin selvityksessä (11/2017) arvioitiin joukkoliikennekaistojen
toteuttamisen vähentävän vuoden 2025 iltapäivän huipputunnin liikenteestä
etelän suuntaan 300–450 ajon./h ja pohjoiseen 200–350 ajon./h.
Nykytilanteen (2015) liikennemäärillä siirtymäksi etelän suuntaan arvioitiin
320–350 ajon./h ja pohjoiseen 240–270 ajon./h.
Liikenne siirtyisi pääosin Lahdenperänkadun, Lempääläntien ja Tampereen
valtatien kautta kulkevalle reitille ja Viinikan liittymään.

 Liikennemallien perusteella Hatanpään valtatien yksikaistaistamisen
aiheuttaman palvelutason heikentymisen seurauksena liikennettä siirtyy
vaihtoehtoisille reiteille. Siirtymä on merkittävä, ja se yksinään voi jo
mahdollistaa maankäytön kehittämisen tavoitellussa laajuudessa liikenteen
kannalta.

Arvio joukkoliikennekaistojen toteuttamisen
aiheuttamasta autoliikenteen siirtymästä v.
2025 liikennemäärillä
Lähde: Hatanpään valtatien liikennesuunnitelma 11/2017 – Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden parantaminen
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SKENAARIO 2: LÄPIAJOLIIKENTEEN SIIRTYMINEN MUIHIN
KULKUTAPOIHIN
RAITIOTIEN RAKENTAMISEN VAIKUTUKSET

Bergenissä raitiotien rakentamisen jälkeen henkilöautoilun kulkutapaosuus (kuljettajat ja
matkustajat) on laskenut 8,2 prosenttiyksikköä 62,4 %  54,2 %.
• Raitiotie on vaikuttanut reittinsä varrella sijaitsevien kaupunginosien kulkutapajakaumaan siten,
että autolla tehtävien työmatkojen osuus on vähentynyt 5 prosenttiyksikköä 61 %  56 %.
• Kotimatkoissa auton kulkutapaosuus on vähentynyt 8 prosenttiyksikköä 58 %  50 %.

Reitin varrella vähennys on
pienempi, sillä palvelutaso
on lähtökohtaisesti ollut
hyvä. Vähennys on
suurempi laajemmalla
alueella järjestelmän
kokonaispalvelutason
kohentumisen myötä.

Tampereen raitiotien yleissuunnitelmassa on arvioitu, että henkilöautoilun kulkutapaosuus
laskee Tampereella raitiotien toteuttamisen ja joukkoliikenteen palvelutason kehittymisen
myötä vuosien 2013–2030 aikana 1,9 prosenttiyksikköä (51,3 %  49,4 %).
• Yleissuunnitelmassa on arvioitu raitiotien reitin varrella henkilöautoilun kulkutapaosuuden
vähenevän 1,7 % prosenttiyksikköä 45,8 %  44,1 %.

• Vuonna 2013 henkilöautoilun kulkutapaosuus oli Tampereella 51,3 %. Vuoden 2016
henkilöliikennetutkimuksessa henkilöautoilun kulkutapaosuus oli Tampereella 48 % ja Tampereen
seudulla 55 %. Henkilöautoilun kulkutapaosuus on Tampereella pienempi kuin Bergenissä ennen
raitiotien valmistumista.

Peilaamalla Bergenin tuloksia Hatanpään valtatien läpiajoliikenteeseen, raitiotien
rakentaminen voisi vähentää iltapäivän huipputunnista 30–60 ajon./h.
• Tampereen raitiotien yleissuunnitelman hyvin varovaisten arvioiden perusteella vähentävä vaikutus
olisi vain 10–15 ajon./h.
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SKENAARIO 3A: LIIKENTEEN SIIRTYMINEN TOISEEN
AJANKOHTAAN
HUIPPUTUNNIN LIIKENTEEN JAKAUTUMINEN PIDEMMÄLLE AIKAVÄLILLE

Pääkaupunkiseudulla iltapäivän huipputunnin liikenteen osuus koko päivän liikenteestä on 10,1 %. Tampereella
vastaava luku on 11,3 % (henkilöliikennetutkimus 2016).
• Viimeisimmissä Rambollin tekemissä tarkasteluissa Helsingin Mannerheimintien ja Tukholmankadun alueella iltapäivän
huipputunnin osuus on ollut koko päivän liikenteestä n. 8 %.

Jos iltapäivän huipputunnin osuus Tampereella laskisi Helsingin vastaavaan, nykytilanteen läpiajoliikenne vähenisi 14
ajoneuvolla ja koko alueen liikenne 44 ajoneuvolla.
• Nykytilanteessa 8 %:n osuus vähentäisi läpiajoliikenteestä 39 ajoneuvoa ja koko alueen liikenteestä 124 ajoneuvoa.

Maankäytön tavoitetilanteessa iltapäivän huipputunnin liikenteestä vähenisi 50–141 ajoneuvoa.
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SKENAARIO 3B: LIIKENTEEN SIIRTYMINEN TOISEEN
AJANKOHTAAN
LIIKENTEEN HINNOITTELUN VAIKUTUS

Liikenteen hinnoittelulla tai ruuhkamaksuilla voidaan tehokkaasti
vapauttaa kapasiteettia kaupunkialueilla.
Tukholmassa ruuhkamaksujen ansiosta iltapäivän ruuhkahuipusta
leikkautui 23 %. Göteborgissa vastaava vähennys oli 12 %.
• Ruotsin kaupunkeihin peilaten Hatanpään valtatieltä on mahdollista vapauttaa
kapasiteettia nykytilanteen läpiajoliikenteestä 140–270 ajon./h.
• Jos ensin toteutuu 1+1-kaistaistaminen ja sen seurauksena liikenteen
siirtyminen ja raitiotien aiheuttama henkilöautoliikenteen väheneminen, jäljellä
olevaan läpiajoliikenteeseen vaikutus on 90–120 ajon./h.

Päästötavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä ilmastopolitiikka käytännössä
edellyttää muutoksia liikenteen hinnoitteluun (Suomen ilmastopaneeli
2/2017). Myös liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ilmastopolitiikan
työryhmä nosti tienkäyttömaksut merkittäväksi keinoksi päästötavoitteiden
saavuttamiseen Ilmo2045-raportissa.

Ruuhkamaksujen käyttöönoton vaikutus liikennemääriin
Göteborgissa (Lähde: The Gothenburg congestion charge.
Effects, design and politics)

Ruuhkamaksujen hyväksyttävä ja perusteltu käyttöönotto edellyttää
muiden kulkumuotojen palvelutason kehittämistä sekä laajaa ja tarkempaa
selvitystä.
Suomen ilmastopaneeli 2/2017: Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 – politiikkatoimenpiteiden tarkastelu
LVM 13/2018: Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045

40

YHTEENVETO TARKASTELUALUEEN ULKOPUOLISTEN
KEINOJEN VAIKUTUKSISTA LÄPIAJOLIIKENTEESEEN
Läpiajoliikenteen siirtyminen ja ohjaaminen toisille reiteille
Hatanpään valtatien läpiajoliikenteen
vähennystoimenpiteiden riittävyys

Skenaario 1) Hatanpään valtatien 1+1-kaistaistaminen aiheuttaa
liikenteen siirtymistä toisille reiteille, yhteensä 420–620 ajon./h.
Siirtyvä liikenne kuormittaa Lempääläntietä ja Viinikan liittymää.

900

Läpiajoliikenteen siirtyminen toisiin kulkutapoihin

800

Skenaario 2) Raitiotien rakentaminen kasvattaa joukkoliikenteen
kulkutapaosuutta. Härmälän ja Pirkkalan suunnan raitiotie vähentää
30–60 ajon./h, 1+1-kaistaistamisen aiheuttama siirtymä huomioiden.

Skenaario 3A) Iltapäivän huipputunnin liikenteen jakautuminen
pidemmälle aikavälille siirtää 10–20 ajon./h.
Skenaario 3B) Liikennettä voidaan vaihtoehtoisesti siirtää
ruuhkamaksuilla, vaikutus on 90–120 ajon./h.

Skenaarioiden 1, 2 ja 3A yhteisvaikutus on 460–700 ajon./h,
mikä todennäköisesti mahdollistaa maankäytön kehittämisen
100 % laajuudessa.
Ruuhkamaksujen käyttöönotolla (skenaariot 1, 2 ja 3B)
yhteisvaikutus on 540–800 ajon./h, mikä mahdollistaa
pienimmilläänkin 120 % maankäytön laajuuden.
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YHTEENVETO TOIMIVUUSTARKASTELUISTA
JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Työssä on tarkasteltu Hatanpään puhdistamon alueelle suunnitellun
maankäytön liikenteellisiä vaikutuksia. Tarkasteluissa nykytilanteen
liikennemääriin lisättiin puhdistamon alueen, Hatanpään sairaalan
laajennuksen sekä sairaalan alueen kehittyvän maankäytön
liikennetuotokset.
Puhdistamon alue kytkeytyy keskustan jalankulkuvyöhykkeeseen ja
Hatanpään valtatien korkean palvelutason joukkoliikenteeseen.
Hatanpään valtatielle varaudutaan rakentamaan raitiotie. Puhdistamon
alue tulee suunnitella ensisijaisesti kestäviin kulkumuotoihin tukeutuen.

Autoliikenteen toimivuutta arvioitiin simuloidulla liikenneverkolla, jossa
Hatanpään valtatien keskellä on raitiotie ja autoliikenteen käytössä on
1+1 kaistaa. Työssä tarkasteltiin myös Lokomonkadun rinnakkaisreittiä
sekä nykytilanteen mukaista 2+2-kaistaista vaihtoehtoa.
Puhdistamon alue voidaan tulevaisuudessa kytkeä nykyiseen
liikenneverkkoon kahdella uudella liittymällä, jotka sijoitetaan
Hatanpään valtatielle Teollisuustalon nykyiseen liittymään ja
Hatanpäänkadulle.
Työssä laadittiin myös ideasuunnitelma Hatanpään valtatien,
Hatanpäänkadun ja Lokomonkadun liittymän geometrian parantamisesta
ja liittymän siirtämisestä hieman etelän suuntaan.

Toimivuustarkasteluiden perusteella Hatanpään valtatien
kapasiteetti ei 1+1-kaistaisena riitä edes nykytilanteen
liikennemäärillä. Liikenneverkolta on tarve saada siirrettyä
autoliikennettä iltapäivän huipputunnin ajalta vaihtoehtoisille
reiteille, muihin kulkumuotoihin tai toiseen ajankohtaan vähintään
450 ajon./h (kolmannes nykyisestä läpiajoliikenteestä).
Työssä arvioitiin henkilöautoilua vähentävien toimenpiteiden
vaikutusta. Hatanpään valtatien 1+1-kaistaistaminen vähentää
merkittävästi läpiajoa ja siirtää liikennettä muille reiteille. Raitiotie
nostaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, vähentäen edelleen
läpiajoa. Iltapäivän liikenteen kysynnän hajautumisella
pidemmälle aikavälille on vähäinen vaikutus liikennemääriin. Em.
toimenpiteet vähentävät todennäköisesti Hatanpään valtatien
liikennemääriä siten, että puhdistamon alueen maankäyttö on
liikenteellisesti toteutettavissa.
Liikennemääriin voidaan vaikuttaa merkittävästi liikenteen
hinnoittelulla tai ruuhkamaksuilla. Näiden käyttöönotto on
tulevina vuosina perusteltua päästötavoitteiden saavuttamiseksi,
mutta ne mahdollistavat myös maankäytön kehittämisen
suuremmassa laajuudessa.
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