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TIIVISTELMÄ
Työn tavoitteet
Tehtävänä on ollut laatia Hervannan kaupunginosan liikenneverkkosuunnitelma. Työ on strategisen tason suunnitelma, jonka avulla saatetaan yhteen
nykyinen Hervannan liikenneverkko ja kaupungin kehittämistavoitteiden mukainen maankäytön ja liikenteen kokonaisuus vuonna 2040. Liikenneverkkosuunnitelmassa määritetään eri kulkumuotojen tavoiteliikenneverkot, tunnistetaan keskeiset kehittämistarpeet ja esitetään kehittämispolku keskeisten
toimenpidetarpeiden ja hankkeiden osalta. Suunnitelmassa huomioidaan
kaupunginosan täydennysrakentaminen, kestävien kulkumuotojen käytön lisäämisen tavoitteet sekä liikenneturvallisuus- ja esteettömyystavoitteet.
Nykytilanne
Nykyisin Hervannassa asuu lähes 25 000 asukasta ja Ruskon ja Hervannan
teollisuusalueen työpaikat mukaan lukien alueella on 11 400 työpaikkaa. Hervanta onkin yksi Tampereen merkittävimmistä työpaikkakeskittymistä keskustan, Hatanpään ja TAYS:n alueiden ohella.
Hervannan kaupunkimaisen rakenteen ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi kävely
tai pyöräily on jo nykyisin monille kätevin tapa liikkua Hervannan alueella.
Tampereen kaakkoisen palvelualueen (Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki,
Hallila ja Vuores) sisällä tapahtuvista matkoista valtaosa tehdään jalkaisin
(62 %) tai pyörällä (10 %). Kaakkoisen alueen asukkaat kulkevat joukkoliikenteellä hieman keskimääräistä tamperelaista useammin. Hervannassa autottomien talouksien osuus on selvästi suurempi kuin Tampereella keskimäärin
(Hervanta 53,1 %, Tampere 42,5 %).
Hervannassa on lähes kaikkien katujen varressa jalankululle ja pyöräliikenteelle osoitetut järjestelyt. Ratkaisu on useimmiten yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tai kadun toisessa reunassa oleva kaksisuuntainen pyörätie ja
siitä erotettu jalkakäytävä. Pyöräilyn seudulliset pääreitit kulkevat Hervannan
valtaväylällä ja Insinöörinkadulla sekä Ruskontiellä. Alueellisia pääreittejä on
Hervannan valtaväylällä, Hepolamminkadulla, Tieteenkadulla, Hermiankadulla sekä Opiskelijankadulla, Teekkarinkadulla ja Ahvenisjärventiellä. Hervanta muodostuu suurkortteleista, joiden sisällä liikkuminen on suunniteltu
tapahtuvaksi kävellen ja pyöräillen ja tarvittava verkosto on muodostettu jalankulun ja pyöräilyn raiteista. Huoltoliikenteen ja tontille ajon salliminen näiden raittien kautta on kuitenkin vähentänyt turvallisuutta ja houkuttelevuutta.
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Julkisia pyöräpysäköintipaikkoja on jonkin verran Hervannan keskuksessa
asioiville. Liityntäpysäköintipaikkoja polkupyörille on tarjolla lähinnä Hervannan aluekeskuksessa Insinöörinkadulla sekä yliopiston kohdalla Hervannan
valtaväylällä.
Hervannan joukkoliikennejärjestelmä on pitkään perustunut kattavaan bussiliikenteen tarjontaan. Joukkoliikenteen palvelutaso on ollut hyvä erityisesti
keskustan suuntaan lähtevillä matkoilla. Ruuhka-aikoina Hervannan keskuksesta on päässyt keskustaan noin 6 minuutin vuorovälillä. Suoria bussilinjoja
on myös mm. TAYS:in, Lielahden, Tesoman, Hatanpään, Pirkkalan/Nokian
ja Sääksjärven suuntiin. Hervannan sisällä joukkoliikennelinjaston kattavuus
on ollut hyvä linjojen ulottuessa kaikille keskeisille kokoojakaduille.
Hervannan autoliikenne tukeutuu voimakkaasti Hervannan valtaväylään, joka
on alueen pääkatu ja suorin ajoneuvoliikenteen yhteys Hervannan ja Tampereen keskustan välillä. Hervannan pohjoispuolella valtaväylää käyttää yli
35 000 autoa vuorokaudessa ja Hervannan keskuksen kohdalla liikennemäärä on noin 16 000 ajon./vrk. Merkittävimpiä pohjois-eteläsuuntaisia kokoojakatuja ovat Ahvenisjärventie, Hervannantie ja Insinöörinkatu. Merkittävimpiä itä-länsisuuntaisia kokoojakatuja ovat Hepolamminkatu, Hermiankatu,
Kanjoninkatu, Opiskelijankatu ja Teekkarinkatu.
Katuverkon aluenopeusrajoitus on Hervannassa nykyisin 40 km/h. Hervannan
valtaväylällä nopeusrajoitus Hervannan sisällä on 50 km/h. Myös Hervannan
itäosassa on katukohtaisia 50 km/h nopeusrajoituksia ja Hervannantiellä paikoin 60 km/h. Ruskontien maantieosuudella nopeusrajoitus on 60 km/h.
Hervannan kokoojakatuverkko on pääsääntöisesti mitoitukseltaan väljää,
mikä mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin useilla alueilla. Pysäköinti kokoojaja tonttikatujen varsilla on pääasiassa rajoittamatonta. Talvikaudella pysäköinti on osin kiellettyä päivisin kunnossapidon mahdollistamiseksi. Raitiotien
rakentamisen vuoksi kadunvarsipysäköintiä on poistunut Insinöörinkadulta ja
sen läheisyydessä on hiljattain otettu käyttöön aikarajoituksia. Aluekeskuksen
ytimessä kadunvarsipysäköinti on maksullista ja keskuksessa on myös maksullisia pysäköintialueita ja yksi pysäköintilaitos.
Tavara- ja huoltoliikenteen kannalta merkittävimmät Hervannan ulkoiset yhteydet ovat Hervannan valtaväylän kautta yhteys pohjoiseen Pyhäjärventielle
(vt 9, kehätie) ja Tampereen keskustaan sekä Ruskontien kautta yhteys etelään valtatielle 3 ja Lempääläntielle (st 130). Hervannan sisällä tavaraliikenne
painottuu Hepolamminkadulle, Hervannantielle ja Kauhakorvenkadulle ja jakeluliikenne käyttää myös Hervannan valtaväylää ja osin Insinöörinkatua.
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Hervannassa on tapahtunut viiden vuoden aikana 258 tilastoitua liikenneonnettomuutta, joista 49 (19 %) johti loukkaantumiseen. Tyypillisimpiä onnettomuusluokkia olivat muu onnettomuus (28 %, esim. pysäköintitilanteisiin liittyvät onnettomuudet) ja risteämisonnettomuudet (18 %). Onnettomuuksista 26
(10 %) oli jalankulku- tai pyöräilyonnettomuuksia ja näistä 93 % johti loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut eniten Opiskelijankadulla välillä Valtaraitti−Ahvenisraitti sekä Opiskelijankadun ja
Insinöörinkadun liittymässä.
Liikenne-ennuste
Vuoden 2040 perusennusteessa liikennemäärän kasvu kohdistuu erityisesti
Hervannan valtaväylälle (+30 % nykytilanteeseen nähden, liikennemäärä
vuonna 2040 enimmillään 48 300 ajon./vrk.), Ruskontielle (+50 %, 14 100
ajon./vrk), Hepolamminkadulle (+40 %, 17 700 ajon./vrk) ja Hervannantielle
Kauhakorvenkadun liittymän pohjoispuoliselle osalle. Verkkomuutosten
myötä liikennemäärä pienenee Insinöörinkadulla, Lindforsinkadulla ja Arkkitehdinkadulla. Muilla katuyhteyksillä liikennemäärä kasvaa hieman.
Hervannan alueen liikenneverkon toimivuustarkasteluilla on tutkittu alueen
kuormittuneimpien liittymien toimivuutta ja arvioitu kehittämistarpeita ennustetilanteessa 2040. Koko Hervannan liikenteellisen toimivuuden suhteen kriittinen alue on Hervannan valtavaylä kokonaisuudessa, mutta erityisesti sen
pohjoisosa ja liittymäalue Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun kohdalla. Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun liittymän toimivuutta on tutkittu työssä sekä
liikennevaloliittymänä että kiertoliittymänä. Liittymän toimivuus liikennevaloliittymänä on ennustetilanteessa 2040 edelleen melko hyvä, mutta välityskyvyn
turvaamiseksi ei ole mahdollista avata nykyisin kiellettyjä ajosuuntia. Kiertoliittymäratkaisussa Kanjoninkadulta ja Hervannan valtaväylää etelästä tulevien liikennevirtojen palvelutason pitäminen tyydyttävällä tasolla osoittautui
ongelmaksi. Näiden suuntien toimivuutta on mahdollista parantaa pääsuunnan lisävaloilla, jotka rytmittävät paremmin kiertoliittymään saapuvia liikennevirtoja.
Liikenneverkon kehittämistavoitteet
Hervannassa on tavoitteena kasvattaa kestävien kulkumuotojen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) osuus nykyisestä 53 %:sta 70 %:iin vuoteen 2040 mennessä.
Liikenneverkon kehittämistä Hervannassa ohjaavat seuraavat tavoitteet:


Parannetaan kestävän liikkumisen kilpailukykyä.
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Hervannan liikennejärjestelmä tukeutuu joukkoliikenteen runkolinjana toimivaan raitiotiehen, mikä mahdollistaa toimivat matkaketjut ja eri kulkumuotojen integroinnin nykyistä sujuvammin.



Kehitetään Hervannan keskustaa hitaan liikkumisen alueena.



Parannetaan kävelyreittien helppokulkuisuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä kaikkina vuoden aikoina



Hervantaa kehitetään osana toimivaa ja koko kaupungin kattavaa pyöräliikennejärjestelmää, jossa pyöräilyreitit on luokiteltu hierarkkisesti ja
kaikki kohteet ovat pyörällä helposti ja turvallisesti saavutettavissa.



Parannetaan pyöräilyreittien sujuvuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaikkina vuodenaikoina.



Jäsennellään autoliikenteen verkko toimivuuden kannalta tärkeisiin katuihin ja rauhallisen liikkumisen alueella oleviin katuihin.

 Varmistetaan vilkkaimpien liittymien toimivuus.
 Hervantalaisten arvostama vihreys säilytetään katutiloja kehitettäessä.
 Autojen ja pyörien pysäköintiä kehitetään pysäköintipolitiikan mukaisesti.
Kehittämistoimenpiteet ja kehittämispolku
Liikenneverkon kokonaisuuden kehittämisessä merkittävä suuntaus on liikkumisen mittakaavan pienentäminen ja kestävän liikkumisen tukeminen. Tätä
suuntausta tukevat sekä kasvava ja tiivistyvä maankäyttö että myös raitiotien
myötä vahvistuva joukkoliikennejärjestelmä. Hervannan alueen sisäisten matkojen merkitys on suuri ja kasvava. Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita
kehitetään muihin kulkumuotoihin verrattuna suhteessa eniten, koska kävely
tai pyöräily on lyhyiden etäisyyksien kaupunginosassa käyttäjille järkevää ja
helppoa sekä lisäksi ympäristön että talouden näkökulmasta kestävää. Hervannassa kävelijöitä ja pyöräilijöitä on jo nykyisin runsaasti eikä väylästön
laatu vastaa käyttäjämäärän edellyttämiä ominaisuuksia. Kehittämistoimenpiteillä parannetaan siten myös nykyisten liikkujien olosuhteita.
Hervannan liikenneverkon kehittämisen merkittävä alkusysäys oli kaupungin
päätös rakentaa raitiotie keskustan ja Hervannan välille. Kiireellisimpiä hankkeita ovat raitiotieratkaisuun välittömästi liittyvät toimenpidetarpeet,
jotka eivät kuitenkaan sisälly itse raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettaviin
kohteisiin. Näitä ovat mm. jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu Insinöörinka-
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dulla, Insinöörinkadun polkupyörien liityntäpysäköintiratkaisut sekä joukkoliikenteen liityntälinjaston kehittämistoimenpiteet kuten uudet bussipysäkit Hervannantiellä. Pidemmällä aikavälillä toteutettavaksi esitetään raitiotiepysäkeille johtavia uusia siltoja Hervannan valtaväylän yli ja Ruskontien
alikulkua.
Sekä jalankulun että pyöräilyn tavoiteverkot vastaavat verkollisesti melko pitkälle nykytilaa, mutta jatkossa on tarve panostaa väylien laatuun, liikkumisen
sujuvuuteen ja reittien jatkuvuuteen. Merkittävimmät työssä esitetyt liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat Hervannan kokoojakatujen muuttamiset jalankulkua ja pyöräliikennettä tukeviksi liikkumisympäristöiksi.
Tämä tarkoittaa ylileveiden autoliikenteen kaistojen kaventamista jalankulun
ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseksi. Katujen saneeraus mahdollistaa myös viherympäristön olosuhteiden kehittämisen ja uusille katupuille elinkelpoisten kasvualustojen toteutuksen. Muutostarve koskee kaikkia Hervannan länsipuolen itä-länsisuuntaisia kokoojakatuja. Jalankulun ja
pyöräliikenteen erottelu lisää liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä
mahdollistaa aiempaa paremmin myös sähköisen liikkumisen yleistymisen.
Kokoojakatujen runsasta kadunvarsipysäköintiä uudelleenjärjestellään ja tehostetaan paremmin alueen pysäköintitarvetta vastaavaksi.
Katujärjestelyjen muutoksen toteutus on mahdollista yhteensovittaa kunnallisteknisten perusparannustöiden kanssa tapahtuvaksi samanaikaisesti. Suurin osa järjestelmistä on vähintään 40 vuoden ikäisiä. Kokoojakatujen saneeraus esitetään liikenteellisen tarpeen ja kunnallistekniikan teknisen iän
perusteella toteutettavaksi seuraavassa järjestyksessä: Opiskelijankatu, Lindforsinkatu, Ruovedenkatu/Kanjoninkatu, Teekkarinkatu ja Arkkitehdinkatu.
Esisuunnittelutarkkuudella arvioidulla neliöhinnalla 170 €/m2 laskettuna kustannusarvio on yhteensä 20 M€.

Autoliikenneverkon kehittämistoimenpiteinä esitetään nykyisten liittymien parantamista sekä uusien maankäytön liittymien toteutuksia Hervannan valtaväylälle pohjoisakselin kohdalle. Pääosa toimenpiteistä on liittymäparannuksia sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi kuten uusia
liikennevalo-ohjattuja liittymä tai kiertoliittymiä. Toimenpiteiden ajoitus määräytyy maankäytön toteutumisen ja liikennemäärien kehittymisen mukaisesti.
Kadunvarsipysäköintiin esitetään pysäköintipolitiikan mukaisesti vaiheittaista
muutosta vapaasta pysäköinnistä aikarajoituksiin ja asukaslupiin sekä keskusta-alueella maksullisuuden laajentamista.
Hervannan valtaväylän kapasiteetti ei mahdollista ennustettujen liikennemäärien toteutumista. Kapasiteetin lisäämisen sijaan pyritään lisäämään joukkoliikenteen ja pyöräilyn käyttöä sekä tehostamaan autokapasiteetin käyttöä eli
nostamaan keskimääräistä kuormitusastetta ja tasaamaan kysyntää. Fyysisten toimenpiteiden kuten raitiotien ja Hervannan baanan toteuttamisen lisäksi
tarvitaan muutoksia asenteissa ja liikkumiskäyttäytymisessä. Muutokseen voidaan kannustaa kehittämällä palveluita (esim. kehämäinen joukkoliikennetarjonta, helppokäyttöiset info-, lippu- ja maksujärjestelmät, liikkumissovellukset,
liityntäpysäköinti, sähköpyörät), liikkumisen ohjauksella (esim. viestintä,
markkinointi, kokeilumahdollisuudet) sekä valtakunnallisestikin edistettävän
liikenteen hinnoittelun avulla.

Hervannassa on tunnistettu tarve korostaa kävelypainotteisia hitaan liikkumisen alueita. Hitaan liikkumisen alueena kehitettäväksi esitetään Hervannan ydinkeskustan aluetta Duon ympäristössä, Pohjoisakselin aluetta ja Tampereen yliopiston Hervannan kampusaluetta. Näillä alueilla jalankulkijoiden
määrä on jo nykyisin suuri ja alueilla pyritään lisäämään oleskelua. Ympäristön tulee olla jalankulkua suosiva ja oleskeluun houkutteleva, jotta liikkuminen
ja ajanvietto koetaan miellyttäväksi. Hitaan liikkumisen alueilla olevilla kaduilla
nopeusrajoitus voi olla 20 km/h.
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JOHDANTO
Hervannan liikennejärjestelmä on muuttumassa Tampereen ensimmäisen raitiotielinjan rakentuessa Hervannan ja Tampereen keskustan välille. Raitiotien
aloittaessa liikennöinnin vuonna 2021 myös bussiliikenteen linjasto uudistuu.
Vuonna 2014 valmistuneessa Tampereen pää- ja kokoojakatujen saneeraustarveluokituksessa useat Hervannan kadut luokiteltiin kiireellisimpään saneeraustarveluokkaan. Myös vuonna 2016 hyväksytty nopeusrajoituspolitiikka
edellyttää katujen uudistamista. Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali
kaupunki vuoteen 2030 mennessä ja sen myötä liikenteen päästöjen tulisi vähentyä 55 % vuoden 2015 tasosta. Tampereen strategiassa tavoitellaan kestävien kulkumuotojen käytön lisääntymistä paitsi päästöjen vähentämisen
myös kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymisen näkökulmasta. Lyhyiden etäisyyksien Hervannassa kävely ja pyöräily ovat jo nykyisin suosittuja
kulkumuotoja ja niiden käyttöä halutaan entisestään lisätä kehittämällä liikkumisympäristöjen turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä.
Hervannan kaupunginosa kasvaa voimakkaasti. Täydennysrakentamishankkeet sekä Hervantajärven ja Lintuhytin alueiden toteutuminen tuovat Hervantaan 7 000 uutta asukasta (+25 %) vuoteen 2040 mennessä. Samaan aikaan
Hervannan ja Ruskon alueille tavoitellaan n. 6 500 uutta työpaikkaa (+40 %).
Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 tavoitteiden mukaisesti Hervannan keskustaa kehitetään Kaakkois-Tampereen aluekeskuksena ja täydentyvänä keskustana, jossa täydennysrakentamisen tulee edistää toimintojen monipuolisuutta ja alueen elinvoimaisuutta. Keskustatoimintojen alueella
liikenneympäristöä tulee kehittää kestävien liikkumismuotojen ehdoilla.
Liikenneverkkosuunnitelma on strategisen tason suunnitelma, jonka avulla
saatetaan yhteen Hervannan nykyinen liikenneverkko ja kehittämistavoitteiden mukainen maankäytön ja liikenteen kokonaisuus vuonna 2040.
Hervannan liikenneverkkosuunnitelma on laadittu Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikön ohjauksessa ja työhön on osallistunut kaupunkiympäristön palvelualueelta eri alojen asiantuntijoita. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Katja Seimelä (pj.), Timo Seimelä, Ilkka Kotilainen,
Milja Nuuttila, Petri Keivaara, Satu-Anneli Marjeta ja Jukka Aaltonen. Suunnitelman on laatinut Sitowise Oy, jossa työstä on vastannut Tero Rahkonen
ja työryhmään ovat kuuluneet Laura Björn, Stefan Plomp, Antti Räikkönen,
Anni Henttonen ja Oskari Kaupinmäki (1/2019 asti).
Työ valmistui marraskuussa 2019.
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1

Suunnittelualue ja lähtökohdat

1.1

Suunnittelualue ja työn rajaus

Hervanta on Tampereen tunnetuin kaupunginosa, joka sijaitsee Tampereen
eteläosassa valtatien 9 ja maantien 309 tuntumassa. Vielä 1960-luvulla nykyisen Hervannan alueella sijaitsi vain muutamia maatiloja, mutta nykyisin
alue on liki 25 000 asukkaan aluekeskus työpaikkakeskittymineen ja palveluineen. Varsinaisen Hervannan suunnittelu aloitettiin 1960-luvun lopulla ja
rakentaminen käynnistyi 1970-luvun puolella jatkuen voimakkaana 1980-luvulle asti. Hervannan maankäyttö on kehittynyt sen jälkeen aina nykytilaan
asti ja tilastojen perusteella Hervanta kasvaakin nopeammin kuin monet samankokoiset kaupungit.

Kuva 2. Hervannan kehittyminen 1970-luvulta nykyhetkeen. Ilmakuvat
©Tampereen kaupunki.

Kuva 1. Suunnittelualue.
Tämä liikenneverkkosuunnitelma painottuu erityisesti Hervannan pää- ja kokoojakatuverkkoon ja sen muutostarpeisiin. Liikennemuodoittain tarkastellaan erikseen autoliikenteen, pyöräliikenteen ja jalankulun verkkoja. Jalankulun ja pyöräliikenteen osalta työ kytkeytyy tiiviisti Tampereen kaupungin
tekemään tarkasteluun jalankulun ja pyöräliikenteen verkoista. Joukkoliikenteen linjastoa vuodelle 2021 on suunniteltu kaupungilla samaan aikaan tämän työn kanssa. Linjastoluonnokset ja huhtikuussa 2019 hyväksytty linjasto ovat olleet tämän työn lähtötietoja.
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Seuraavan vuosikymmenen aikana Hervannan kasvu on nopeinta sitten
1980-luvun. Suunnittelualueelle odotetaan asukasmäärään noin 25 % kasvua eli n. 6 000 uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä ja kasvu jatkuu
vielä noin tuhannella asukkaalla vuoteen 2040 mennessä (Kuva 3 ja Kuva
4). Työpaikkojen määrän kasvu on vieläkin suurempaa: yksin Hervannan
alueella työpaikkojen määrään ennustetaan yli 40 % kasvua ja lisäksi Ruskossa ja Hervannan teollisuusalueella työpaikkojen määrä yli kaksinkertaistuu nykyisestä. Kaiken kaikkiaan suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen tavoitellaan n. 6 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.
Huomattavimmin kehittyviä asuinalueita ovat Hervannan pohjoisakselin,
Hervantajärven ja Lintuhytin alueet, jotka yhdessä muodostavat valtaosan
Hervannan alueen asukasmäärän kasvusta.
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1.2

Työn tavoitteet ja lähtökohdat

Tehtävänä on ollut laatia Hervannan kaupunginosan liikenneverkkosuunnitelma. Työ on strategisen tason suunnitelma, jonka avulla saatetaan yhteen
nykyinen Hervannan liikenneverkko ja kaupungin kehittämistavoitteiden mukainen kaupunginosaa koskeva maankäytön ja liikenteen kokonaisuus
vuonna 2040. Liikenneverkkosuunnitelmassa määritetään liikenneverkkojen
tavoitetaso, tunnistetaan keskeiset kehittämistarpeet ja esitetään kehittämispolku keskeisten toimenpidetarpeiden ja hankkeiden osalta. Suunnitelmassa
huomioidaan kaupunginosan täydennysrakentaminen, kestävien kulkumuotojen käytön lisäämisen tavoitteet sekä liikenneturvallisuus- ja esteettömyystavoitteet.
Hervannan liikennejärjestelmä on jo muuttumassa Tampereen ensimmäisen
raitiotielinjan rakentuessa Hervannasta Tampereen keskustaan. Insinöörinkatu muuttuu osittain joukkoliikennekaduksi ja henkilöautoliikenne hakeutuu
uusille reiteille. Liikennevirtojen siirtymä on jo alkanut rakentamisen aikaisten tilapäisten järjestelyiden aikana. Tämän työn tavoitteena on tunnistaa
keskeisimmät autoliikenteen riittävän toimivuuden varmistamiseksi kehitettävät kadut ja tukea liikennevirtojen hallittua siirtymää tavoiteverkolle. Raitiotieliikenteen käynnistyessä myös bussilinjasto uudistuu. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi 11.4.2019 joukkoliikenteen linjastosuunnitelman
vuodelle 2021. Liikenneverkkosuunnitelmassa on huomioitu lähtökohtana
joukkoliikenteen käyttämät reitit ja pysäkit. Uudistuva pysäkkiverkosto muuttaa myös kävely- ja pyöräilyreittejä pysäkeille.

Kuva 3. Maankäytön kehittämisalueet Hervannassa.

Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Tampereen nopeusrajoituspolitiikan
29.12.2016. Suurimmat muutokset nykyisiin nopeusrajoituksiin ovat asuntoalueiden nopeusrajoitusten muuttaminen 40 km/h:sta 30 km/h:iin sekä kokoojakatujen nopeuksien muuttaminen pääsääntöisesti 50 km/h:sta 40
km/h:iin. Nopeusrajoitusten alentamisella on myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, elinympäristön laatuun (melu, viihtyisyys, ilman laatu) ja terveyteen, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaan, liikenteen energiankäyttöön, katujen välityskykyyn sekä pyörä- ja autoliikenteen
erottelutarpeeseen. Pyöräily voidaan monessa tapauksessa siirtää ajoradalle tai pyöräkaistoille. Samalla toteutuu pyöräilyn ja jalankulun erottelu rakenteellisesti sekä jalankulkijoiden käytössä olevan tilan merkittävä lisääntyminen aikaisemman yhdistetyn väylän muuttuessa jalkakäytäväksi.
Pyöräilyn erotteluperiaatteita sekä autoliikenteestä että jalankulusta on linjattu yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymässä Kävelyn ja pyöräilyn
erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteissa. Nopeusrajoitusmuutosta toteutetaan vaiheittain alue kerrallaan. Tässä työssä lähtökohtana on ollut päätös
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Kuva 4. Hervannan asukasluvun kehittyminen 1980−2040.
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tulevista nopeusrajoituksista ja tavoitteena on ollut tukea valittua nopeustasoa.
Hervannan pääkaduista parhaillaan rakennettavana olevan Insinöörinkadun
lisäksi Teekkarinkatu, Lindforsinkatu, Opiskelijankatu ja Ruovedenkatu on
luokiteltu kiireellisimpään saneeraustarveluokkaan 1. Vuonna 2014 valmistuneessa Tampereen pää- ja kokoojakatujen saneeraustarveluokituksessa arviointia tehtiin liikenteen (mm. KVL), rakenteen (mm. nykyinen poikkileikkaus, kunnallistekniikan saneeraustarve) ja muiden (mm.
onnettomuudet ja maankäyttö) tekijöiden perusteella. Liikenneverkkosuunnitelmalla pyritään konkretisoimaan ja edistämään katujen kehittämistä turvallisemmaksi ja liikkumistavoitteita tukevaksi.
Viime vuosina merkittävimmin liikenteen kehitystä ohjaamaan ovat nousseet
ilmastotavoitteet kaikilla eri suunnittelutasoilla. Suomi on sitoutunut Pariisin
ilmastosopimukseen 2016, Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen olla Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 ja
Tampereen kaupunki on päättänyt olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen
päästökehitys on keskeistä päästöjen kokonaisvähentämistavoitteeseen
pääsyn kannalta, sillä liikennesektori aiheuttaa reilun kolmanneksen taakanjakosektorin päästöistä. Vuonna 2016 hyväksytyssä Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan mm. seuraavia toimia, joilla Suomi
saavuttaa EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
 Henkilöautolla yksin ajettavien matkojen määrä vähenee ja henkilöautosuoritteen kasvu kaupunkiseudulla pysähtyy.
 Huolehditaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä erityisesti kaupunkiseudulla.
 Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärä kasvaa 30 % v. 2030 mennessä.
Näitä muutoksia tarvitaan myös Tampereen omien tavoitteiden toteutumisessa ja siksi näiden toteutumisen edistäminen Hervannassa on ollut liikenneverkkosuunnitelman lähtökohtana.
Tampereen strategiassa tavoitellaan kestävien kulkumuotojen käytön lisääntymistä paitsi päästöjen vähentämisen myös kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden lisääntymisen näkökulmasta. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen syksyn arkipäivän kulkumuoto-osuustavoitteeksi on asetettu 58 % valtuustokauden päättyessä vuonna 2021 (54 % vuonna 2012) ja 70 % vuonna
2030 Kestävä kaupunki -ohjelman mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman (2018) mukaisesti vähintään
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puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulisi siirtymänä henkilöautomatkoista.
Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2030 (2012) on esitetty toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden nostamiseksi ryhmiteltynä maankäytön kehittämiseen, infran
parantamiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttamiseen.
Tampere kehittää ohjelman mukaisesti mm. seudullisia pyöräilyn pääreittejä
seutuyhteistyössä. Hankkeista on sovittu valtion ja kuntien välisissä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksissa. Hervannan ja Tampereen keskustan välisen pyöräilyn pääreitin kehittäminen nostettiin myös
Lylyn pormestariohjelmaan valtuustokauden tärkeimpänä pyöräliikenteen
kehittämiskohteena. Hervannan sisäisten kävelyn ja pyöräilyn reittien kehittämistä on tutkittu useiden Hervannan kaavahankkeiden yhteydessä. Pyöräilyn kehittämislinjauksia on määritelty syksyllä 2019 valmistuvassa Pyöräliikenteen tulevaisuuskuvassa. Kävelyn edistämistä puolestaan linjataan
Suomen ensimmäisessä kävelyn ja kaupunkielämän ohjelmassa, jonka syksyllä 2018 valmistunut ensimmäinen osa ”Tampere askeleen edellä - visio
ja tavoitteet 2030” kuvaa millaisessa kaupungissa kävelymatkat yleistyvät
ja kaupunkielämä kukoistaa. Erityisesti Hervantaan sopivat tavoitteet ovat:
 Kävely on houkutteleva vaihtoehto liikkua erityisesti lyhyillä matkoilla
 Kävelyreitit muodostavat virikkeellisen, katkeamattoman ja loogisen
verkoston sekä
 Keskustoissa viipyminen on tehty helpoksi houkuttelevilla palveluilla
ja kaupunkitiloilla.
Syksyllä 2018 hyväksyttiin esteettömyyden erikoistason kävelyreittien tavoiteverkko. Yhtenäistä erikoistason kävelyreitistöä tavoitellaan ydinkeskustan ohella kaikkiin aluekeskuksiin kuten Hervannan keskukseen. Esteettömyyden erikoistasolla kävely tulee erotella pyöräilystä. Hervannan
liikenneverkkosuunnitelman tavoitteena on yhteensovittaa eri lähteistä nousevat kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteet ja määritellä kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkostot.
Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 tavoitteiden mukaisesti
Hervannan keskustaa kehitetään Kaakkois-Tampereen aluekeskuksena ja
täydentyvänä keskustana, jossa täydennysrakentamisen tulee edistää toimintojen monipuolisuutta ja alueen elinvoimaisuutta. Keskustatoimintojen
alueella liikenneympäristöä tulee kehittää kestävien liikkumismuotojen ehdoilla, mitä ilmentää liikenneverkkosuunnitelmassa osoitettu hitaan liikkumisen alue. Sekä yleiskaavassa että Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040
Hervannan liikennejärjestelmän rungoksi on valittu raitiotie. Maakuntakaa-

Sivu 11 / 64

vassa on osoitettu Hervannan itäosan ja Ruskon työpaikka-alueen laajentuminen Kangasalan Saarenmaalle sekä Ruskontien jatkaminen 2-kehänä
Kangasalan Lentolaan.

Kaupunkikehitystä ohjataan myös lainsäädännöllä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Valtakunnalliset ja kunnalliset tavoitteet huomioiden suurimpana haasteena
on määrittää toimiva tulevaisuuden liikenneverkko, joka pystyy vastaamaan
Hervannan kaupunginosan voimakkaaseen kasvuun ilman, että henkilöautosuoritteen määrä merkittävästi kasvaa. Tämä edellyttää kestävien kulkumuotojen eli joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden merkittävää kehittämistä.

Kuva 5. Ote kantakaupungin yleiskaavasta 2040.

Kuva 6. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040.
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2

Nykytilanne Hervannassa

2.1

Yhdyskuntarakenne

2.2

Nykyisin Hervannassa asuu lähes 25 000 asukasta ja työpaikkojen määrä
on noin 9 500. Jos mukaan lasketaan Ruskon ja Hervannan teollisuusalueen
työpaikat, työpaikkojen määrä on 11 400 työpaikkaa. Hervanta onkin yksi
Tampereen merkittävimmistä työpaikkakeskittymistä keskustan, Hatanpään
ja TAYS:n alueiden ohella.
Suurin osa väestöstä asuu Hervannan valtaväylän länsipuolella, kun taas
työpaikat ja suurimmat oppilaitokset (Tampereen yliopisto/TTY, ammattioppilaitos, Poliisiammattikorkeakoulu) keskittyvät valtaväylän itäpuolelle. Kaupan toimipisteitä on tasaisesti ympäri kaupunginosaa, mutta niiden suurin
keskittymä on luonnollisesti Hervannan keskustassa.

Liikkuminen

Tamperelaisten liikkumista on vuonna 2016 selvitetty osana valtakunnallista
henkilöliikennetutkimusta (HLT2016). Tutkimuksen perusteella tamperelaiset
tekevät 51 % kotimaan matkoistaan kestävillä kulkutavoilla eli kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä (Kuva 8). Kaakkoisen palvelualueen asukkaat
kulkevat joukkoliikenteellä hieman keskimääräistä tamperelaista useammin.
Hervanta muodostaa noin puolet kaakkoisesta alueesta, johon Hervannan
lisäksi kuuluvat myös Kaukajärvi, Lukonmäki, Hallila ja Vuores. Kaakkoisen
alueen sisällä tapahtuvista matkoista valtaosa tehdään jalkaisin (62 %) tai
pyörällä (10 %). Hervannan kaupunkimaisen rakenteen ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi kävely tai pyöräily on jo nykyisin monille kätevin tapa liikkua Hervannan alueella.

Kuva 8. Nykytilanteen kulkumuoto-osuuksia (HLT 2016).

Kuva 7. Hervannan väestön (YKR 2017) ja työpaikkojen (YKR 2015) sijoittuminen.
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Auton omistus vaikuttaa merkittävästi liikkumistottumuksiin. Hervannassa
autottomien talouksien osuus on 53,1 %, kun koko Tampereella autottomien
talouksien osuus on 42,5 % (YKR 2015). Autottomien talouksien osuus on
sitä suurempi, mitä lähempänä Hervannan keskustaa ollaan (Kuva 9). Joukkoliikenteen palvelutaso on korkeinta Hervannan ydinakselilla, ja se mahdollistaa autottoman elämäntavan valitseville sujuvat matkat myös Hervannan
ulkopuolelle.

Sivu 13 / 64

Kuvassa 10 on esitetty Tampereella käytetyn luokittelun mukainen jalankulun ja pyöräliikenteen nykyinen verkosto. Hervannassa on lähes kaikkien katujen varressa jalankululle ja pyöräliikenteelle osoitetut järjestelyt. Ratkaisu
on useimmiten yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tai kadun toisessa reunassa oleva kaksisuuntainen pyörätie ja siitä erotettu jalkakäytävä. Useimmilla tonttikaduilla pyöräily tapahtuu ajoradalla, mutta jalankulku on osoitettu
erillisille jalkakäytäville. Vain hiljaisimmilla tonttikaduilla jalankulku, pyöräliikenne ja autoliikenne ovat samalla väylällä.

Kuva 9. Autottomien talouksien osuus (YKR 2015).

2.3

Jalankulku ja pyöräliikenne

2.3.1

Jalankulun ja pyöräliikenteen verkosto

Tampereella kuten koko Suomessa on perinteisesti käsitelty jalankulkua ja
pyöräilyä yhtenä kokonaisuutena käyttäen termiä kevyt liikenne. Jalankulun
ja pyöräilyn turvallisuutta on yleisesti pyritty parantamaan erottelemalla ne
moottoriajoneuvoliikenteestä yhdistetyille pyöräteille ja jalkakäytäville. Tämä
ajatusmalli on ollut perustana myös Hervannan nykyisessä jalankulun ja
pyöräliikenteen verkossa. Vasta viime vuosina jalankulkua ja pyöräliikennettä on alettu käsittelemään selkeämmin omina kulkumuotoinaan ja tunnistettu, että molempia tulee suunnitella omista lähtökohdista.
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Kuva 10. Jalankulun ja pyöräliikenteen verkko, nykytila. Kaikilla pyöräilyreiteillä myös jalankulku on sallittu.
Pyöräilyn seudullinen pääreitti kulkee pohjoisesta saavuttaessa Hervannan
valtaväylän länsireunassa ja siirtyy siitä kaksisuuntaisena Insinöörinkadun
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länsireunaan. Insinöörinkadulla pyörätie on jalankulusta eroteltu. Seudullinen pääreitti siirtyy Hervannan eteläosassa Arkkitehdinkadulta valtaväylän
varteen ja edelleen etelään Ruskontielle länteen kohti Vuoresta ja Lempäälää ja itään kohti Kangasalaa. Näyttämönkadun eteläpuolella reitti ja Ruskontien alikulku on raitiotien toteutuksen yhteydessä siirretty kulkemaan Hervannan valtaväylän länsireunalta itäreunalle.
Hervannan pohjoispuolella Hervannan valtaväylän itäreunassa on pyöräilyn
alueellinen pääreitti, joka Hepolamminkadulle siirryttäessä jatkuu sekä Lukonmäen suuntaan että etelään Tieteenkadulle. Tieteenkadulta pääreitti palaa takaisin Hervannan valtaväylän itäreunaan ja kulkee suurimpien oppilaitosten ohi Hermiankadulle saakka. Hermiankadun liittymästä reitti jatkuu
länteen Insinöörinkadulle tai itään Hermiankadulle. Alueellinen pääreitti on
edellä mainituilta osin yhdistetty jalankulun kanssa. Alueellisiksi pääreiteiksi
on luokiteltu myös Opiskelijankadun ja Teekkarinkadun eteläreunassa olevat
kaksisuuntaiset pyörätiet sekä Ahvenisjärventien länsireuna, jossa pyörätie
on osan matkaa jalankulusta eroteltu.
Hervannan sisäistä pyöräliikennettä palvelevat alue- ja lähireitit. Kanjoninkadun, Ruovedenkadun, Lindforsinkadun ja Arkkitehdinkadun pyörätiet toimivat Hervannan sisäistä liikennettä palvelevina aluereitteinä.
Hervanta muodostuu suurkortteleista, joiden sisällä liikkuminen on suunniteltu tapahtuvaksi kävellen ja pyöräillen ja tarvittava verkosto on muodostettu jalankulun ja pyöräilyn raiteista. Nämä sisäiset reitit on luokiteltu alueja lähireiteiksi. Esimerkiksi peruskoulujen sijoittaminen suurkortteleiden keskelle on mahdollistanut lyhyet koulumatkat ja turvallisen liikkumisympäristön.
Huoltoliikenteen ja tontille ajon salliminen näillä raiteilla on kuitenkin vähentänyt turvallisuutta ja houkuttelevuutta.
Hervannan luoteisosan verkkohierarkialle on ominaista 1970-luvun suunnitteluperiaatteiden mukainen jalankulun ja pyöräliikenteen tasoerottelu autoliikenteestä ylikulkusiltoineen ja osittaisine kansirakenteineen. Ylikulkusillat
ovat sittemmin jääneet vajaakäytölle, kun kokoojakatujen ylityksiin on toteutettu saarekkeellisia suojateitä.

2.3.2

Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät

telukertoimet, joiden avulla huipputuntien mittausaineistosta pystytään muodostamaan kokonaiskuva liikkujamääristä. Liikenneverkkosuunnitelman lähtötietona on käytetty vuosien 2016−2018 ajalta pyöräliikenteen ja jalankulun
huipputuntien mittausaineistoa Hervannan alueen keskeisiltä katujaksoilta.
Pyöräliikenteen suurimmat käyttäjämäärät ovat Hervannan valtaväylän varressa Kanjonin sillan kohdalla. Huipputuntimittauksessa laskettu pyöräliikenteen määrä on ollut noin 260 pyöräilijää, mikä vastaa noin 2 600 pyöräilijää
vuorokaudessa. Jalankulkijoiden määrä samassa mittauspisteessä on vain
noin 30 kulkijaa tunnissa, mikä kertoo alueen olevan etäisyyksien vuoksi selvästi polkupyörälle ominaisemmalla alueella.
Hervannan alueelle pohjoisesta tultaessa pyöräliikenteen matkat jakautuvat
eri puolille Hervannan valtaväylää niin, että sekä Insinöörinkadulla että Tieteenkadulla ja sen jatkeena Hervannan valtaväylän itäreunassa on molemmilla reiteillä noin 1 000-1 500 pyöräilijää vuorokaudessa.
Hervannan länsipuolen kokoojakaduilla pyöräliikenteen määrä on noin
300−400 pyöräilijää vuorokaudessa. Kokoojakatujen lisäksi Hervannan korttelirakenteen sisällä kulkevia raittiyhteyksiä käyttää laskentojen perusteella
lähes sama määrä pyöräilijöitä kuin varsinaisia katualueita.
Kaikilla kokoojakaduilla Hervannan sisällä sekä myös kortteleiden sisällä
kulkevilla raiteilla jalankulkijoiden määrät ovat noin 2−3 kertaa suurempia
kuin pyöräliikenteen määrät. Eniten jalankulkijoita on mittausten mukaan Insinöörinkadulla Lindforsinkadun eteläpuolella, yli 6 500 jalankulkijaa vuorokaudessa. Kyseessä on Hervannan keskuksen ydinalue ja sen pääasiallinen
jalankulun alue.

2.3.3

Pyöräpysäköinti

Hervannassa julkisia pyöräpysäköintipaikkoja on jonkin verran Hervannan
keskuksessa asioiville ja liityntäpysäköintiin. Liityntäpysäköintipaikkoja polkupyörille on tarjolla lähinnä Hervannan aluekeskuksessa Insinöörinkadulla
sekä yliopiston kohdalla Hervannan valtaväylällä. Liityntäpyöräpysäköintijärjestelyissä on sekä paikkatarjonnan määrän että laatutason suhteen kehitettävää.

Pyöräliikenteen ja jalankulun määrien arvioinnissa on huomioitava voimakas
kausivaihtelu. Tampereella seurataan liikkujamääriä kymmenessä pisteessä
ympäri vuoden ja tietojen perusteella on muodostettu tunti- ja kuukausivaih-
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2.4

Joukkoliikenne

Hervannan joukkoliikennejärjestelmä on pitkään perustunut kattavaan bussiliikenteen tarjontaan. Vuoden 2016 lopulla Tampereen kaupunki päätti rakentaa raitiotielinjat Pyynikintorilta Hervantaan ja TAYS:in osaksi kaupungin
joukkoliikennejärjestelmää. Käynnissä olevien rakentamistöiden jälkeen heti
2020-luvun alussa koko Hervannan nykyinen joukkoliikenne muuttuu keskustan ja Hervannan väliseen raitiotien runkoyhteyteen tukeutuvaksi. Joukkoliikenteeseen ei tämän työn yhteydessä syvennytä tarkemmin, sillä Tampereen kaupunki on työstänyt vuoden 2021 linjastosuunnitelmaa, joka on
Hervannan liikenneverkkosuunnitelman laatimisen aikana hyväksytty.
Hervannassa joukkoliikenteen palvelutaso on ollut hyvä erityisesti keskustan
suuntaan lähtevillä matkoilla. Ruuhka-aikoina Hervannan keskuksesta on
päässyt keskustaan noin 6 minuutin vuorovälillä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on suurimmillaan Kanjonin sillan kohdalla keskustaan suuntaavilla linjoilla, joita käyttää yhteensä noin 11 000–12 000 henkilöä vuorokaudessa.
Aamuhuipputunnin aikana (klo 7−8) joukkoliikenteen käyttäjiä sillalla on noin
1 100. Hervannan sisällä joukkoliikennelinjaston kattavuus on ollut hyvä linjojen ulottuessa kaikille keskeisille kokoojakaduille, joiden varrella on toteutunutta maankäyttöä.

Merkittävimpiä pohjois-eteläsuuntaisia kokoojakatuja ovat Ahvenisjärventie,
Hervannantie ja Insinöörinkatu. Nämä kadut yhdessä Hervannan valtaväylän
kanssa ovat pääsääntöisesti etuajo-oikeutettuja väyliä, joihin kytkeytyvät poikittaiset katuyhteydet.
Merkittävimpiä itä-länsisuuntaisia kokoojakatuja Hervannassa ovat Hepolamminkatu, Hermiankatu, Kanjoninkatu, Opiskelijankatu ja Teekkarinkatu.
Muita vähäliikenteisempiä itä-länsisuuntaisia kokoojakatuja ovat Lindforsinkatu ja Arkkitehdinkatu. Ennen raitiotien rakentamista myös Insinöörinkadun
roolina on ollut kokoojakatu, joka jakoi valtaväylän liikennettä Länsi-Hervannan muille kokoojakaduille sekä aluekeskukseen. Nyt tehdyissä nykytilan liikenneverkkokuvissa Insinöörinkatu esitetään vielä kokoojakatuna, vaikka se
on muuttunut vuoden 2018 rakentamistöiden yhteydessä.

Suoria bussilinjoja on keskustan suunnan lisäksi ruuhka-aikoina tarjolla
myös mm. TAYS:in, Lielahden, Tesoman, Hatanpään, Pirkkalan/Nokian ja
Sääksjärven suuntiin.
Hervanta on myös Tampereen kaupungin palveluliikenteen Palin toimintaaluetta. Palveluliikenne kattaa koko Hervannan ja toimii kutsuohjatun joukkoliikenteen periaatteella. Pali-liikenne täydentää joukkoliikenteen palvelutarjontaa erityisesti linjaston katvealueilla. Palveluliikenne operoi myös huoltoliikenteelle sallituilla raiteilla kortteleiden sisällä.

2.5

Autoliikenne

2.5.1

Autoliikenteen väylät

Hervannan autoliikenne tukeutuu voimakkaasti Hervannan valtaväylään,
joka on alueen pääkatu ja suorin ajoneuvoliikenteen yhteys Hervannan ja
Tampereen keskustan välillä. Valtaväylä toimii Hervannan ainoana sisääntuloväylänä keskustasta ja Pyhäjärventieltä (vt 9, kehätie) saavuttaessa. Etelästä Hervantaan saapuva liikenne jakautuu Ruskontieltä (st 309) Hervannan valtaväylän ohella myös Ahvenisjärventielle ja Hervannantielle.
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Kuva 11. Moottoriajoneuvoliikenteen väylien toiminnallinen luokitus, nykytila.
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nopeusrajoitus. Vähemmän asutulla itäpuolella 50 km/h katukohtainen nopeusrajoitus on yleisempi. Esimerkiksi Hermiankadulla, Hepolamminkadulla
ja osalla Hervannantietä nopeusrajoitus on 50 km/h, Hervannantiellä paikoin
60 km/h. Ruskontien maantieosuudella nopeusrajoitus on 60 km/h.

2.5.2

Autoliikenteen liikennemäärät

Hervannan alueen liikenteellisenä nykytilana on käsitelty tässä työssä aikaa
ennen raitiotien rakentamisen aloittamista ja siihen liittyviä katumuutoksia.
Tässä raportissa nykytilana kuvataan vuotta 2015.
Autoliikenteen osalta selvästi vilkkain katuosa on Hervannan valtaväylä Pyhäjärventien (valtatie 9, kehätie) ja Hepolamminkadun välisellä osuudella,
jolla keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä on noin 36 000
ajon./vrk. Hervantaan pohjoisesta valtaväylää saapuvan ajoneuvoliikenteen
määrä on suurempi kuin muilla Hervannan alueelta lähtevillä yhteyksillä yhteensä. Turtolankadun liikennemäärä Lukonmäen pohjoispuolella on noin
10 000 ajon./vrk ja Ruskontien liikennemäärä Hervannan länsipuolella on
noin 9 000 ajon./vrk. Muita Hervannasta ulos johtavia yhteyksiä ovat itäpuolen Ruskontie ja Kauhakorventie, joilla molemmilla liikennemäärä on noin 3
000-4 000 ajon./vrk.
Hervannan alueen sisällä Hervannan valtaväylän liikennemäärä laskee hiljalleen etelään mentäessä ja Ruskontielle saavuttaessa kadun liikennemäärä on enää noin 5 500 ajon./vrk.
Hepolamminkatu on vilkkain Hervannan kokoojakaduista, ja liikennemäärä
kadun vilkkaimmassa kohdassa Tieteenkadun ja Turtolankadun välillä on
noin 13 500 ajon./vrk. Hepolamminkadun itäpäässä Hervannantien kohdalla
liikennemäärä on noin 10 000 ajon./vrk.

Kuva 12. Nykyiset nopeusrajoitukset Hervannassa.
Katuverkon aluenopeusrajoitus Hervannassa on nykyisin 40 km/h. Yksittäisillä kaduilla nopeusrajoitus on korkeampi. Autoliikenteen pääväylällä, Hervannan valtaväylällä, nopeusrajoitus Hervannan sisällä on 50 km/h. Hervannan valtaväylän länsipuolella vain Ahvenisjärventiellä on 50 km/h
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sijaitsevien pientaloalueiden kadunvarsipysäköinti on toistaiseksi joitakin
poikkeuksia lukuunottamatta rajoittamatonta. Hervannan alueella ei ole käytössä asukas- tai yritystunnuksia kadunvarsipysäköinnissä. Raitiotien rakentamisen vuoksi Insinöörinkadulta on poistunut kadunvarsipysäköintiä ja sen
läheisyydessä on hiljattain otettu käyttöön aikarajoituksia. Aluekeskuksen
ytimessä kadunvarsipysäköinti on maksullista ja keskuksessa on myös maksullisia pysäköintialueita ja yksi pysäköintilaitos.
Liikenneverkkoselvitystä varten tehtiin syksyllä 2018 kattava paikkamäärien
laskenta, jolla selvitettiin katualueiden pysäköintipaikkakapasiteetti ja luokiteltiin ne täysin vapaaseen pysäköintiin, aikarajoitettuun pysäköintiin ja maksulliseen pysäköintiin. Aikarajoitettuun pysäköintiin laskettiin mukaan myös paikat, joiden pysäköintiä rajoitetaan talvikaudella päivisin tai vuoropäivin
kunnossapidon mahdollistamiseksi. Pysäköinnin käyttöasteita ei selvitetty
erikseen, mutta laskentakierrosten perusteella saatiin tuntumaa nykytilan päiväpysäköinnin tarpeesta.
Taulukko 1. Kadunvarsipaikkojen määrä Hervannassa muulloin kuin talvikauden päiväsaikaan ja paikkojen jakautuminen maankäytön mukaisesti
(100 kadunvarsipaikan tarkkuudella).
KADUNVARSIPAIKKOJEN MÄÄRÄ HERVANNASSA

Kokonaismäärä

3 100 ap

Kerrostalovaltaisten alueiden ja aluekeskuksen kadut

1 500 ap

Pientalovaltaisten alueiden kadut

1 000 ap

Teollisuutta ja työpaikkoja palvelevat kadut

Kuva 13. Autoliikenteen määrät katuverkolla (KVL), vuoden 2015 tilanne liikennemalliin katukohtaisten laskentatulosten perusteella kalibroitu tilanne.
2.5.3

Pysäköinti

Hervannan kokoojakatuverkko on pääsääntöisesti mitoitukseltaan väljää,
mikä mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin useilla alueilla. Pysäköinti tehokkaammin rakennetun, kerrostalovaltaisen osan kokooja- ja tonttikatujen varsilla on pääasiassa rajoittamatonta. Talvikaudella kunnossapidon mahdollistamiseksi pysäköinti on osin kiellettyä päivisin. Myös Hervannan laitamilla
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600 ap

Asumisen läheisyydessä sijaitsevien kadunvarsipaikkojen käyttöasteet ovat
korkeimmillaan öisin. Pientalovaltaisilla alueilla ei esiinny ongelmia pysäköinnin kanssa ja suurin osa pysäköintiin soveltuvasta kadunvarresta on öisinkin
tyhjänä. Kerrostalovaltaisella alueella tilanne on kuitenkin toinen, ja kadunvarsipysäköinnin käyttöaste on paikoin todella korkea. Vapaat pysäköintimahdollisuudet mahdollistavat autojen pidempiaikaisen säilyttämisen kadunvarsipaikoilla ja sitä hyödynnetään etenkin niiden kiinteistöjen läheisyydessä, joilla
asukkaat joutuisivat maksamaan erikseen pysäköintipaikoistaan. Kiinteistötoimen kesällä 2018 toteuttaman selvityksen mukaan tonteilla on runsaasti
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käytön tehostamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi. Osa pysäköintialueiden opasteista on myös epäselviä, mikä heikentää alueiden käytettävyyttä.

Opiskelijankatu

Hervannan suurin työpaikkakeskittymä on Hermiankadun varrella sekä sen
pohjoispuolella sijaitsevan Tampereen yliopiston alueella. Hermiankadulla ei
ole kadunvarsipaikkoja ja alueelle henkilöautoilla saapuvat työntekijät pysäköivät työpaikkakiinteistöjen pysäköintialueille ja -laitoksiin. Tilanne on hyvä,
eikä paikkoja ole tarvetta lisätä niin kauan kuin maankäyttö pysyy nykyisen
kaltaisena. Hermiankadun vastakohtana yliopiston pohjoispuolelle jäävällä
Tekniikankadulla puolestaan sallitaan kadunvarsipysäköinti ja ilmainen pysäköintimahdollisuus houkutteleekin yliopistoalueen sekä naapurikiinteistöjen
käyttäjiä pysäköimään kadunvarteen ilmaiseksi, vaikka yliopiston kiinteistön
pysäköintialueilla riittäisi kapasiteettia.

Lindforsinkatu

Yliopiston alueelta huomattava osa maa-alasta on pysäköintialuetta ja alue
onkin merkitty kehitettäväksi pysäköintiä tehostamalla ja sekoittamalla maankäyttöä mm. asumista lisäämällä.
Koillis-Hervannan leveiltä teollisuuskaduilta löytyy riittävästi pysäköintitilaa nyt
ja tulevaisuudessa, eikä tilannetta ole tarvetta muuttaa, mikäli lähialueen
maankäyttö säilyy nykyisen kaltaisena. Alueella pysäköidään myös raskasta
kalustoa.
Hervannan aluekeskuksesta löytyy useampi pysäköintialue sekä kauppakeskus DUO:n alla sijaitseva pysäköintilaitos. Yhden tunnin ilmainen pysäköintimahdollisuus pysäköintilaitoksessa houkuttelee autoilijoita asioimaan pysäköintilaitoksen kautta kauppakeskuksessa, mutta aluekeskuksen muissa
osissa vierailtaessa hakeudutaan yhä kadunvarteen tai lähempänä sijaitseville maanpäällisille pysäköintialueille.
Hervannan sisältä löytyy useita kerrostalojen kiinteistöjä keskitetysti palvelevia pysäköintialueita, joilla on sekä nimettyjä että nimeämättömiä pysäköintipaikkoja. Julkisia yleisiä pysäköintialueita on koko alueella kuitenkin vain
muutama. Näistä tärkeimpiä ovat Suolijärven virkistysalueen käyttöä palveleva pysäköintialue sekä Ahvenisjärven palloilukenttien ja yleisurheilukentän
harrastuskäyttöä palveleva pysäköintialue. Iltaisin ja viikonloppuisin käyttöasteet voivat olla korkeitakin ja pysäköintialueet on todettu tarpeellisiksi. Näistä
erityisesti Ahvenisjärven palloilukenttiä ja yleisurheilukenttää palveleva pysäköintialue vaatisi myös parannustoimenpiteitä ja mahdollisia aikarajoitteita
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Hervannan valtaväylä

vapaata pysäköintikapasiteettia asukaspysäköinnille. Suurimmalla osalla kokoojakaduista on talvikaudella pysäköintikielto esim. klo 10−16 välillä tai vuoropäivin kunnossapidon mahdollistamiseksi. Tämä hillitsee jonkin verran pitkäaikaissäilytystä, mutta tarpeen mukaan pysäköintipaikkaa etsivien
pysäköintimahdollisuuksia tulisi parantaa aikarajoituksia lisäämällä.

Kuva 14. Ote nykytilan pysäköintikartasta: Aluekeskuksen pysäköintialueet
(sininen täyttö) sekä kauppakeskus DUO:n maanalainen pysäköintilaitos (lila
täyttö) kuvattuna kartalla.

2.5.4

Huoltoliikenne ja logistiikan reitit

Tavara- ja huoltoliikenteen kannalta merkittävimmät Hervannan ulkoiset yhteydet ovat Hervannan valtaväylän kautta yhteys pohjoiseen Pyhäjärventielle (vt 9, kehätie) ja Tampereen keskustaan sekä Ruskontien kautta yhteys etelään valtatielle 3 ja Lempääläntielle (st 130). Hervannan sisällä
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tavaraliikenne painottuu Hepolamminkadulle, Hervannantielle ja Kauhakorvenkadulle ja jakeluliikenne käyttää myös Hervannan valtaväylää ja osin Insinöörinkatua.
Erikoiskuljetusreiteiksi Hervannan alueelle on osoitettu reitti Ruskontie−Kauhakorvenkatu−Saarenmaantie, jolle on esitetty tavoitemitoitus 7x7x40 m
(korkeus x leveys x pituus) sekä Ruskontieltä länteen reitti Kauhakorvenkatu−Hervannantie−Hepolamminkatu Väkipyöränkadun liittymään asti, jolle
on osoitettu 6x6x35 m tavoitemitoitus.
Suurimmat raskaan liikenteen määrät sijoittuvat Hervannassa asuinalueiden
ulkopuolelle. Osa Ruskon alueen raskaasta liikenteestä käyttää Kaukajärven
yhteyttä Juvankadun kautta edelleen Kangasalantielle ja vt:lle 9. Tämä
asuinalueiden läpi kulkeva liikenne aiheuttaa haittavaikutuksia Annalan ja
Kaukajärven asuinalueilla.

Länsi-Hervanta on rakentunut suurkortteleista, joiden sisällä liikkumiseen on
osoitettu runsaasti kävelyn ja pyöräilyn raitteja, mutta ei moottoriajoneuvoliikenteen katuja. Asemakaavoissa on jouduttu osoittamaan kiinteistö- ja jätehuoltoliikenteelle ajoyhteys usein kävelyn ja pyöräilyn raiteille. Näiden lisäksi
huolto- tai tonteille ajo sekä palveluliikenne on jouduttu sallimaan asemakaavoista poiketen myös useilla muillakin osuuksilla jalankulun ja pyöräilyn väylästöä (Kuva 16). Samojen raittien toimiessa jalankulun ja pyöräliikenteen
pääyhteytenä on eri kulkumuotojen yhdistämisestä muodostunut ongelmia.
Raittien kautta tapahtuvan autoliikenteen koetaan asiakaspalautteen perusteella aiheuttavan turvattomuutta myös sellaisilla raiteilla, joilla autoilua ei ole
liikennemerkein sallittu.

Kuva 15. Huoltoliikenteen käyttöön osoitetut raitit muistuttavat monesti
enemmän tonttikatua kuin kävelyn ja pyöräilyn ympäristöä. Esimerkkinä
Virtainpolun länsipää.
Kuva 16. Huoltoajoyhteydet jalankululle ja pyöräilylle varatuilla katualueilla.
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2.5.5

Raskas liikenne

Raskas liikenne käsittää sekä bussiliikenteen että tavara- ja huoltoliikenteen
aiheuttaman raskaan ajoneuvoliikenteen. Kuorma-autoliikenne käyttää pääasiallisesti Hervannan valtaväylän lisäksi Hepolamminkatua, Hervannantietä
ja Ruskontietä yhteyksinään. Myös Kauhakorvenkadulla ja muilla Ruskon
alueen kaduilla on selkeästi keskimääräistä suurempi raskaan liikenteen
osuus.
Raskaan liikenteen määrät vaihtelevat merkittävästi Hervannan alueen sisällä. Yleisesti ottaen raskaan liikenteen määrät ovat suurempia Hervannan
itäosassa pienteollisuuden ja toimitilojen painottuessa Ruskon ja Kauhakorven alueille. Hepolamminkadulla raskaan liikenteen osuus on noin 9,5−
10,0 % vuorokausiliikenteestä, mikä vastaa noin 1 000 raskasta ajoneuvoa
vuorokaudessa. Työpaikka- ja toimitila-alueita yhdistävällä Hervannantiellä
raskaan liikenteen osuus vaihtelee 10−20 % välillä, mikä vastaa noin
400−1000 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
Hervannan valtaväylällä raskaan liikenteen osuus on noin 4,0−5,5 %, mikä
tarkoittaa Kanjonin sillan kohdalla noin 1 600 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa (sis. joukkoliikenne) ja kauppakeskus Duon kohdalla noin 900 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
Hervannan länsipuolen kokoojakaduilla (mm. Kanjoninkatu, Opiskelijankatu,
Lindforsinkatu, Teekkarinkatu, Ahvenisjärvenkatu) kaikilla raskaan liikenteen
määrä vaihtelee välillä 100−200 ajoneuvoa vuorokaudessa (3-5 %), mikä
muodostuu pääosin alueen läpi kulkevista linja-autoliikenteen reiteistä.

2.6



Opiskelijankatu–Insinöörinkatu + Opiskelijankatu–Hervannan valtaväylä
-liittymäalue (vaikutusalueella yhteensä 27 kpl onnettomuutta)



Insinöörinkatu–Kanjoninkatu-liittymä (10 kpl)



Insinöörinkatu–Lindforsinkatu-liittymä (8 kpl)



Teekkarinkatu–Insinöörinkatu + Teekkarinkatu–Hervannan valtaväylä liittymäalue (vaikutusalueella yhteensä 12 kpl)



Opiskelijankatu välillä Valtaraitti−Ahvenisraitti (9 kpl)



Tarkastelualueen pohjoispuolella Hervannan Valtaväylä–Pehkusuonkatu
-liittymäalue (13 kpl)

Tarkastelualueella ei ole tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia,
mutta loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia on ollut kaikkiaan 49
kappaletta. Onnettomuuksista 19 % johti henkilövahinkoon. Vastaava osuus
koko Tampereella on 17 % ja Suomessa 21 %. Loput 209 onnettomuutta
ovat olleet omaisuusvahinko-onnettomuuksia.
Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien yhteenlaskettu osuus on 10 % kaikista onnettomuuksista eli 26 kpl, joista 93 % on ollut henkilövahinkoon johtaneita. Kaikki jalankulkuonnettomuudet ovat olleet henkilövahinko-onnettomuuksia. Pyöräilyonnettomuuksista 89 % on johtanut henkilövahinkoon.
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut eniten Opiskelijankadulla välillä Valtaraitti−Ahvenisraitti (5 kpl) ja Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun liittymässä (4 kpl). Näistä onnettomuuksista yhteensä 4 kpl on ollut
pyöräilyonnettomuuksia ja 3 kpl jalankulkuonnettomuuksia.

Liikenneturvallisuus

Tarkastelualueella on sattunut vuosina 2013−2017 yhteensä 258 tilastoitua
liikenneonnettomuutta. Onnettomuusluokista yleisin on muu onnettomuus
(28 %). Kaupunkialueella tähän luokkaan kuuluvat usein pysäköintitilanteisiin liittyvät pienet omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet. Toinen selkeästi erottuva ryhmä on risteämisonnettomuudet, joita on ollut 18 % kaikista onnettomuuksista. Koholla ovat myös yksittäisonnettomuudet,
peräänajo-onnettomuudet, kääntymisonnettomuudet ja polkupyöräonnettomuudet.

Onnettomuuksista voidaan havaita onnettomuuskasaumia, joista selkeimmät on koottu seuraavaan:
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Kaikki onnettomuudet

Jalankulku- ja
pyöräilyonnettomuudet
(HEVA)

Kuva 18. Vasemmalla kaikkien onnettomuuksien kasaumat ja oikealla henkilövahinkoon johtaneiden jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien kasaumat.

Kuva 17. Hervannan liikenneonnettomuudet vuosina 2013−2017.
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3

Liikenne-ennusteet ja mallitarkastelut

3.1

Liikennemallin päivitys ja lähtötiedot

Hervannan alueen liikenne-ennuste vuodelle 2040 päivitettiin osana liikenneverkkosuunnittelua. Liikenne-ennuste laadittiin seudullista liikennemallia hyödyntämällä (TALLI-malli). Päivitys tehtiin tarkistamalla Hervannan ja sen lähiympäristön maankäyttötiedot ja -tavoitteet, tarkistamalla liikennemallin
verkkokuvaukset, tihentämällä liikennemallin osa-aluejakoa sekä arvioimalla
Hervannan alueen liikennetuotoksien kehittymistä liikennejärjestelmän tavoitteiden näkökulmasta. Liikennemallilla tarkasteltiin myös Hervannan alueen
kannalta keskeisten liikennejärjestelmämuutosten vaikutusta Hervannan liikenteeseen.

3.2

Maankäyttötiedot

TALLI-mallin nykytilanteen maankäyttötiedot ovat asukkaiden osalta vuodelta
2015 ja työpaikkojen osalta vuodelta 2010. Vuoden 2040 maankäyttöennusteessa on huomioitu 2 000 uuden asukkaan sijoittuminen Hervannan pohjoisakselille, 2 900 uuden asukkaan sijoittuminen Hervantajärvelle ja 800 uuden
asukkaan sijoittuminen Lintuhyttiin vuoden 2015 tilanteeseen nähden.
Taulukko 2. TALLI-mallin maankäyttötiedot.

Asukkaat
2015

Työpaikat
2010

Asukkaat
2040

Työpaikat
2040

24 900

9500

27 800

13 500

Hervantajärvi ja Lin‐
tuhytti

60

4

3700

100

Rusko ja Hervannan
teollisuusalue

170

1900

150

4400

Vuores

1900

0

5000

930

Hervanta

Maankäyttövaihtoehdot eroavat toisistaan Saarenmaan kuvauksen osalta.
Vaihtoehdossa A (perusennuste) Saarenmaahan on sijoitettu 6 900 uutta asukasta ja 5 980 uutta työpaikkaa. Vaihtoehdossa B Saarenmaahan on sijoitettu
1 624 uutta asukasta ja 7 576 uutta työpaikkaa. Vaihtoehdot pohjautuvat Saarenmaan osayleiskaavan vaihtoehtoihin.
Lisäksi herkkyystarkasteluna on tutkittu, kuinka 4 000 uuden asukkaan sijoittaminen Itä-Hervantaan vaikuttaisi liikennemääriin.
Muilta osin vuoden 2040 ennustetilanteessa käytetyt maankäyttötiedot vastaavat lähtökohtaisesti TALLI-mallin maankäyttötietoja (tilanne 11/2018).

3.3

Liikenne-ennuste tehtiin kahdelle liikenneverkolle: nykyverkolle ja kehitetylle
verkolle (perusennuste). Lisäksi tehtiin herkkyystarkasteluja, joiden avulla pyrittiin selvittämään, kuinka verkkomuutosten ja raitiotien vaikutuksen voivat
vaikuttaa Hervannan liikennemääriin.
Kaikkien ennustetilanteiden liikenneverkkokuvauksissa käytettiin pohjana
TALLI-mallin vuoden 2040 ennustetilanteen liikenneverkkokuvausta, joka sisältää mm. 2-kehän lentoasemalta Kangasalle (vt12 ja mt 339 liittymään asti)
ja valtatien 3 uuden linjauksen Lempäälän Kuljusta Pirkkalaan.
Perusennusteessa Hervannan liikenneverkkoa on kehitetty muuttamalla Hervannan valtaväylän ja Hepolamminkadun liittymä kiertoliittymäksi, jakamalla
Hervannan valtaväylän, Opiskelijankadun ja Tieteenkadun liittymä kahdeksi
kolmihaaraliittymäksi ja muuttamalla Insinöörinkatu osin joukkoliikennekaduksi. Nämä ratkaisut pohjautuvat sekä raitiotien kehittämissuunnitelmiin että
Hervannan pohjoisakselin kaavoituksen yhteydessä tehtyihin katuverkon ratkaisuihin. Liikenneverkon kapasiteettiin vaikuttaa merkittävästi katuosan
muuttaminen joukkoliikennekaduksi.

3.4
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Liikenneverkko

Liikenne-ennuste

Liikenne-ennuste tehtiin vuorokausiliikennemäärille vuodelle 2040. Nykytilanteen kuvaus on kalibroitu kuvaamaan vuoden 2015 liikennetilannetta eli aikaa
ennen Hervannan alueen raitiotietyömaiden vaikutusten alkua. Kalibroinnin
vaikutukset on huomioitu vuoden 2040 ennustetilanteen kaikissa skenaarioissa.
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Nykytilanne
Liikenne-ennusteen nykytilannekuvauksessa (tilanne ennen raitiotietöiden alkua 2015) Hervannan valtaväylän liikennemäärä on kanjonin kohdalla n.
35 800 ajon./vrk. Muista sisääntuloväylistä suurin liikennemäärä on Ruskontien länsiosalla (Sääksjärven suunta) 8 900 ajon./vrk. Ruskontien itäosan
(Ruskon suunta) liikennemäärä on n. 1 600 ajon./vrk, Kauhakorvenkadun n.
7 600 ajon./vrk ja Turtolankadun n. 6 000 ajon./vrk.

Hervannan valtaväylän liikennemäärä on Hepolamminkadun ja Teekkarinkadun liittymien välillä noin 16 500 ajon./vrk. Teekkarinkadun liittymän eteläpuolella väylän liikennemäärä on 4 800−12 500 ajon./vrk ollen pienempi valtaväylän eteläpäässä. Rinnakkaisväylistä Insinöörinkadun liikennemäärä
vaihtelee välillä 1 400−8 400 ajon./vrk ollen suurempi kadun pohjoispäässä ja
pienempi eteläpäässä. Tieteenkadun liikennemäärä on suurimmillaan noin
4 000 ajon./vrk.
Muista pohjois-eteläsuuntaisista kaduista Hervannantien liikennemäärä on n.
5 600 ajon./vrk Kauhakorvenkadun liittymän pohjoispuolella ja n. 1 400
ajon./vrk Hermiankadun liittymän eteläpuolella. Ahvenisjärventien liikennemäärä on n. 3 000−3 600 ajon./vrk ja Ruovedenkadun n. 2 400 ajon./vrk.
Itä-länsisuuntaisista kaduista suurin liikennemäärä on Hepolamminkadulla
vaihdellen välillä 6 500−12 700 ajon./vrk. Hermiankadun liikennemäärä on
suurimmillaan länsiosassa noin 8 500 ajon./vrk. Arkkitehdinkatu, Teekkarinkatu, Lindforsinkatu, Opiskelijankatu ja Kanjoninkatu ovat tyypillisiä hervantalaisia kokoojakatuja ja niillä kaikilla liikennemäärät vaihtelevat välillä
1 500−4 000 ajon./vrk.
Vuoden 2040 perusennuste
Vuoden 2040 perusennusteessa liikennemäärän kasvu kohdistuu erityisesti
Hervannan valtaväylälle, Ruskontielle, Hepolamminkadulle, Hervannantielle
ja Kauhakorvenkadun liittymän pohjoispuoliselle osalle. Verkkomuutosten
myötä liikennemäärä pienenee Insinöörinkadulla, Lindforsinkadulla ja Arkkitehdinkadulla. Muilla katuyhteyksillä liikennemäärä kasvaa hieman.
Hervannan valtaväylän ennusteliikennemäärä on kanjonin kohdalla n. 48 300
ajon./vrk. Liikennemäärän kasvu on noin 30 % nykytilanteeseen nähden.
Muista sisääntuloväylistä suurin liikennemäärä on Ruskontien länsiosalla
(Sääksjärven suunta), 14 100 ajon./vrk, missä kasvua on yli 50 % nykytilaan
nähden. Ruskontien itäosan (Ruskon suunta) liikennemäärä on noin 7 400
ajon./vrk.
Hervannan valtaväylän liikennemäärä kasvaa merkittävästi koko osuudellaan.
Osa kasvusta johtuu Insinöörinkadun liikenteen siirtymistä Hervannan valtaväylälle ja osa alueen maankäytön kasvusta. Rinnakkaisväylistä Insinöörinkadun liikennemäärä on suurimmillaan 3 900 ajon./vrk, mikä on jopa 50 % vähemmän kuin ennen raitiotien rakentamista. Lindforsinkadun ja
Kanjoninkadun liittymien välisillä henkilöautoliikenteeltä kielletyillä osuuksilla

Kuva 19. Liikenteen nykytilaennuste 2015.
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kulkee moottoriajoneuvoliikenteestä vain raitiovaunuliikenne, bussiliikenne,
taksiliikenne sekä huoltoliikenne.
Muista pohjois-eteläsuuntaisista kaduista Hervannantien liikennemäärä on
noin 8 800 ajon./vrk, mikä tarkoittaa noin 40 % kasvua ennustevuoteen mennessä.

Ruskontien liikennemäärä Hervannan valtaväylän liittymän länsipuolella on n.
11 900 ajon./vrk, missä kasvua on lähes 50 %. Ruskontie toimii Tampereen
läntiselle alueelle Pirkkalaan, Nokialle ja Lempäälään suuntautuvan liikenteen
merkittävänä yhteytenä. 2-kehän jatkaminen Pirkkalaan asti sekä valtatien 3
uusi linjaus korostavat Ruskontien roolia Hervannasta lähtevien matkojen
osalta.

Kuva 21. Liikennemäärien kasvu perusennusteessa 2040 nykytilanteeseen
nähden.

Kuva 20. Perusennuste 2040 KAVL.
Itä-länsisuuntaisista kaduista suurin liikennemäärä on Hepolamminkadulla,
maksimissaan 17 700 ajon./vrk. Hermiankadun liikennemäärä on suurimmillaan n. 10 100 ajon./vrk, mutta liikenne ei ole läpikulkuliikennettä.
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3.5

Itä-Hervannan lisämaankäyttö

Ennusteen herkkyystarkastelut

Liikenne-ennusteen herkkyyttä liikenneverkossa ja -järjestelmässä tapahtuville muutoksille tarkasteltiin erillisten mallitarkastelujen avulla. Kaikki kuvatut
herkkyystarkastelut koskevat vuoden 2040 ennustetilannetta.
Saarenmaan maankäyttö
Saarenmaan maankäyttövaihtoehdon B mukainen maankäyttö lisää liikennemäärää Hervannassa perusennusteeseen nähden Kauhakorventie−Hervannantie−Hepolammintie−Hervannan valtaväylä -yhteydellä n. 600 ajon./vrk,
Ruskontiellä Hervannan valtaväylän liittymän itäpuolella n. 1 200 ajon./vrk ja
länsipuolella n. 500 ajon./vrk sekä Hervannan valtaväylällä Teekkarinkadun
liittymän eteläpuolella n. 500 ajon./vrk. Muualla Hervannan katuverkolla liikennemäärien muutokset ovat pienempiä.

Itä-Hervannan lisämaankäytön liikennetuotoksen suurin virta kohdistuu pohjoiseen kohti Hervannan valtaväylää Hervannantien ja Hepolamminkadun
kautta (n. + 2 800…3 300 ajon./vrk). Hervannan keskustaan suuntautuu n.
400 ajon./vrk. Etelään valtatielle 3 Hervannantietä ja Ruskontietä pitkin suuntautuu n. 1 100 ajon./vrk. Itä-Hervannan lisämaankäyttö kasvattaa Hervannan
valtaväylän liikennemäärää n. 500…800 ajon./vrk Hervannan keskustan kohdalla.

Kuva 23. Itä-Hervannan lisämaankäytön vaikutus liikennemääriin vuoden
2040 ennustetilanteessa.
2-kehää ei toteuteta
Kuva 22. Saarenmaan maankäytön vaihtoehdon B vaikutus liikennemääriin
vuoden 2040 ennustetilanteessa perusennusteeseen nähden.
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Jos 2-kehää ei rakenneta nykytilaa enempää, Ruskontien liikennemäärä on
n. 3 700 ajon./vrk perusennustetta pienempi Hervannantien liittymän itäpuolella ja n. 900 ajon./vrk pienempi Ahvenisjärventien liittymän länsipuolella.
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Samalla myös Ahvenisjärventien sekä Hermiankadun eteläpuolisen Hervannan valtaväylän ja Hervannantien liikennemäärät laskevat. Liikenne siirtyy
kulkemaan Hervannan läpi enimmäkseen Hervannan valtaväylä−Hermiankatu−Hervannantie−Kauhakorvenkatu -reittiä (+ 1 000…2 200 ajon./vrk) tai
vaihtoehtoisesti Juvankatua tai Kangasalantietä.

hentäisi samalla liikennettä Hervannan valtaväylä−Hepolamminkatu−Hervannantien−Kauhakorvenkatu -yhteydellä noin 2 000−3 200 ajon./vrk. Vähenemä
vastaa noin 5−8 vuoden liikennemäärän kasvua Hervannan valtaväylällä.
Hervannan valtaväylän ja Hepolamminkadun liittymä
Tarkastelussa, jossa Hervannan valtaväylän ja Hepolamminkadun liittymän
on oletettu olevan kapasiteetiltaan rajattu (max. noin 40 000 ajon./vrk), Hervannan valtaväylän liikennemäärä vähenee Kanjonin sillalla noin 9 800
ajon./vrk. Tällöin liikenne siirtyy käyttämään vaihtoehtoisina reitteinä Ruskontietä (+2 200 ajon./vrk Ahvenisjärventien liittymän länsipuolella), Turtolankatua (+2 900 ajon./vrk Hepolamminkadun liittymän pohjoispuolella) ja Juvankatua. Vaihtoehtoiset reitit lisäävät liikenteen haittavaikutuksia alemmalla
verkolla ja niihin kytkeytyvillä asuinalueilla.

Kuva 24. Liikennemäärien muutokset vuoden 2040 ennustetilanteessa, jos 2kehää ei rakenneta.
2-kehän tarkastelun vaikutukset aiheutuvat enimmäkseen 2-kehän itäosan rakentamattomuudesta. 2-kehän Sääksjärven länsipuolisen osan rakentamattomuuden vaikutukset Hervannan liikennemääriin ovat vähäisiä.
Uusi eritasoliittymä Pyhäjärventielle
Uusi eritasoliittymä Pyhäjärventielle (vt 9) Hervannan ja Kaukajärven eritasoliittymien välille keräisi liikennettä noin 13 000 ajon./vrk. Eritasoliittymä vä-
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Kuva 25. Hervannan valtaväylän ja Hepolamminkadun liittymän ruuhkautumisen vaikutus liikenteen suuntautumiseen vuoden 2040 ennustetilanteessa.
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Raitiotien vaikutus joukkoliikenteen käyttöön
Raitiotien potentiaalisia vaikutuksia tarkasteltiin olettaen, että 30 % niistä autolla tehtävistä matkoista, joiden alku- ja päätepiste ovat 1 km päässä raitiotielinjasta Hervanta–Keskusta–Lentävänniemi (pl. Pispala harjun estevaikutuksen vuoksi) ja 15 % niistä autolla tehtävistä matkoista, joiden alku- tai
päätepiste on 1 km päässä muista vuoteen 2040 mennessä toteutuvaksi oletetuista raitiotielinjoista toisen pään ollessa Hervannassa, siirtyy käyttämään
joukkoliikennettä perusennusteen lisäksi.

Kuva 27. Raitiotien potentiaaliset vaikutukset liikennemääriin.

3.6

Liikenneverkon toimivuustarkastelut

Hervannan alueen liikenneverkon toimivuustarkasteluilla on tutkittu alueen
kuormittuneimpien liittymien toimivuutta ja arvioitu kehittämistarpeita ennustetilanteessa 2040. Koko Hervannan liikenteellisen toimivuuden suhteen kriittinen alue on Hervannan valtavaylä kokonaisuudessa, mutta erityisesti sen
pohjoisosa ja liittymäalue Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun kohdalla.
Kuva 26. Raitiotien potentiaalitarkastelun tutkittu vaikutusalue vuonna 2040.
Tarkastelussa erityisesti Hervannasta kohti Tampereen keskustaa suuntautuvien automatkojen määrä väheni vähentäen Hervannan valtaväylän liikennemäärää Kanjonin sillalla n. 4 900 ajon./vrk. Liikennemäärän muutos vastaa
noin 14 % Hervannan valtaväylän nykytilanteen liikennemäärästä (36 000
ajon./vrk). Muutos olisi samalla noin 40 % lisäys Hervannasta pohjoiseen
suuntautuvan raitiotielinjan käyttäjiin ennustevuonna 2040.
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Hervannan pohjoisakselin maankäytön suunnittelusta johdetun tavoitteen mukaisesti Hervannan pohjoisen sisääntuloliittymän kehittämisen tavoitteena on
ollut sallia vasemmalle kääntyminen myös niissä ajosuunnissa, joissa se on
nykyisin kielletty. Tämä olisi luontevin toteuttaa muuttamalla nykyinen liikennevalo-ohjattu liittymä kiertoliittymäksi.
Kanjoninkadun ja Hepolamminkadun liittymän toimivuutta on tutkittu työssä
sekä liikennevaloliittymänä että kiertoliittymänä. Tarkastelut on tehty iltahuipputunnin liikennemäärillä, joiden on vuonna 2040 arvioitu olevan noin 8 %
vuorokauden keskimääräisen ajoneuvoliikenteen määrästä. Tarkasteluissa
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käytetyt kaistaratkaisut on esitetty kuvassa 28 ja tarkasteluissa käytetyt huipputunnin liikennemäärät on esitetty kuvassa 29.
Kiertoliittymänä on tutkittu monikaistaista turbokiertoliittymää, jossa on kaksi
ajokaistaa läpi liittymän etelän ja pohjoisen tulosuunnissa. Kiertoliittymässä
on kaikki liittymän ajosuunnat mahdollisia, mikä tukee liittymän roolia suhteessa alueen liikenneverkkoratkaisuun.
Liikennevaloliittymän kaistaratkaisu on nykyliittymän kaltainen, jossa on kaksi
läpikulkevaa kaistaa molempiin ajosuuntiin sekä keskustasta Hervantaan että
keskustasta Ruskon (Hepolamminkadun) suuntiin. Liikennevaloliittymästä
puuttuu Hepolamminkadun suunnasta suoraan Kanjoninkadulle ja vasemmalle Hervannan valtaväylälle etelään kääntyvät ajosuunnat sekä Hervannan
valtaväylältä etelästä vasemmalle Kanjoninkadulle kääntyvä suunta.
Kummassakaan tutkitussa liittymävaihtoehdossa ei ole ennustetilanteessa
esitetty suojateitä liittymän toimivuuden varmistamiseksi.

Kuva 28. Toimivuustarkasteluissa käytetyt kaistaratkaisut.
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Kuva 29. Hervannan pohjoisosan liittymäsimulointien poikkileikkausliikennemäärät iltahuipputunnissa vuonna 2040.
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Pohjoinen sisääntuloliittymä: kiertoliittymä
Hervannan valtaväylän ja Kanjoninkadun/Hepolamminkadun liittymän kiertoliittymäratkaisussa Kanjoninkadulta ja Hervannan valtaväylää etelästä tulevien liikennevirtojen palvelutason pitäminen tyydyttävällä tasolla osoittautui
toimivuustarkastelujen perusteella ongelmaksi. Koska liittymään pohjoisesta
tulevasta liikennevirrasta (1 996 ajon./h) noin 82 % jatkaa liittymästä joko etelään tai itään, lännestä ja etelästä liittymään tulevat ajoneuvot joutuvat odottamaan kiertotilaan pääsyä ja liikenne jonoutuu näillä suunnilla. Tämän vuoksi
palvelutaso jää tarkasteltujen liikennevirtojen osalta heikoksi. Kiertoliittymän
ja viereisten liittymien palvelutasoluokitukset ennustetilanteessa on esitetty
Kuva 30.
Tarkastelussa tutkittiin myös liikennevalo-ohjauksen vaikutusta kiertoliittymän
toimivuuteen. Hervannan valtaväylän ja Pehkusuonkadun liittymän valo-ohjaus ei ennustetilanteen liikennemäärillä riitä katkomaan pohjoisesta saapuvaa liikennevirtaa tarpeeksi iltahuipputunnin liikennetilanteessa.

Palvelutasoltaan heikoiksi todettujen suuntien toimivuutta pyrittiin edelleen
parantamaan pääsuunnalle sijoitetuilla lisävaloilla, joilla kiertoliittymään tulevaa liikennevirtaa olisi mahdollista rytmittää paremmin. Ratkaisu paransi Kanjoninkadun suunnan toimivuutta huomattavasti, sillä lännestä liittymään tulevat ajoneuvot pystyvät hyödyntämään pääsuunnan liikennevirran katkoja
tehokkaimmin. Ratkaisu vähensi myös liittymään etelästä tulevan liikennevirran viivytyksiä. Liittymään idästä ja pohjoisesta tulevien suuntien palvelutasoja ratkaisu sen sijaan heikentää, mutta viivytykset eivät niillä suunnilla kuitenkaan kasva kohtuuttomiksi.
Pääsuunnan liikennevalo-ohjauksella varustetun kiertoliittymän ja viereisten
liittymien (liva-ohjaus) palvelutasoluokitukset ennustetilanteessa on esitetty
kuvassa 31.

Kuva 31. Pääsuunnan liikennevalo-ohjauksella varustetun kiertoliittymän ja
viereisten liittymien palvelutasot ennustetilanteessa.
Kuva 30. Kiertoliittymän ja viereisten liittymien palvelutasot ennustetilanteessa.

Hervannan liikenneverkkosuunnitelma

15.11.2019

Sivu 31 / 64

Pohjoinen sisääntuloliittymä: liikennevalot

Hervannan alueen muut liittymät

Hervannan valtaväylän ja Kanjoninkadun/Hepolamminkadun liittymän kehittäminen liikennevaloliittymänä ei mahdollista uusien kääntymissuuntien toteutusta liittymään. Liikennevaloliittymän välityskyky on mahdollista saada riittämään vain nykyisellä ratkaisulla, jossa osa pienemmistä kääntymissuunnista
on poistettu liittymästä.

Tieteenkadun ja Hepolamminkadun liittymän toimivuuden parantamiseksi on
esitetty liikennevalojen toteutusta liittymään. Erityisesti ruuhka-aikana Tieteenkadun suunnasta tuleva liikenne ei pysty liittymään Hepolamminkadun liikennevirtaan. Liikennevalo-ohjauksen toteutuksen myötä myös liittymän suojateiden (2 kpl) liikenneturvallisuus paranee merkittävästi. Liikennevalojen
toteutuksessa tulee huomioida Hervannan valtaväylän liittymän kehittämisratkaisu ja sen vaikutukset.

Tehtyjen simulointien perusteella liittymän toimivuus liikennevaloliittymänä on
ennustetilanteessa 2040 edelleen melko hyvä. Liittymän valo-ohjaus sovitettiin viereisten liittymien kanssa yhteen siten, että jonoutuminen eri liityntäsuunnista olisi mahdollisimman vähäistä. Kanjoninkadun tulosuunnassa maksimijononpituus ylittää Insinöörinkadun liittymän, mutta jono kuitenkin
tyhjenee kokonaan tai lähes kokonaan yhden valokierron aikana. Liikennevalo-ohjatun liittymän ja viereisten liittymien palvelutasoluokitukset ennustetilanteessa on esitetty kuvassa 32.

Hervannan valtaväylän muiden liittymien osalta toimenpiteitä on esitetty Hervannan valtaväylän ja Tieteenkadun/Opiskelijankadun liittymälle. Liittymän
ruuhkautumista vähentämään ja raitiotieliikenteen sujuvuutta varmistamaan
on esitetty liittymän porrastamista linjaamalla Tieteenkatu noin 90 m nykyisen
liittymän eteläpuolelle. Tämä muutos parantaisi erityisesti Opiskelijankadun
liittymän toimivuutta Hervannan valtaväylällä ja vähentäisi Opiskelijankadun
jonojen ulottumista Insinöörinkadun liittymään.
Hervannan valtaväylälle ollaan toteuttamassa pohjoisakselin kehittämisen yhteydessä kaksi uutta liikennevaloliittymää Hepolamminkadun ja Opiskelijankadun väliselle osuudelle. Uutena maankäyttönä on pääosin asumista. Uusien liikennevaloliittymien liikenteellinen toimivuus on simulointien perusteella
hyvä. Tähän vaikuttaa uuden maankäytön suhteellisen pieni liikennetuotos ja
uusien liittymien toteuttaminen ilman suojateitä.
Liikenteen sujuvuuden osalta lähivuosina seurattava liittymä tulee olemaan
Hermiankadun/Hervannan valtaväylän liittymä. Liittymän toimivuus on riippuvainen raitiotieliikenteen määrästä ja siitä tuleeko myöhemmin raitioliikenteen
pysäkki myös Hermiankadulle ja minkälainen tulee olemaan ratikan liikennöintimalli alueella. Hermiankadun ajoneuvoliikenteen määrän kehittyminen
taas riippuu Hervannan itäosien maankäytön kehittymisestä. Hervannan valtaväylän itäreunaan esitetty jalankulun ja pyöräliikenteen uusi yhteys sekä siihen liittyvä suojatien tarve Hermiankadun yli vaikuttavat myös liittymän kokonaistoimivuuteen. Hermiankadun liittymätoimenpiteet ohjaavat toteutuessaan
autoliikennettä enemmän Hepolamminkadun reitille.

Kuva 32. Liikennevalo-ohjatun liittymän ja viereisten liittymien palvelutasoluokitukset ennustetilanteessa.
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Ruskontien ja siihen liittyvien kokoojakatujen liittymien kehittämistarve tulee
vastaan Etelä-Hervannan liikennemäärien kasvun myötä. Keskeinen vaikuttava tekijä parantamistarpeen aikataulutuksessa on 2-kehän toteutuminen
joko länteen, itään tai molempiin suuntiin. 2-kehän toteutumiseen liittyy myös
Saarenmaan alueen kehittäminen Kangasalan puolella. Myös eteläisen Hervannan asuinalueiden toteutuminen vaikuttaa liikennemäärien kehittymiseen.
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4

Vuorovaikutus

4.1

Tarkoitus ja menetelmät

Hervannan liikenneverkkosuunnitelmassa laadittiin vuorovaikutusta varten
oma suunnitelmansa. Vuorovaikutuksen kautta haluttiin osallistaa hervantalaisia ja siellä liikkuvia tulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnitteluun sekä
hakea hyväksyntää suunniteltaville ratkaisuille. Vuorovaikutus toteutettiin paikallislehden artikkeleiden, kaupungin tiedotteiden ja verkossa toimivan Collaplan vuorovaikutuskanavan kautta.
Paikallislehdessä Hervannan Sanomissa julkaistiin kolme artikkelia vuonna
2019 viikoilla 7, 13 ja 17. Artikkeleissa käsiteltiin liikenneverkkosuunnitelman
lähtökohtia, tavoitteita ja suunnitteluratkaisuja. Artikkelit ohjasivat keskustelemaan ja kommentoimaan suunnitelmia verkkopalveluun. Kaupungin sivuilla
julkaistiin suunnittelun aikana kolme tiedotetta, joiden aikataulu oli yhtenevä
Hervannan sanomien artikkelien kanssa. Tiedotteet jaettiin myös facebookin
ja twitterin kautta.
Verkkopalvelussa toteutettiin kaksi eri teemaista kyselyä; liikennesuunnittelun
tavoitteista sekä Lindforsinkadun kehittämisratkaisuista. Muita verkkopalvelussa esiteltyjä asioita olivat kyselyiden tulokset, katujen poikkileikkaukset,
Lindforsinkadun erilaiset kehittämisratkaisut sekä toimenpidesuunnitelma.
Verkon vuorovaikutuskanavaa täydennettiin suunnittelun edetessä ajankohtaisilla teemoilla. Verkkopalvelun ideakartalla oli vuorovaikutuksessa merkittävä rooli, sillä sen avulla kehittämisestä kiinnostuneet pystyivät laittamaan
kartalle kehittämisehdotuksia ja keskustelemaan muiden liikkujien ja asiantuntijoiden kanssa.

4.2

Tulokset ja niiden huomiointi

Ensimmäisellä kyselyllä haluttiin saada asukkailta ja alueella liikkuvilta mielipiteitä liikennejärjestelmän tavoitteisiin eri kulkumuotojen osalta (kävely, pyöräily, joukkoliikenne, autoliikenne). Kysely koostui monivalintakysymyksistä,
joissa vastaajat saivat valita eri kulkumuotojen tärkeimpinä koettuja asioita.
Kyselyyn saatiin 46 vastausta.
Sekä jalan että pyörällä kulkeville tärkeimmäksi koettiin esteettömät ja helppokulkuiset reitit kaikkina vuodenaikoina. Muita molempien kulkumuotojen
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osalta merkittäviksi koettuja tekijöitä olivat turvallisuus sekä reittien suoruus
ja nopeus Hervannan keskustaan. Pelkästään jalankulun osalta korostui
edellä mainittujen lisäksi ympäristön viihtyisyys ja vehreys, kun taas pyöräillessä liikkumisen helppous ja riippumattomuus aikatauluista koettiin tärkeiksi.
Joukkoliikenteen merkityksellisimpänä tekijänä vastaajat kokivat pysäkkien sijainnin lähellä kotia ja matkustuskohdetta. Vastaus heijasteli tulevaa muutosta
joukkoliikennejärjestelmässä. Raitiotien myötä matkat monella muuttuvat
vaihdolliseksi tai matka pysäkille pitenee. Merkityksellisenä pidettiin myös riittävän tiheää vuoroväliä ja aikatauluista riippumattomuutta.
Autoliikenteen osalta vastaukset olosuhteiden kehittämistavoitteista jakautuivat melko tasaisesti vaihtoehtojen välillä, eikä kovin selvästi havaittuja yksittäisiä tekijöitä noussut esiin. Kolme tärkeimmäksi koettua kehittämissuuntaa
olivat talvikunnossapidon tason varmistaminen, jalankulun ja pyöräliikenteen
sekä autoliikenteen välisten risteämisten vähentäminen sekä autoliikenteen
vähentäminen kortteleiden sisäisillä raiteilla.
Pysäköintiratkaisujen kehittämiseen saatiin vastausten perusteella kolme tärkeintä tavoitetta. Selvästi tärkeimmäksi koettiin kadunvarsilla olevien pysäköintipaikkojen varaamista vieraille esimerkiksi aikarajoituksin. Toinen tärkeäksi koettu tavoite on polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen
alueella. Kolmanneksi tärkeimpänä tavoitteena koettiin pysäköintitalojen toteuttaminen pysäköintikenttien sijaan huolimatta siitä, että näin tehtäessä kävelymatkat saattavat kasvaa.
Kyselyn tulokset tukivat hyvin Hervannan liikenneverkkosuunnitelman alustavia tavoiteluonnoksia. Luvussa 5 esitettyjä lopullisia tavoitteita tarkennettiin
kyselyn perusteella. Tavoitteisiin lisättiin mm. laadukas talvihoito sekä täydennettiin kokoojakaduille keskittyvän suunnitelman tavoitteistoa jalankulun ja
pyöräilyn raittien kehittämistavoitteilla.
Toinen kysely koski Lindforsinkadun kehittämisratkaisuja. Kyselyyn saatiin ainoastaan 10 vastausta, joten suuria johtopäätöksiä siitä ei voida tehdä. Vastaajilta haluttiin saada erityisesti kannanottoja kysymykseen tulisiko autoliikenteen läpiajo kieltää täysin kadulta vai rauhoittaa liikennettä muilla tavoin.
Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että läpiajoa ei tule estää. Vastaukset
tukivat suunnittelijoiden näkemystä ja suunnittelua jatkettiin vastaajien toivomalla tavalla. Vastaajat halusivat pitää ajoradan linjauksen suorana sivuttaissiirtymien sijaan. Ajoradan linjaus suunnitellaan jatkosuunnitteluvaiheissa
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eikä linjaukseen varsinaisesti oteta kantaa liikenneverkkosuunnitelmassa.
Suunnittelijoiden näkemyksenä kuitenkin on, että sivusiirtymät tukisivat ajonopeutta 30 km/h.

4.3

Johtopäätökset ja työn ohjaus

Nykyisin työpajoihin ja esittelytilaisuuksiin on vaikea saada väkeä paikalle,
minkä vuoksi haluttiin kokeilla uutta osallistamistapaa. Paikallisen lehtiartikkelin ja Collaplan-palvelun hyödyntäminen keskusteluissa johti muutamien keskusteluiden käymiseen verkossa, mutta ei varsinaiseen kommenttien tulvaan.
Keskustelijoilta saatiin tukea esitettyihin ideoihin ja myös joitakin uusia huomioita kehittämiskohteista. Näitä olivat mm. suunnitelmaan sisällytetty pyöräilyn yhteystarve Hervannan valtaväylän itäpuolella sekä Urheilupolun jatkeelta
raitiotien myötä poistunut suojatie, joka ehdotetaan toteutettavaksi ylityspaikkana. Collaplan-palvelussa vieraili keväällä 2019 kaikkiaan 432 kävijää. Kävijämäärän perusteella voidaan olettaa, että palvelulla tavoitettiin lopulta enemmän asukkaita, mitä yhdellä tai kahdella yleisötilaisuudella olisi suoraan
tavoitettu.
Vuorovaikutukseen käytettyyn työmäärään nähden anti suunnitteluun jäi pienehköksi, mutta suuren tavoitettavuuden myötä voitaneen myös ajatella, että
osa kävijöistä on pitänyt esitettyjä suunnitelmia hyväksyttävänä. Toisaalta
suunnitelmien yhteydessä odotetaan osallistamista, jolle kokeiltujen kanavien
kautta tarjottiin hyvä foorumi. Erityisesti artikkelien myötä suunnitelmalle saatiin julkisuutta.
Hankkeen kokemusten perusteella seuraavissa suunnitteluhankkeissa näiden kanavien hyödyntäminen on tehokkaampaa. Liikenneverkkosuunnitelman aikajänne on mahdollisesti liian pitkä ja suunnittelutarkkuus liian yleisellä
tasolla herättääkseen asukkaissa suurta kiinnostusta. Tämä kokeiltu osallistamistapa voisi soveltua paremmin konkreettisempiin hankkeisiin, joiden merkitys omaan liikkumiseen ja liikkumisympäristöön hahmotetaan paremmin.
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Kuva 33. Kuvakaappaus vuorovaikutuksessa käytetystä työkalusta.
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5

Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet

5.1

Kulkutapaosuustavoitteet

Hervannan kehittämisen tavoitteet

Liikenneverkon kehittämistä Hervannassa ohjaavat seuraavat tavoitteet:

Tampereella on tavoitteena lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia. Tavoitetta ohjaa vahvasti sitoutuminen ilmastotavoitteisiin.
Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan myös kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin lisääntymistä, liikkumisen tasa-arvoisuutta sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääntymistä.
Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä ja sen myötä liikenteen päästöjen tulisi vähentyä 55 % vuoden 2015
tasosta. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää voimakasta muutosta sekä liikkumisen tapoihin että moottoriajoneuvoliikenteen käyttövoimiin. Kestävä kaupunki 2030 ohjelmassa on määritelty Tampereen kulkutapaosuustavoitteet
vuodelle 2030 ja niistä on johdettu tavoitteet vuodelle 2040.
Hervannassa liikutaan jo nykyisin hieman keskimääräistä kestävämmin ja
edelläkävijän rooli halutaan säilyttää jatkossakin. Kestävien kulkumuotojen
osuus Hervannassa on tavoitteena kasvattaa 53 %:sta 70 %:iin vuoteen 2040
mennessä.

Kuva 34. Kulkutapaosuustavoitteet koko Tampereella ja Hervannassa.
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Parannetaan kestävän liikkumisen kilpailukykyä. Kohdennetaan liikenneverkon kehittämisresursseja joukkoliikennejärjestelmän sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen. Autoilun kapasiteettia ei lisätä nykyisestä vaan hyväksytään ruuhka-aikoina autoilun hetkellinen
jonoutuminen.



Hervannan liikennejärjestelmä tukeutuu joukkoliikenteen runkolinjana toimivaan raitiotiehen, mikä mahdollistaa toimivat matkaketjut
ja eri kulkumuotojen integroinnin nykyistä sujuvammin. Bussilinjastoa kehitetään sekä raitiotien syöttöliikenteenä että Hervannan sisäisenä
joukkoliikennejärjestelmänä linjasto 21 -suunnitelman mukaisesti. Pysäkkien saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen kehitetään. Vaihtopysäkkejä
ja niiden palveluita kehittämällä mahdollistetaan houkuttelevien matkaketjujen syntyminen. Matkaketjuihin kannustetaan erilaisin kampanjoin ja kokeiluin.



Kehitetään Hervannan keskustaa hitaan liikkumisen alueena. Parannetaan keskustassa esteettömyyttä ja turvallisuutta. Lisätään viihtyisiä
oleskelupaikkoja, joissa ihmiset voivat istua ja levähtää, nähdä ja kokea.



Parannetaan kävelyreittien helppokulkuisuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä kaikkina vuoden aikoina. Varmistetaan
suorat ja jatkuvat kävely-yhteydet Hervannan keskustaan. Tarjotaan mielenkiintoisia, vaihtelevia ja vehreitä virkistyskävelyreittejä. Erotellaan jalankulku pyöräilystä esteettömyyden erikoistason reiteillä. Kehitetään
Hervannan sisäisiä raitteja, kuten Valtaraittia, kävelyn ehdoilla. Osoitetaan huolto- ja palveluliikenteelle välttämättömät yhteydet ja estetään autoilu muilla raiteilla. Jalkakäytävien tilavaraukset tehdään käyttäjämäärätavoitteiden mukaisesti.



Hervantaa kehitetään osana toimivaa, koko kaupungin kattavaa pyöräliikennejärjestelmää, jossa pyöräilyreitit on luokiteltu hierarkkisesti ja kaikki kohteet ovat pyörällä helposti ja turvallisesti saavutettavissa. Verkon hierarkian luominen toimii pohjana katutilan järjestelyille,
kunnossapidon priorisoinnille sekä etuajo-oikeuksien asettamiselle.



Parannetaan pyöräilyreittien sujuvuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaikkina vuodenaikoina. Erotellaan pyöräliikenne jalankulusta
pyöräilyn pääreiteillä. Valmistaudutaan yksisuuntaisen pyöräliikennejär-
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jestelmän vaiheittaiseen toteuttamiseen. Rauhallisen liikkumisen vyöhykkeillä pyöräily voidaan siirtää ajoradalle. Hervannan seudullisesta pääreitistä kehitetään korkeatasoinen väylä ympärivuotiseen työmatkapyöräilyyn. Pyöräliikenneinfran kehittämisessä huomioidaan uudet pyöräilijään
rinnastettavat kulkumuodot (taakkapyörät, kolmipyörät, kevyet sähköiset
ajoneuvot jne.). Talvihoidon laatua ja menetelmiä kehitetään edelleen.


Jäsennellään autoliikenteen verkko toimivuuden kannalta tärkeisiin
katuihin ja rauhallisen liikkumisen alueella oleviin katuihin. Huomioidaan jäsentelyssä ja katutiloissa elinkeinoelämän kuljetusten ja logistiikan
tarpeet. Kokoojakaduilla parannetaan autojen ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisten risteämisten turvallisuutta ja mahdollisuuksien mukaan
vähennetään risteämisiä. Rauhallisen liikkumisen alueilla toteutetaan liikenneympäristö siten, että se tukee 30 km/h aluenopeusrajoitusta.

 Varmistetaan vilkkaimpien liittymien toimivuus. Liikenneverkon toiminnan kannalta kriittisten liittymien (pääkatuverkko, joukkoliikenteen sujuvuus, logistiset yhteydet) kapasiteetin kehittämiseen varaudutaan.
 Hervantalaisten arvostama vihreys säilytetään katutiloja kehitettäessä.
 Autojen ja pyörien pysäköintiä kehitetään pysäköintipolitiikan mukaisesti. Palveluiden lähellä turvataan riittävä asiointipysäköintipaikkojen
määrä. Kadunvarsipysäköintiä varataan vieraspysäköintiin. Rakennushankkeissa kannustetaan rakenteelliseen pysäköintiin ja pysäköinnin tehostamiskeinojen käyttöönottoon. Laadukasta pyöräpysäköintiä toteutetaan riittävästi asumisen, palveluiden, koulujen, työpaikkojen ja
joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen.
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6.1

Jalankulku

Jalankulun tavoiteverkko vastaa verkollisesti melko pitkälle nykytilaa, mutta
jatkossa on tarve panostaa jalankulkuväylien laatuun. Jalankulkuympäristön
palvelutasotekijöissä korostuvat jalankulkijan käytettävissä oleva tila, matkan
pituus, helppokulkuisuus, miellyttävyys ja koettu turvallisuus. Tavoitetilassa
on tavoiteltu reittien entistä parempaa jatkuvuutta ja suoruutta sekä esteettömyyttä.
Jalankulun turvallisuuden ja miellyttävyyden kannalta on tärkeää, että pyöräliikenne erotetaan jalankulusta. Suunnittelun lähtökohtana tulisi olla, että tavoitteiden mukaisesti lisääntyvä pyöräliikenne ei saa heikentää jalankulkijoiden kaupunkikokemusta. Aikaisempaa kevyen liikenteen ajatusmaailmaa ei
voida vilkkaassa kaupungissa soveltaa ilman, että ajaudutaan ongelmallisiin
tilanteisiin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kesken. Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteiden mukaisesti Tampereella luovutaan
vähitellen yhdistetyistä pyöräteistä ja jalkakäytävistä, kun uusissa ja parannettavissa kohteissa lähtökohtaisesti erotellaan jalkakäytävä ja pyörätie toisistaan.
Hervannassa on tunnistettu tarve korostaa kävelypainotteisia hitaan liikkumisen alueita. Näillä alueilla jalankulkijoiden määrä on jo nykyisin suuri ja alueilla
pyritään lisäämään oleskelua. Ympäristön tulee olla jalankulkua suosiva ja
oleskeluun houkutteleva, jotta liikkuminen ja ajan vietto koetaan miellyttäväksi. Nykytilassa voidaan jo tunnistaa Hervannan ydinkeskustan alue Duon
ympäristössä yhdeksi tärkeäksi hitaan liikkumisen alueeksi. Pohjoisakselin
alueelle rakentuva uusi maankäyttö vastaa keskustamaista tehokkaan rakentamisen aluetta erilaisine palvelukeskittymineen, mikä tekee siitä toisen selkeän hitaan liikkumisen alueen kokonaisuuden Hervannassa. Myös Tampereen yliopiston Hervannan kampusaluetta kehitetään kävelyn ympäristönä.
Hitaan liikkumisen alueilla olevilla kaduilla nopeusrajoitus voi olla 20 km/h.
Jalankulun tavoiteverkkoon (Kuva 35) on esitetty Hervannan valtaväylän yli
Hervannan pohjoisakselin kohdalle kaksi uutta kävelyn ja pyöräilyn siltaa ja
uusi kansirakenne. Ne avaavat sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille uusia itälänsisuuntaisia yhteyksiä ja vähentävät Hervannan valtaväylän estevaikutusta. Hervannan itäosassa on tunnistettu tarve tiheämmälle Hervannan sisäiselle verkostolle Länsi-Hervannan tapaan ja ne on osoitettu tavoiteverkkokuvaan yhteystarpeina. Yhteystarpeet on huomioitava viimeistään siinä
vaiheessa, kun alueen maankäyttöä suunnitellaan.
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Kuva 35. Jalankulun tavoiteverkko.
Jalankulkija valitsee usein suorimman ja selkeimmän reitin. Tämä on tarpeen
huomioida toteuttamalla esteettömiä ylityspaikkoja todennäköisimpiin risteämiskohtiin. Esimerkki tällaisesta kohteesta on Insinöörinkadun ja Urheilijanpolun risteys. Raitiotien vuoksi poistettu suojatie ei poista ylitystarvetta,
minkä vuoksi kunnollinen ylityspaikka on tarpeen edelleen järjestää.
Hervannassa osoitetaan jalankululle miellyttävä ja turvallinen ajoneuvoliikenteestä erotettu tila muualla paitsi vähäliikenteisimmillä tonttikaduilla. Jalkakäytävät mitoitetaan ennustetuille käyttäjämäärille. Jalankulkupainotteisilla hitaan
liikkumisen alueilla ja esteettömyyden erikoistason reiteillä jalankulun olosuh-
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teisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Esimerkiksi penkkien määrä ei nykytilassa täytä esteettömyyden tai oleskelun vaatimuksia ja niitä tulee lisätä sekä
katualueille että muille julkisille alueille. Kokoojakaduilla jalankulku erotellaan
pyöräilystä joko kiviraidalla tai puurivillä.
Rakenteen sisäisillä raiteilla jalankulun turvallisuuden kannalta tärkeintä on
estää moottoriajoneuvoliikenne, mikäli huolto- ja tontille ajo voidaan osoittaa
toisaalle. Uutena ratkaisuna Hervannassa voidaan pilotoida älypollareita. Kävelyn erottelu pyöräilystä tutkitaan raittien jatkosuunnittelussa tarkemmin
käyttäjämäärien ja raitteihin käytettävissä olevan tilan mukaisesti.

6.2

Pyöräliikenne

6.2.1

Pyöräilyn tavoiteverkko

keskustan suuntaan ja se säilyttää saman roolin myös jatkossa. Itäpuolisen
yhteyden jatkeeksi on tunnistettu pohjois-eteläsuuntainen yhteystarve Hervannan valtaväylän eteläosassa välillä Hermiankatu-Arkkitehdinkatu. Uusi
maankäyttö Hervantajärven ja Lintuhytin asuinalueilla kuten myös nykyisen
Näyttämönpuiston ympäristö Itä-Hervannassa tukeutuisivat Insinöörinkatua
luontevammin Hervannan valtaväylään. Esimerkiksi puolenvaihto Insinöörinkadulle on Arkkitehdinkadun liittymään verrattuna luontevampaa, sujuvampaa
ja turvallisempaa Hervantakeskuksen alikulun kautta tai pohjoisakselin yhteyteen tulevan kansirakenteen alueella.

Pyöräilyn tavoiteverkko vastaa verkollisesti melko pitkälle nykytilaa, mutta jatkossa on tarve panostaa pyöräilyn sujuvuuteen, reittien jatkuvuuteen ja väylien laatuun. Pyöräliikenteen suunnittelun lähtökohtana on luoda edellytykset
polkupyörän käytölle jokapäiväisenä kulkuvälineenä. Jotta tavoitteiden mukaisesti lisääntyvä pyöräliikenne voidaan ottaa vastaan kaupungin katuverkolle,
tulee polkupyöriä käsitellä ajoneuvoina ja kävelyä omana kulkumuotona sekä
suunnitella sen mukaisia liikenneratkaisuja. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti
rakentaa lisää pyöräteitä vaan kehittää pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti sekä sovittaa pyöräliikenne osaksi muuta liikennettä. Pyöräliikenne tulee rinnastaa ensisijaisesti muuhun ajoneuvoliikenteeseen ymmärtäen kuitenkin mahdolliset turvallisuusongelmat, jotka johtuvat
suuresta nopeus- ja massaerosta suhteessa moottoriajoneuvoliikenteeseen.
Pyöräilyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että jalankulku erotetaan pyöräliikenteestä.
Tiiviisti rakennetussa ympäristössä pyöräliikenteen pääreitit yleensä korreloivat pää- ja kokoojakatujen (liikennekatujen) kanssa. Pyöräilyn pääreittien
osoittaminen liikennekatujen varteen varmistaa selkeän orientoitavuuden
sekä suorat ja sujuvat pyöräily-yhteydet, esimerkiksi Hervannassa Opiskelijankatu ja Teekkarinkatu ovat tällaisia yhteyksiä. Alempi katuverkko ja rakenteen sisäiset raitit täydentävät pyöräliikenteen verkkoa ja niiden tarkoituksena
on taata turvallinen ja miellyttävä pyörällä perillepääsy kaikkiin kohteisiin.
Insinöörinkadun merkitystä pyöräliikenteen pohjois-eteläsuuntaisena seudullisena pääreittinä korostaa Insinöörinkadun jatkeeksi pohjoiseen kohti Tampereen keskustaa parhaillaan rakentuva baanayhteys. Myös Hervannan valtaväylän itäpuolella on nykyisellään ollut merkittävä pääreitti Tampereen
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Kuva 36. Pyöräliikenteen tavoiteverkko.
Jo jalankulun verkon kuvauksessa (luvussa 6.1.) mainitut Hervannan valtaväylän ylittävät uudet sillat ja kansirakenne avaavat sekä jalankulkijoille että

Sivu 38 / 64

pyöräilijöille uusia itä-länsisuuntaisia yhteyksiä ja vähentävät Hervannan valtaväylän estevaikutusta.
Hervannan itäosan maankäyttö Hermian pohjoispuolella kehittyy, mikä lisää
myös Hepolamminkadun ja Hervannantien merkitystä pyöräliikenteen väylänä. Kehittyvien alueiden maankäyttö tukeutuu Hervannantiehen ja kulku
tonteille on tällöin Hervannantien kautta. Pyöräliikenteelle, kuten myös jalankululle, tarjotaan kehittyvän maankäytön alueelta myös suorat yhteydet Hervannan keskustan suuntaan. Maankäytön kehittymisen myötä ehdotetaan
Hervannan sisäisten pyöräliikenteen yhteyksien kehittämistä mm. kampusalueilla.
Tampereella on tavoitteena siirtyä tulevaisuudessa yksisuuntaiseen pyöräliikennejärjestelmään, näin myös Hervannassa. Yksisuuntaiset pyöräliikenteen
järjestelyt parantavat pyöräilyn turvallisuutta ja tarjoavat tilatehokkaita ratkaisuja etenkin risteysalueille. Linjaosuuksien suunnittelussa (katukohtaiset
poikkileikkaukset luvussa 6.5) on hyödynnetty Tampereen uusia Kävelyn ja
pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteita jalankulun ja pyöräliikenteen erottelutapaan liittyen sekä Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeita mitoituksessa. Jatkosuunnittelussa tulee mitoittaa pyörätiet ennustetuille käyttäjämäärille. Pyöräilyn pääreittien jatkosuunnittelussa tulee myös
huomioida turvallisuuden, reittien jatkuvuuden ja erottelun parantamiseksi
mahdollisuus käyttää korostus- tai huomioväriä liittymissä, pysäkkien kohdalla
ja jatkuvuuden osoittamiseksi.

6.2.2

Pyöräpysäköinti

Tyypillinen pyörällä tehtävä matka on Hervannan sisäinen matka ja yksi matka
vaatii silloin jo kaksi pyöräpysäköintipaikkaa alueelta. Pyörien asiointipysäköinti julkisten palveluiden, harrastamisen tai kaupan yhteydessä tapahtuu pääasiassa julkisessa tilassa. Katutilaa muutettaessa tulee tunnistaa ympäröivän maankäytön ja toiminnan tarve pyöräpysäköinnille ja siihen on
vastattava varaamalla kadulta tilaa ja toteuttamalla lopulta tarvittavat pyöräpaikat. Paikkojen sijoittelu vaatii tarkempaa tietoa pyöräilijöiden käyttäytymisestä ja asioinnin luonteesta. Lyhytaikaista pysäköintiä varten pyöräpaikkojen
tulisi sijaita mahdollisimman lähellä määränpäätä ja helposti pyöräreitin varrella.
Pyörien liityntäpysäköinti on jatkossa entistä merkittävämmässä roolissa Hervannassa. Polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksia osoitetaan erityisesti raitiotielinjan pysäkeille. Raitiotien tuoma tasalaatuinen ja varma joukkoliikenneyhteys kerää käyttäjiä pidemmänkin matkan päästä, vaikutusalueen
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voidaan todeta olevan koko Hervannan alueen laajuinen (noin 1 km etäisyys
raitiotiestä). Pyöräily lähimmälle raitiotiepysäkille on jatkossa monelle hervantalaiselle nopein tapa siirtyä joukkoliikenteeseen. Liityntäpysäköinti on tyypillisesti pitkäkestoista (työmatkaliikenne) ja käyttäjät pyrkivät jättämään pyörän
mahdollisimman turvalliseen tilaan, kuitenkin lähelle pysäkkejä. Raitiotiehankkeen yhteydessä on todettu tarpeen olevan n. 40 pyöräpaikkaa pysäkkiä kohden. Kulkumuotojen välisistä siirtymistä riippuen liityntäpysäköinnin tarve voi
kasvaa nopeastikin suuremmaksi ja lisätarpeeseen tulee tilallisesti varautua
mm. katos- ja runkolukitusmahdollisuudet huomioiden.
Tampereella valmistaudutaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoon
ydinkeskustasta alkaen ja kaupunkipyöräjärjestelmän kehittymiseen ja käyttöönottoon tulee varautua myös Hervannan alueella. Lyhyeksi ajaksi lainattavissa oleva kaupunkipyörä sopii Hervannan aluerakenteeseen hyvin. Asemien tilatarpeet tulisi huomioida erityisesti raitiotiepysäkkien läheisyydessä
sekä tärkeimpien julkisten ja yksityisten palveluiden läheisyydessä.
Kaupunkipyörien lisäksi tilallisia vaatimuksia asettavat myös esimerkiksi sähköpotkulautojen käytön yleistyminen päivittäisessä liikkumisessa erityisesti
kesäaikaan. Säilytyksessä potkulautojen tilantarve on hieman pienempi kuin
polkupyörillä, mutta väärin ja huolimattomasti säilytettäessä ne aiheuttavat
vaaratilanteita muille kadulla liikkujille. Lähtökohtaisesti 15-25 km/h liikkuvat
potkulautailijat käyttävät polkupyörille tarkoitettua katutilaa.
Tampereen pysäköintipolitiikka ohjaa hyvin myös pyöräpysäköinnin kehittämistä kiinteistöillä. Riittävän tilavat, helppokäyttöiset ja laadukkaat pyöräpysäköintimahdollisuudet kotona, työpaikalla, koulussa tai opiskelupaikassa
kannustavat pyörän omistamisen ja käyttämiseen. Suurin ongelma kohdistuu
jo olemassa olevaan rakennuskantaan, jonka tiloista ei yleisesti löydy nykyisiä
vaatimuksia täyttäviä tiloja eikä pyöräpysäköintimahdollisuuksia. Samoja
muuntojoustavia tiloja tulisi olla enemmän myös lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytykseen. Pyöräliikenteen olosuhteiden parantamisella ja kulkumuodon suosion ja käyttäjämäärän kasvun avulla nousee paine kehittää
myös vanhojen kiinteistöjen pysäköintimahdollisuuksia. Erityisesti täydennysrakennushankkeiden myötä on mahdollisuus kehittää kiinteistöjen pysäköintiä
kokonaisuutena tehokkaaksi ja huomioida laadulliset pyöräpysäköinnin tarpeet ja myös sen tarjoamat mahdollisuudet (mm. vaikutukset pysäköinnin tilantarpeeseen).
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6.3

Joukkoliikenne

Raitiotieliikenne muuttaa koko kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää.
Raitiotien ensimmäisen osan liikenne käynnistyy Hervanta−Pyynikintori ja
Tays−Pyynikintori -linjoilla elokuussa 2021. Samalla linja-autoliikenteeseen
toteutetaan lukuisia linjastomuutoksia, joilla tuetaan raitiotiejärjestelmää ja
vastataan kaupunkiseudun kasvuun ja alueiden kehitykseen. Raitiotien
jatkamisesta Pyynikintorilta Lentävänniemeen päätetään vuonna 2020.
Suunnittelupöydillä on jo kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa
tavoitteeksi asetetut tulevaisuuden laajenmissuunnat Pirkkalan, Ylöjärven,
Kangasalan Lamminrahkan sekä Hervannasta Kangasalan Saarenmaan
suuntiin.

pyöräilyreitit pysäkeille ovat tärkeitä itäosan maankäytölle ja laajentavat raitiotien tehokasta vaikutusaluetta.

Vuodesta 2021 alkaen keskeisin joukkoliikenneyhteys Hervannasta
Tampereen keskustaan muodostuu 7,5 minuutin välein liikennöivästä
raitiovaunusta. Tulevaisuudessa lisääntyvään kysyntään voidaan vastata
korvaamalla ensimmäisessä vaiheessa hankittavat 37 m pitkät vaunut 47 m
pitkillä vaunuilla sekä tihentämällä vuorotarjontaa maksimissaan viiteen
minuuttiin. Tästä huolimatta raitiotien kapasiteetti tulee muodostumaan
jossain vaiheessa esteeksi joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvulle.
Raitiotietä täydentää linja-autolinjojen verkosto, jolla toisaalta mahdollistetaan
liityntä raitiovaunuun ja toisaalta parannetaan Hervannan sisäisiä yhteyksiä.
Lisäksi tarjotaan myös uusia vaihdottomia yhteyksiä muiden asuinalueiden
kautta Tampereen keskustaan. Vuoden 2021 linja-autolinjaston reiteistä ja
palvelutasosta päätettiin huhtikuussa 2019. Kuvassa 38 on esitetty
suunnitelman mukainen linjasto Hervannan alueella. Kaikkiaan Hervannan
joukkoliikenteen alueellinen kattavuus pysyy vähintään nykytasolla. Runkolinjan eli raitiotien kattamalla ydinalueella vuorotarjonta paranee tiheän vuorovälin myötä. Samalla myös joukkoliikenteen saavutettavuus paranee ja aikataulusta riippumattoman käytön helppous lisääntyy.
Raitiotien ja linja-autojen välillä merkittävimmät vaihtopysäkit muodostuvat
Insinöörinkadulla Opiskelijankadun ja Lindforsinkadun tuntumaan.
Arkkitehdinkadun tuntumassa oleva vaihtopysäkki houkuttelee bussiliitynnän
lisäksi pyöräliityntämatkoihin Näyttelijänkadun ja Arkkitehdinkadun suunnista.
Pyörien liityntäpysäköintiä toteutetaan kaikille raitiotiepysäkeille. Autojen
liityntäpysäköintiä on käsitelty luvussa 6.4.3.
Insinöörinkadulla kulkevan raitiotien saavutettavuutta parannetaan erityisesti
Hervannan pohjoisosissa lisäämällä Hervannan valtatien ylittävät siltayhteydet Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun väliselle osuudelle. Suorat kävely- ja
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Kuva 37. Linjastosuunnitelman (syksy 2019) mukaiset joukkoliikennereitit
vuonna 2021.
Hervannassa yksi merkittävä joukkoliikenteen palvelutasomuutos on Näyttelijänkadulla, jolla ei tulevaisuudessa ole enää joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen poistuminen Näyttelijänkadulta rauhoittaa katua, mutta lisää samalla alueen asukkaiden etäisyyksiä lähimmille pysäkeille. Näyttelijänkadun varren
maankäytöstä itäosa hyödyntää jatkossa Hervannantielle rakennettavia uusia
linja-autopysäkkejä ja länsiosa Insinöörinkadun raitiotiepysäkkiä. Näyttelijänkadun maankäytön kannalta olisi myös suositeltavaa järjestää alikulkuyhteys
Ruskontien alitse Hervantajärven asuinalueella sijaitsevalle raitiotien päätepysäkille.

Sivu 40 / 64

Vuoteen 2040 mennessä merkittävimmät tarpeet kehittää joukkoliikennettä
liittyvät kehämäisen joukkoliikennetarjonnan parantamiseen Hervannan länsija itäpuolilla. Linjasto 2021 sisältää suoran bussilinjan (58) Hervannasta
Sääksjärvelle, mikä mahdollistaa jatkossa myös lähijunaliikenteen suoran kytkennän Hervannasta päärataan erityisesti etelän suuntaan. Nopeita pääväyläverkkoa kulkevia linja-autoliikenteen yhteyksiä Pirkkalan ja Nokian suuntiin tulee kehittää osaksi järjestelmää. Poikittaisyhteyksien puuttuminen
rajoittaa 2020−2030-luvuilla joukkoliikenteen käytön kasvua ja toisaalta vaihdolliset yhteydet kuormittavat turhaan keskustan kautta kulkevaa raitiotielinjaa. 2-kehän rakentumisen myötä aukeaa sujuva kehämäinen yhteys myös
joukkoliikenteelle Pirkkala−Hervanta−Kangasala -linjalle.

6.4

Autoliikenne

6.4.1

Hervannan kytkeytyminen seudulliseen järjestelmään

Autoliikenteen runkoverkko muodostuu tulevaisuuden Hervannassa samoista
kaduista kuin nykyisin. Hervannan valtaväylä on keskeinen pääkatuyhteys
myös tulevaisuudessa, ja sen toimivuus liikenteen valtasuonena tulee turvata.
Valtaväylä palvelee sekä ulkoista liikennettä että toimii myös Hervannan sisäisten matkojen runkoyhteytenä. Hervannan valtaväylää pitkin kulkee yli
kaksi kolmasosaa Hervannan alueelta lähtevästä autoliikenteestä. Hervannan
valtaväylän toimivuus on myös tulevaisuudessa tärkeä sekä joukkoliikenteen
että elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden näkökulmasta.
Ruskontien liikenteellinen rooli tulee vahvistumaan merkittävästi tulevaisuudessa. Ruskontie on jo nykyisin toinen selkeä ulkoisen liikenteen väylä Hervannassa ja samalla se on osa maakuntakaavassa osoitettua Tampereen
seudun toista kehäyhteyttä (2-kehä) Pirkkalan ja Kangasalan välillä. 2-kehä
yhdistää lopullisessa tavoitetilassa Pirkkalan lentoaseman ja valtatien 12. Kehätie toteutunee vaiheittain. Todennäköisin seuraavat kehitysvaiheet ovat kehän jatkaminen Sääksjärveltä länteen uuden vt 3 Lempäälä−Pirkkala -linjauksen yhteydessä tai Hervannasta itään Kangasalle Saarenmaan alueen
rakentamisen käynnistyessä.
Ruskontien liikennemäärät kasvavat vaiheittain kehäyhteyden jatkamisen
myötä. Tavoitevuonna 2040 väylä voi olla peruspoikkileikkaukseltaan edelleen 1+1-kaistainen väylä, vaikka liikennemäärät toteutuisivat hieman ennustetta korkeampana. Maakuntakaavan mukaisesti Ruskontien nopeusrajoitustavoitteena on 60 km/h, mikä mahdollistaa uudet maankäytön liittymät esim.
Saarenmaalle.
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Ruskontie toimii myös osittain Hervannan valtaväylän paisuntavarana ja vaihtoehtoisena yhteytenä erityisesti Hervannan eteläosista etelän ja lännen
suuntaan. Ruskontien liittymissä sekä Hervannan kohdalla että muualla väylän varressa tulee varautua toteuttamaan kehittämistoimia liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden ylläpitämiseksi.

6.4.2

Alueen sisäiset yhteydet

Insinöörinkadun rooli vilkkaana autoliikenteen kokoojakatuna muuttuu huomattavasti raitiotien ja siihen liittyvien joukkoliikennekatuosuuksien myötä. Insinöörinkatua ei pysty enää tulevaisuudessa ajamaan päästä päähän henkilöautolla läpi, vaan pohjois-eteläsuuntainen ajoneuvoliikenne siirtyy pääosin
käyttämään Hervannan valtaväylää. Insinöörinkatu on toiminnalliselta luokaltaan enemmän tonttikatu kuin kokoojakatu, vaikka raitioliikenne kulkee kadulla.
Insinöörinkadun autoliikenteen määrät putoavat jopa yli 50 %, kun läpiajoliikenne poistuu käytännössä kokonaan kadulta. Insinöörinkadun vilkkaimmaksi
katuosaksi jää Opiskelijankadun ja Lindforsinkadun välinen osuus, jonka
kautta Hervannan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin yhä kuljetaan.
Katuosan liikenteellinen rooli on hyvin sekoittunut, sillä myös jalankulun ja
pyöräliikenteen käyttäjiä on alueella paljon.
Lindforsinkadun merkitys ajoneuvoliikenteen väylänä on edelleen tärkeä, sillä
kadun varrella on useita palveluita, joiden käyttäjät liikkuvat myös autolla alueella. Esim. alueen liikuntapalveluiden käyttäjiä saapuu myös kauempaa Hervannan ulkopuolelta. Lindforsinkadun itäosa sijoittuu kävelyn ehdoilla kehitettävälle hitaan liikkumisen alueelle. Tämän vuoksi Lindforsinkadulta pyritään
vähentämään päivittäistä läpiajoliikennettä ja länsiosan liikenne ohjataan
käyttämään reittejä Ahvenisjärvenkadun kautta. Lindforsinkadun nopeusrajoitukseksi on määritelty 30 km/h ja hitaan liikkumisen alueella nopeusrajoituksen tulisi olla 20 km/h. Pitkällä kadulla alhaista ajonopeutta tuetaan rauhoittamalla katualuetta ja uudistamalla kadun poikkileikkaus kävelyn ja pyöräilyn
ehdoilla. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota risteävien jalankulun ja pyöräilyn raittien ylityskohtiin.
Hervannan uusia katuyhteyksiä edustavat Hervantajärven alueelle rakennettava kokoojakatu Makkarajärvenkatu ja siihen liittyvät uudet asuntokadut (4
kpl). Makkarajärvenkatu yhdistää toiminnallisesti Hervantajärven ja Lintuhytin
asuinalueet. Makkarajärvenkadulla sijaitsee myös raitiotielinjan päätepysäkki.
Hervannan pohjoisosan katujen roolit muuttuvat raitiotien rakentamisesta lähtien. Insinöörinkatu on entistä selvemmin joukkoliikenteen ja sen varren asumisen käytössä oleva katu ja aiemmin katua käyttänyt läpiajoliikenne siirtyy
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vaihtoehtoisille reiteille. Hervannan länsiosiin autoillaan tulevaisuudessa Kanjoninkadun ja Ruovedenkadun kautta Opiskelijankadulle tai Hervannan valtaväylältä Teekkarinkadulle. Myös Tieteenkadun roolia autoliikenteen yhteytenä
on tavoitteellista vähentää niukan katutilan ja kadussa kiinni olevan maankäytön vuoksi. Tieteenkatu täydentää kuitenkin Hervannan valtaväylän verkollista
roolia yhdistämällä Hepolamminkadun ja valtaväylän eteläisen suunnan toisiinsa (Hepolamminkadulta kääntyminen kielletty Hervannan valtaväylälle
etelään). Hervannan valtaväylän katutyyppi välillä Kanjoninkatu−Opiskelijankatu muuttuu sisääntuloväylästä kaupunkimaisemmaksi uusien liittymien ja
tiivistyvän katupoikkileikkauksen myötä.

Hervannantien merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun Hervannan itäosien
maankäyttö täydentyy ja samalla Hervannan valtaväylän liikenteellinen kapasiteetti on jo lähestulkoon kokonaan käytössä. Hervannantien sijainti Hervannan asuinalueen reunalla mahdollistaa Hervannantien liikennemäärien kasvun ilman, että siitä muodostuu estevaikutusta. Hervannantie on Ruskon ja
Kauhakorven teollisuusalueiden liikenteen pääasiallinen reitti ja kadulla raskaan liikenteen osuus (10−20 %) on Hervannan alueen suurimpia.

6.4.3

Pysäköinti

Raitiotie nostaa maan arvoa ja on jo nyt kannustanut muuttamaan maankäyttöä tehokkaammaksi linjan vaikutusalueella. Tämä kehitys oletettavasti jatkuu
ja aiheuttaa osaltaan pysäköintijärjestelyihin muutospaineita. 29.1.2019 yhdyskuntalautakunnan hyväksymässä Tampereen päivitetyssä pysäköintipolitiikassa on määritelty rakentamishankkeissa käytettävät pysäköintinormit.
Suurin osa Hervannasta kuuluu aluekeskusten kävelyvyöhykkeeseen. Päivityksessä määriteltiin raitiotien vaikutusalueeksi 500 metrin säde pysäkiltä ja
vaikutusalueella käytettävät väljemmät pysäköintinormit. Pysäköintipolitiikan
mukaisesti tulisi pyrkiä tehostamamaan pysäköintitilan käyttöä ja tähän kannustetaan mahdollistamalla velvoitepysäköintipaikkojen määrän vähentäminen pysäköintiä tehostavilla toimenpiteillä kuten paikkojen vuorottaiskäytöllä,
nimeämättömyydellä tai yhteiskäyttöautoilla.
Asumisen ja työpaikkojen pysäköinti tulee ratkaista jatkossa entistä selvemmin kiinteistöjen omalla tai usean kiinteistön yhteisellä pysäköinnin tarjonnalla. Tämän toteuttamiseksi katualueelle lisätään portaittain aikarajoituksia
ja kadunvarsipysäköinnin maksullisuutta tarkastellaan erityisesti aluekeskuksen läheisyydessä ja tehokkaamman kerrostaloasumisen vaikutuspiirissä.
Hervannassa tulee jatkossa tarkastella myös asukaspysäköintitunnuksen
käyttöönoton mahdollisuutta tietyillä katuosilla. Joka tapauksessa käyttäjä
maksaa -periaatteen toteutumista pitää pyrkiä edistämään Hervannan asukas- ja työpaikkapysäköinnissä.
Maksullisuuden lisäämisellä pyritään ohjaamaan Hervannan keskustaan autolla asioimaan saapuvat ensisijaisesti keskustasta löytyviin pysäköintilaitoksiin ja samalla varmistamaan autopaikkojen saatavuus kaikille. Toisaalta
maksullisuudella voidaan pyrkiä myös parantamaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttavuutta erityisesti Hervannan sisäisessä liikkumisessa. Aikarajoituksilla
puolestaan taataan kadunvarsipaikkojen riittävyys asumisen läheisyydessä
asumisen tuottamille vierailuille ja kotiin toimitettavien palveluiden edellyttämään pysäköintiin, harrastuskohteissa käynneille ja asumisen lomasta löytyvien palvelujen käyttäjille.

Kuva 38. Autoliikenteen tavoiteverkko.
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Hervannan maankäyttö on nykyisellään suhteellisen vahvasti jakautunut työpaikkojen ja asumisen keskittymiin, mikä ei anna hyviä mahdollisuuksia eri
toimintojen vuorottaispysäköinnin laajamittaiselle kehittämiselle. Toteuttamalla tulevaisuudessa maankäytön hankkeita varten eri toimintojen yhteiseen
vuoropysäköintiin perustuvia pysäköintilaitoksia, on mahdollista saada entistä
kustannustehokkaampia ratkaisuja aikaiseksi.
Tampereen keskustassa Tammelassa vuonna 2018 käynnistyneen Smartpark -hankkeen tavoin voidaan myös Hervannassa selvittää jo olemassa olevien pysäköintialueiden käytön tehostamista kytkemällä ne osaksi uusien alueiden rakentamista uusien pysäköintipalveluiden avulla.
Hervannan katujen poikkileikkausten muuttuminen tuo muutoksia pysäköintiin. Kuvassa 39 on esitetty alustavia laskelmia kadunvarsipaikkojen muutoksista liikenneverkkosuunnitelmassa esitettyjen muutosten mukaisesti. Muutokset tuovat mukanaan tarpeen pysäköinnin aikarajoittamiseen
asiointipysäköintiä tukevaksi.
Katutilan tulee tarjota asiointipysäköinnin lisäksi pysäköintimahdollisuuksia
myös huollolle, jakeluliikenteelle ja yhteiskäyttöautoille. Tampereella on käytössä yhteiskäyttöautoille tarkoitettu pysäköintilupa, joka mahdollistaa maksuttoman ja aikarajoittamattoman pysäköinnin Z-tunnuksella merkityillä paikoilla. Hervannassa ei toistaiseksi ole tunnuspysäköintiin tarkoitettuja
paikkoja, joten katutiloja suunniteltaessa ne tulee määritellä.

Kuva 39. Suunniteltujen katupoikkileikkausten alustavat muutokset kadunvarsipysäköinnin määrään.
Suolijärven virkistysaluetta ja Ahvenisjärven urheilukenttiä palvelevat julkiset
pysäköintialueet ovat asukasmäärien kasvaessa yhä tärkeämpiä, ja etenkin
Ahvenisjärven urheilukenttää palveleva sorapäällysteinen pysäköintialue vaatii jäsentelyä ja kehittämistä. Virkistys- ja liikuntapalveluiden asiointipysäköintiin tarkoitetut alueet tulee osoittaa käyttötarkoitukseensa nykyistä selvemmin
(mm. liikenteen ohjaus, pysäköintirajoitukset) ja näin vähentää alueiden väärinkäyttöä.
Raitiotie luo edellytyksiä muodostaa uudenlaisia houkuttelevia matkaketjuja
myös niille Hervannan ulkopuolelta tuleville, jotka eivät halua autoilla Tampereen keskustaan asti. Pidempien matkaketjujen toteutuminen edellyttää liityn-
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täpysäköinnin kehittämistä. Erityisesti Tampereen keskustassa olevien tapahtumien aikaan kaupungin keskustan ulkopuolelta löytyvät, raitiotien varrella
olevat pysäköintialueet tarjoavat mahdollisuuksia hillitä tapahtumien aikaisia
pysäköintiongelmia. Hervannan tiivistyvään ytimeen ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan tavoitella päivittäistä autojen pitkäaikaissäilytystä, vaan Hervannan mittakaavassakin soveltuvat alueet löytyvät ytimen ulkopuolelta.
Hervannan alueella parhaat edellytykset liityntäpysäköinnin kehittämiseen on
Hervantajärvellä Ruskontien ja raitiotien päätepysäkin tuntumassa. Pohjoisakselin alueen merkittävä pysäköintipaikkatarjonta voi tarjota vuorottaiskäytön avulla potentiaalia myös liityntäpysäköintiin, mutta vaatii toimintojen yhteensovitusta jo suunnitteluvaiheesta alkaen.

6.5

Katutilan mitoitus

6.5.1

Suunnitteluperiaatteet

Keskeisimmille kaduille on esitetty tavoitteellinen ratkaisu katutilan jakamisesta eri kulkumuotojen kesken. Katutila on mitoitettu esisuunnittelutarkkuudella liikenneverkkosuunnitelman aikana käytössä olevien ohjeistusten mukaisesti ja esitetty mahdolliset poikkileikkausratkaisut. Poikkileikkauksista
voidaan nähdä tavoitteellinen periaate, mutta jatkosuunnittelun yhteydessä lopullinen ratkaisu ja sen mitoitus tarkentuvat. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös syksyllä 2019 päivitettävänä olevat Tampereen katujen tyyppipoikkileikkaukset.







Kadunvarsipysäköinnin ja pyörätien välissä tulee olla vähintään
0,75 m leveä välikaista mikä mahdollistaa turvallisen oven aukaisemisen sekä tarvittaessa liikennemerkkien ja valaisimien sijoittamisen.
Jalkakäytävä ja pyörätie tulee erotella toisistaan rakenteellisesti pyöräilyn pääreiteillä ja esteettömyyden erikoistason reiteillä. Rakenteellinen erottelu voidaan toteuttaa Hervannassa esim. puurivillä.
Ydinkeskustassa pilotoidaan kolmitasoratkaisua eli ratkaisua, jossa
jalkakäytävä ja pyörätie ovat eri tasoilla ja väylien välissä on 5 cm
korkea reunatuki. Pilotin kokemusten perusteella kolmitasoratkaisu
voi tulevaisuudessa olla mahdollista myös Hervannassa.
Muilla reiteillä jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan toisistaan erotteluraidalla, joka voidaan toteuttaa joko massamerkinnällä (0,1 m) tai
kahden valkoisen betonikiven raidalla (0,3 m).

Hervannan katupuilla on nykyisin liian vähän tilaa ja useat puut voivat huonosti. Tämän työn yhteydessä on todettu, ettei olevien puiden säilyttäminen
ole tarpeellista vaan katujen saneeraus mahdollistaa myös viherympäristön
olosuhteiden kehittämisen ja uusille katupuille elinkelpoisten kasvualustojen
toteutuksen. Hyvinvoivan puuston ja monikerroksisen kasvillisuuden kannalta
viherkaistan tulisi olla vähintään 3 m leveä. Puurivi on mahdollista perustaa
kantavalle kasvualustalle, jolloin juurisuojan mukaisesti minimileveys on
1,5 m. Kasvualusta voi olla osittain myös välikaistan alla.

Katujen suunnitteluratkaisuissa on noudatettu seuraavia Tampereella käytössä olevien ohjeiden mukaisia mitoitusvaatimuksia.







Ajoradan leveyden tulee olla joukkoliikennereiteillä 7 m.
2-suuntaisen pyörätien minimileveys 2,5 m ja tavoiteleveys määräytyy väyläluokan ja käyttäjämäärän mukaisesti
1-suuntaisen pyörätien minimileveys 1,5 m ja tavoiteleveys 2,0 m.
Kolmitasoratkaisuissa huomioidaan talvikunnossapito (2,2-2,5 m).
Jalkakäytävän minimileveys 2,0 m ja tavoiteleveys määräytyy väyläluokan ja käyttäjämäärän mukaisesti
Kadunsuuntaisen pysäköintiruudun minimileveys 2,25 m ja tavoiteleveys 2,5 m
Jos kaksisuuntainen pyörätie erotetaan ajoradasta reunakivellä, tulee niiden väliin toteuttaa vähintään 0,5 m leveä välikaista.
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6.5.2

Hervannan valtaväylä
15,18

Hervannan valtaväylän peruspoikkileikkaus ja väylämitoitus pysyy tulevaisuudessakin nykytilan kaltaisena 2+2 -kaistaisena pääkatuna. Uuden rakentamisen myötä katutila tiivistyy Hepolamminkadun ja Opiskelijankadun välisellä
osuudella ja ajoratoja siirretään samalla hieman itään päin. Pohjoisakselin
kaavatyössä on arvioitu, että ajoratojen siirron ja reuna-alueiden kaventamisen myötä nykyistä ylileveää katualuetta voidaan kaventaa noin 15 metriä.
Vapautunut tila voidaan osoittaa rakentamiselle osaksi kortteleita. Samalla
alueelle toteutetaan kaksi uutta maankäytön liittymää, jotka molemmat varustetaan kääntymiskaistoin ja liikennevaloin. Pohjoisakselin maankäyttö toteutuu vaiheittain. Orivedenkadun sillan pohjoispuolelle varataan tila pysäkkiparille, jonne tulee hissiyhteys toteutettavalta jalankulun ylikulkusillalta.
Pyöräliikenteen verkollinen yhteystarve Hervannan valtaväylän itäpuolella on
tunnistettu välillä Hermiankatu-Arkkitehdinkatu. Hervannan valtaväylän itäpuolinen käyttäjämäärä kasvaa Hervannan eteläosien maankäytön kehittyessä. Osaltaan tarvetta lisää myös Ruskontien alikulkuyhteyden siirtyminen
Hervannan valtavaylän itäpuolelle raitiotien toteutuksen yhteydessä. Yhteyden toteuttamisen suurena haasteena on Hermiankadun ylityksen järjestäminen juuri valmistuneiden raitiotieratkaisujen yli ja edellyttää huolellista jatkosuunnittelua.
Hervannan valtaväylän ja Ruskontien liittymässä varaudutaan liikennevaloohjauksen toteutukseen liikennemäärien kasvaessa. Hervannan eteläosien
maankäyttö kasvaa suhteessa voimakkaimmin, ja se kasvattaa ajoneuvoliikenteen määriä kaikissa Ruskontien liittymissä. Liikennevalojen toteutustarve
on arviolta 2020-luvulla.
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Kuva 40. Hervannan valtaväylän poikkileikkaus pohjoiseen katsottuna. Kuva
Hervannan pohjoisakselin liikenneselvityksestä.

6.5.3

Insinöörinkatu

Insinöörinkadun mitoitusta ei liikenneverkkosuunnitelmassa ole tarkemmin
pohdittu, sillä kadun järjestelyt on raitiotien suunnittelun yhteydessä mietitty ja
rakentaminen on käynnissä. Muutostarpeita jatkossa voi esiintyä lähinnä Hervannan pohjoisakselin alueella, jossa kadun mitoitusta ja tarpeita on tarkasteltu uuden maankäytön alueella erillisenä työnä. Tarkennuksia on esitetty lähinnä jalankulun ja kadunvarsipysäköinnin osalta. Insinöörinkadun
kehittämisessä huomioidaan pohjoisakselin ja Hervantakeskuksen hitaan liikkumisen alueet (nopeusrajoitus 20 km/h, jalankulkijan ehdoilla tapahtuva liikkuminen).

6.5.4

Hervannantie

Hervannantien muutokset ovat kytköksissä Näyttelijänkadun joukkoliikennemuutoksiin. Tulevaisuudessa Hervannantien joukkoliikenne palvelee Näyttelijänkadun itäosan asuinalueita ja väylälle on suunnitteilla 1−2 pysäkkiparia.
Pysäkki edellyttää turvallisen tienylityksen toteutusta Hervannantielle (suojatie saarekkeella) sekä mahdollista nopeusrajoituksen muutosta. Kävely-yhteyksiä pysäkille Jalmari Finnenkadulta ja Kosti Elon kadun päästä tulisi myös
parantaa.
Hervannan itäosan maankäyttö Hermian pohjoispuolella kehittyy merkittävästi. Uusi maankäyttö tukeutuu autoliikenteen osalta Hervannantiehen ja
kulku tonteille on tällöin Hervannantien kautta.
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Hervannantien maankäyttö on jatkossakin pääosin toispuoleinen, mikä suosii
myös pyöräliikenteen järjestelyiden osalta kaksisuuntaista pyörätietä Hervannantien länsireunassa. Perusperiaate pyöräliikenteen järjestelyissä säilyy jatkossakin nykyisenä, mutta jatkosuunnittelussa tarkistetaan väylän poikkileikkaus ja erottelutarve jalankulun kanssa.

6.5.5

Kanjoninkatu/Ruovedenkatu

Kanjoninkadun ja Ruovedenkadun merkitys liikennekatuina kasvaa, kun Insinöörinkatu muuttuu osin joukkoliikennekaduksi. Kaduilla on sama katutila
(20m) ja niille on osoitettu joukkoliikennettä. Näiden lisäksi kaduilla on pyöräliikenteen aluereitti ja liikennemäärien vuoksi tarve erottaa pyöräily autoliikenteestä. Kapean katutilan vuoksi kadunvarsipysäköinti on poistettava kadun
toisesta reunasta, jotta kaikki välttämättömät toiminnot on mahdollista toteuttaa.
Kadunvarsipysäköinnin mitoitus tehdään Tampereen ohjeistuksen mukaisesti. Joukkoliikenteen vuoksi ajorataa suunnitellaan lähtökohtaisesti 7,0 m
leveänä.
Kanjoninkatu on maankäytön puolesta toispuoleinen, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen pyörätien käytön. Kaksisuuntainen pyörätie mahdollistaa linjaosuudella yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä kapeamman poikkileikkauksen, mutta liittymissä tilantarve on suurempi. Ruovedenkadulla olisi
sinänsä tarve yksisuuntaisille pyöräliikenteen järjestelyille, mutta ratkaisu voidaan jatkuvuuden nimissä osoittaa kaksisuuntaisena kadun toiseen reunaan
Kanjoninkadun tavoin. Kaksisuuntaisen pyörätien minimileveys aluereitillä on
2,5 m.
Kanjoninkadun itäosaan on suunniteltu tärkeän viheryhteyden jatkamista.
Poikkikeikkaus mahdollistaa puurivin vuorottelemaan pysäköinnin kanssa,
mutta tarkemmassa jatkosuunnittelussa tarkentuu, kuinka monta puuta on
mahdollista toteuttaa.
Kanjoninkadun pysäkillä pysäkkikatos ei ole välttämätön, mutta poikkileikkaus
mahdollistaa sen. Ruovedenkadulla puolestaan olisi mahdollisesti tarve katokselle molemmin puolin katua, mutta niiden järjestäminen edellyttäisi muutosta katualueen leveydessä.

Kuva 41. Kanjoninkadun tyyppipoikkileikkaus.
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6.5.6

Opiskelijankatu/Teekkarinkatu

Opiskelijankatu ja Teekkarinkatu ovat rooliltaan samankaltaiset kokoojakadut.
Sekä Opiskelijankatu että Teekkarinkatu ovat pyöräliikenteen pääreittejä ja
lisäksi kummallakin kadulla on tarvetta säännölliselle joukkoliikenteelle. Molempien katujen katutila on 30 m, mikä mahdollistaa erinomaisesti ihanteellisen katupoikkileikkauksen kaikille kulkumuodoille.

poistamista kadun toisesta reunasta, jotta pyörätiet on mahdollista sijoittaa
nykyisten reunatukien väliin. Myös kadun harja on vaihtoehdossa 0+ muotoiltava uudelleen. Toisen suunnan pysäkille ei ole järjestettävissä odotus- tai
nousutilaa vaan linja-autoon noustaan suoraan pyörätieltä. Kadun saneerauksen yhteydessä onkin suositeltavaa tehdä tavoitetilan mukainen ratkaisu.

Nykyisin sekä Opiskelijankadulla että Teekkarinkadulla on kaksisuuntainen
pyörätie kadun eteläreunassa jalkakäytävän yhteydessä. Tavoitetilassa kaduille on esitetty yksisuuntaiset pyörätiet. On sekä jalankulun että pyöräliikenteen etu erottaa kulkumuodot toisistaan selkeällä tavalla. Tavoitetyyppipoikkileikkauksissa erottelutavaksi on esitetty viherkaistaa jalkakäytävän ja
pyörätien välille. Tällöin jalankulku on erotettu kaikesta ajoneuvoliikenteestä
omalle väylälleen ja pyöräliikenne on luonteva ja helposti havaittava osa
muuta ajoneuvoliikennettä. Jos viherkaista sijoitettaisiin ajoradan ja pyörätien
väliin, pyörätien ja jalkakäytävän välinen erottelu pitäisi hoitaa joko tasoerotteluna tai kiviraidalla.
Pysäkkien kohdalla on arvioitava jatkosuunnittelun yhteydessä katosten
tarve. Katoksellisen pysäkin odotustilan on hyvä olla 3 m. Jos katokselle ei
ole tarvetta, odotustilaksi riittää esimerkiksi sama leveys kuin kadunvarsipysäköinnillä. Pysäkin kohdalla pyörätie voi olla jalankulusta tasoeroteltu, jolloin pyörätien leveyden tulee olla talvikunnossapidon mahdollistamiseksi 2,5
m. Tämä tarkoittaa sitä, että kun linjaosuuden tavoitetilassa pyörätie, puurivi
ja jalkakäytävä ovat samassa korkoasemassa, pysäkin kohdalla pyörätie laskee hieman, jotta pysäkkialue ja pysäkille johtavat jalankulun yhteydet erottuvat pyörätiestä. Tämä tasoero on erityisen hyvä järjestää vähintään odotustilan puolelle, jotta pyörätie ei muodostu tahattomasti osaksi odotustilaa, mutta
käytännössä tasoero toteutuu pyörätien molemmin puolin, jos pyörätietä lasketaan. Mikäli pysäkillä tarvitaan katos, puurivi kapenee pysäkin kohdalla 2,5
m ja edellyttää näin ollen kantavaa kasvualustaa.
Kadunvarsipysäköinti säilyy kadun molemmissa reunoissa. Pysäköintiä voidaan jäsentää sijoittamalla pysäköinti taskuihin tai korottaa pysäköintikaista
omalle tasolleen.

Kuva 42. Opiskelijankatu välillä Ahvenisjärventie-Insinöörinkatu.

Tyyppipoikkileikkaukset on tehty Opiskelijankadusta. Teekkarinkadulla tavoitepoikkileikkaus vastaa Opiskelijankatua. Opiskelijankadulla ja Teekkarinkadulla ratkaisujen vaiheistaminen on myös mahdollista. Vaiheistuksessa voidaan ensimmäisessä vaiheessa tehdä 0+-ratkaisu, jossa nykyiset puurivit ja
jalkakäytävät säilyvät ennallaan. Ratkaisu edellyttää kadunvarsipysäköinnin
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6.5.7

Lindforsinkatu

Lindforsinkadun poikkileikkaus on jaettavissa kolmeen jaksoon: Ahvenisjärventie−Opettajanraitti, Opettajanraitti−Valtaraitti ja Valtaraitti−Insinöörinkatu.
Lindforsinkadun länsiosa välillä Ahvenisjärventie−Opettajanraitti on katualueeltaan kapein (25 m). Välillä Opettajanraitti−Valtaraitti katualuetta ei ole määritetty kadun pohjoisreunasta, mutta katualueen leveytenä voidaan pitää
30 m, joka vastaa kadun itäosan katutilaa välillä Valtaraitti−Insinöörinkatu.
Nykyisin Lindforsinkadun rooli vastaa kokoojakatua, mutta tulevaisuudessa
sitä on tarkoitus rauhoittaa erilaisin toimenpitein. Lindforsinkadun läpiajoliikennettä halutaan vähentää miellyttävämmän keskustaympäristön luomiseksi, mikä edellyttää kadun standardin laskemista lähemmäs tonttikatua.
Lindforsinkadulle ei ole odotettavissa joukkoliikennettä, jolloin ajoradan leveys
voidaan mitoittaa tonttikadulle ominaisella tavalla. Ajoradan leveydeksi soveltuu 6−6,5 m. Esitetyissä tyyppipoikkileikkauksissa ajoradan leveydeksi on valittu 6,5 m ja kadunvarsipysäköinnin leveydeksi 2,25 m tai 2,5 m.

Kuva 43. Opiskelijankatu välillä Ahvenisjärventie-Insinöörinkatu.

Lindforsinkatu välittää Hervannan sisäistä itä-länsisuuntaista pyöräliikennettä, jolloin se voidaan nähdä alueellisena pyöräreittinä. Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden mukaisesti muilla pyöräreiteillä (vastaa Tampereen aluereittejä) pyöräliikenteen paikka on ajoradalla autoliikenteen seassa,
mikäli liikennemäärä on vähemmän kuin 2000 ajon./vrk ja nopeusrajoitus
30 km/h. Tulevaisuuden liikenne-ennusteissa ja tavoitteissa nämä kriteerit
täyttyvät, mutta Lindforsinkadun kohdalla on huomioitava, että katu suuntautuu suoraan Hervannan keskustaan, mikä tekee siitä pyöräliikenteen kannalta
tärkeän reitin ja siksi sen pitäisi vastata laatutasoltaan pääreittejä. Näin ollen
pyöräliikenteen ratkaisuksi on esitetty yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molempiin reunoihin. Erityisesti jalankulun viihtyisyyden kannalta on tärkeää erottaa
jalankulku ja pyöräliikenne toisistaan selkeällä erottelutavalla. Tyyppipoikkileikkauksissa erottelu on toteutettu osoittamalla viherkaista jalkakäytävän ja
pyörätien väliin. Pysäköityjen autojen ja pyörätien välille varataan 0,75 m leveä välikaista.
Yksisuuntaisen pyörätien leveys on minimissään 1,5 m. Tämä on mahdollista
silloin, kun pyörätie rakennetaan samaan korkoon viherkaistan kanssa ja samalla huolehditaan siitä, että ajoradan reunasta on vähintään 2,5 m tila, jolla
ei ole kunnossapidon vuoksi kiinteitä esteitä, kuten valaisinpylväitä tai liikennemerkkejä. Tyyppipoikkileikkauksiin pyörätien leveydeksi on esitetty 2,25 tai
2,5 m, joka sisältää itsessään vapaan tilan liikkuviin ajoneuvoihin. Pysäköityjen ajoneuvojen kohdalla pyörätien leveys on 2 m, jonka lisäksi on erikseen
osoitettu ovenavaustila.
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Kapasiteettinäkökulmasta jalkakäytävän leveydeksi riittää 2,5 m. Leveämmällä jalkakäytävällä mahdollistetaan esimerkiksi suurempien jalankulkijajoukkojen rinnakkainen matkanteko, mikä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi aluekeskuksissa. Liian leveä jalkakäytävä voi johtaa tahattomaan
pyöräilyyn, minkä vuoksi yli 3 m leveä jalkakäytävää ei ole suositeltavaa toteuttaa lukuun ottamatta Lindforsinkadun itäpäätä, jossa on useita liiketiloja ja
asiointiliikennettä.
Tyyppipoikkileikkauksista on esitetty nykytila ja kaksi vaihtoehtoista tavoitetilaa. Ve0+ on toteutettu mahdollisimman pienillä muutoksilla nykytilaan nähden. Ve1 taas on ratkaisu, jossa kaikille kulkumuodoille on osoitettu niiden
vaatima riittävä tila. Ve1 on ratkaisuna myös symmetrisempi kuin ve0+. Esitetyistä tyyppipoikkileikkauksista vaihtoehdossa 0+ jalkakäytävän leveydeksi
on jäänyt nykyinen pyöräliikenteelle ja jalankululle osoitettu yhteenlaskettu
tila, minkä vuoksi jalkakäytävän leveys on paikoin jopa ylimitoitetun suuri.
Vaihtoehdossa 1 leveyttä on kavennettu suositusleveyteen.
Välillä Valtaraitti-Insinöörinkatu on nykyisin kadun eteläreunassa vinopysäköintiä. Kun pysäköinti muutetaan suuntaispysäköinniksi, katutilaan voidaan sijoittaa yksisuuntaiset pyörätiet ilman, että nykyisiin viherkaistoihin tarvitsee tehdä muutoksia. Tällöin kuitenkin ovenavaustila on hieman ohjearvoa
kapeampi, mutta kuitenkin riittävä, koska yksisuuntaisella pyörätiellä pyöräilijä
ohjautuu luontaisesti pyörätien oikeaan reunaan. Ihannetapauksessa koko
katutilaa muokataan siten, että riittävät ovenavaustilat järjestyvät ja eteläreunan viherkaistaa kasvatetaan kolmeen metriin.
Välillä Opettajanraitti-Valtaraitti poikkileikkaus vaihtelee hieman. Tyyppipoikkileikkaus on esitetty kohdasta, jossa pohjoinen jalkakäytävä on penkereellä
ajorataan nähden. Sekä tyyppipoikkileikkauksessa ve0+ että ve1 on säilytetty
kadun eteläreuna nykyisenä. Poikkileikkausten suurimpana erona on, että
vaihtoehdossa 1 kadunvarsipysäköintiä on esitetty kadun kumpaankin reunaan ja vaihtoehdossa 0+ pysäköintiä on osoitettu vain toiseen reunaan. Kun
jalankulku on penkereellä, kaksipuolinen pysäköinti edellyttää tukimuuria.
Poikkileikkauksessa ve1 pohjoisen jalkakäytävän korkoa on myös hieman laskettu, jotta esteettömyyden erikoistaso (pituuskaltevuus 5%) täyttyy ja luiskakaltevuus sekä tukimuurin pituus/korkeus pysyy maltillisena. Erikseen ei ole
tehty tyyppipoikkileikkausta tilanteelle, jossa kadunvarsipysäköintiä on vain
toisessa reunassa, mutta koko kadun laajuisia muokkauksia tehdään vaihtoehdon 1 tavoin. Tällöin esimerkiksi eteläinen viherkaista olisi mahdollista kasvattaa 3 metriin. Yksipuolisella pysäköinnillä ajorataan voidaan tehdä vaihtelevuutta osoittamalla pysäköintiä vuorotellen pohjois- ja eteläreunaan.
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Kuva 44. Lindforsinkatu välillä Ahvenisjärventie-Opettajanraitti. Katutila 25 m.
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Kuva 45. Lindforsinkatu välillä Opettajanraitti-Valtaraitti. Katutila 30 m.
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Kuva 46. Lindforsinkatu välillä Valtaraitti-Insinöörinkatu. Katutila 30 m.
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6.5.8

Arkkitehdinkatu

Arkkitehdinkadun käytössä oleva katutila on noin 20 m. Katu jää joukkoliikenteen reitiksi. Pyöräliikenteen osalta kyseessä aluereitti ja joukkoliikenteen
vuoksi se on tarve erotella muusta ajoneuvoliikenteestä. Joukkoliikenne määrittelee myös ajoradan leveyden.
Nykyisin katuvihreä (korkeat koivurivit) on katualueen reunoilla, mutta ainakin
toiselta puolen puurivi joudutaan saneerauksen yhteydessä poistamaan. Eteläpuolella on valmiiksi vähemmän puustoa mm. Helapuiston kohdalla ja lisäksi eteläpuolen tonteilla on osittain rinnakkainen puurivi katupuiden kanssa.
Pyöräliikenteen osalta tavoitteena on yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Kapean katutilan vuoksi sekä jalankulku että pyöräliikenne ehdotetaan sijoitettavaksi samaan tasoon riittävällä erotteluraidalla. Järjestely mahdollistaa
pysäköinnin kadun toisessa reunassa. Liikenteellisen kokonaiskuvan kannalta optimaalisinta olisi, että pysäköinti vuorottelee puurivin kanssa samassa
tilassa. Nykyiset puut kadun reunoilla antavat kadusta väljän vaikutelman ja
siirtämällä puurivi pysäköinnin yhteyteen voidaan luoda ahtaampaa ja rauhallisempaa vaikutelmaa.
Arkkitehdinkadulle on tarvetta harkita ajoneuvoliikenteen rauhoittamista tukevaa katutilaratkaisua Valtaraitin-Nosturinraitin väliselle alueelle. Valtaraitin
kohdalle ollaan toteuttamassa pieni pysäköintialue päiväkodin ja koulun saattoliikennettä varten. Katua ylittävien jalankulkijoiden määrä on suurimmillaan
koulukeskuksen sekä virkistysyhteyksien kohdalla. Kadun rauhoittaminen voidaan toteuttaa materiaalieroin tai ajoradan kavennuksin.

Kuva 47. Arkkitehdinkadun tyyppipoikkileikkaus.
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6.5.9

Näyttelijänkatu

Näyttelijänkadun alue muuttuu joukkoliikenteen osalta. Kadun poikkileikkauksessa ei tulevaisuudessa tarvitse huomioida joukkoliikenteen tarpeita, mikä
mahdollistaa sekaliikennejärjestelyn eli pyöräliikenteen paikan ajoradalla.
Käytännössä nykytilan mukainen ratkaisu vastaa tavoitetilaa. Pyöräliikenteen
ja 30 km/h ajonopeuden tukemisen kannalta ajoradan pieni kaventaminen
olisi tarpeen, mutta muutos voidaan tehdä vasta sitten, kun kadulla todetaan
muuta perusparannuksen tarvetta. Kadunvarsipysäköintiin ei ole odotettavissa muutosta.
Pyöräliikenteen järjestelyiden kannalta Arkkitehdinkadun ja Näyttämönkadun
liittymä on tärkeä. Pyöräkaistat tai -tiet on syytä jatkaa Hervannan valtaväylän
liittymästä Näyttelijänkadulle asti, jotta pyöräilijän ohjautuminen ajoradalle
varmistetaan.
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7

Kehittämistoimenpiteet ja kehittämispolku

7.1

Kehittämistoimenpiteet

Liikenneverkkosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on listattu toimenpideryhmittäin. Kehittämisen aikajänne ulottuu nykytilasta tavoitevuoteen 2040
saakka. Osa listatuista toimenpiteistä on jo suunnittelussa tai jopa toteutuksessa. Jo toteutuksessa olevista merkittävin on raitiotien ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.
Liikenneverkon kokonaisuuden kehittämisessä merkittävä suuntaus on liikkumisen mittakaavan pienentäminen ja kestävän liikkumisen tukeminen. Tätä
suuntausta tukevat sekä kasvava ja tiivistyvä maankäyttö että myös vahvistuva joukkoliikennejärjestelmä. Hervannan alueen sisäisten matkojen merkitys on suuri ja kasvava, ja alueellisen liikkumisen osalta kehittämispotentiaali
tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Jalankulun ja pyöräliikenteen
olosuhteita kehitetään muihin kulkumuotoihin verrattuna suhteessa eniten,
koska kävely tai pyöräily on lyhyiden etäisyyksien kaupunginosassa käyttäjille
järkevää ja helppoa sekä lisäksi ympäristön että talouden näkökulmasta kestävää. Hervannassa kävelijöitä ja pyöräilijöitä on jo nykyisin runsaasti eikä
väylästön laatu vastaa käyttäjämäärän edellyttämiä ominaisuuksia. Kehittämistoimenpiteillä parannetaan siten myös nykyisten liikkujien olosuhteita.
Yksi laajempi tunnistettu kehittämistarve on automatisoituun joukkoliikenteeseen varautuminen raitiotien liityntälinjoilla tai alueen sisäisillä palvelulinjoilla.
Intrastruktuurin näkökulmasta ei ole tarve varautua merkittäviin toimenpiteisiin, vaan kysymys on enemmän joukkoliikennejärjestelmän palvelutason
suunnittelusta. Hervannan suoraviivainen ja väljähkö katuverkko soveltuu lähtökohtaisesti melko hyvin automatisoidulle liikenteelle, eikä suunnitellut katuverkon ratkaisut rajoita lähtökohtaisesti autonomisen liikenteen mahdollisuuksia. Autonomisen joukkoliikenteen suunnittelu tulee kuitenkin tehdä yhdessä
katuinfran kehittämisen kanssa, jotta uuden liikenteen käyttöönotto sujuu
mahdollisimman jouhevasti ja että esim. suurimmat katusaneeraustyöt on ohjelmoitu tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan eriaikaisesti liikennöinnin aloituksen kanssa.

7.1.1


Insinöörinkadun jalankulkuympäristön rauhoittaminen ja parantaminen sekä aluekeskuksen että pohjoisakselin kohdalla.



Uusien siltayhteyksien (2 kpl) toteutus Hervannan valtaväylän yli Hepolamminkadun ja Orivedenkadun välillä. Valtaväylän estevaikutuksen vähentäminen.



Uuden kansiyhteyden toteutus Hervannan valtaväylän yli Orivedenkadun ja Opiskelijankadun väliselle alueelle, Hervannan valtaväylän
estevaikutuksen vähentäminen ja raitiotien liityntäyhteyksien parantaminen.



Lindforsinkadun ajoneuvoliikenteen rauhoittaminen ja katuylitysten
parantaminen



Pohjois-eteläsuuntaisen reitin osoittaminen asemakaavassa Hervannan itäosan kaavoituksen yhteydessä



Uuden alikulun toteutus Ruskontielle Hervantajärven raitiotiepysäkin
kohdalle (sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa)

7.1.2

Jalankulun ja pyöräliikenteen selkeä erottelu kaikilla keskeisillä kokoojakaduilla Länsi-Hervannassa.

15.11.2019

Pyöräliikenne



Jalankulun ja pyöräliikenteen selkeä erottelu keskeisillä kokoojakaduilla Länsi-Hervannassa.



Pyöräliikenteen paikan selkeä osoittaminen ja varaaminen katuverkon keskeisillä osilla. 30 km/h aluenopeusrajoituksen toteuttaminen
mahdollistaa pyöräilyn ajoradalla.



Uusien siltayhteyksien (2 kpl) toteutus Hervannan valtaväylän yli Hepolamminkadun ja Orivedenkadun välillä. Valtaväylän estevaikutuksen vähentäminen.



Uusi yhteys Hervannan valtaväylän itäpuolelle Hermiankadun ja
Näyttelijänkadun välille.

7.1.3

Jalankulku

Hervannan liikenneverkkosuunnitelma



Joukkoliikenne



Koko Hervannan joukkoliikennejärjestelmän uudistaminen osana
Tampereen joukkoliikenneuudistusta, raitiotien rakentaminen Hervantaan



Raitiotien liityntäyhteyksien toteuttaminen (liityntälinjat)
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Joukkoliikennekatu -osuuksien toteutus Insinöörinkadulle



Uusien pysäkkialueiden esteettömien yhteyksien toteuttaminen



Laadukkaiden odotustilojen ja palveluiden toteutus raitiotien yhteyteen



Liityntäpyöräpaikkojen toteutus joukkoliikenteen keskeisille pysäkeille



Kehämäisen joukkoliikennetarjonnan kehittäminen

7.1.4

7.2

Autoliikenne



Katutilan jäsentelyt Länsi-Hervannassa



Hervannan pohjoisakselin alueen katu- ja reittimuutokset (Insinöörinkadun JL-katu, Tieteenkadun eteläpään linjaus ja liittymäporrastus,
Orivedenkadun kaventaminen)



Liittymien välityskyvyn turvaaminen liikennemäärien kasvun myötä
Ruskontiellä ja Hervannantiellä (kiertoliittymät tai liikennevalot)



Hervannan sisääntuloliittymän kehittäminen/toiminnan turvaaminen
alkuvaiheessa liikennevaloliittymänä. Jatkossa toimenpidetarpeet
määräytyvät Hervannan ajoneuvoliikenteen kehittymisen perusteella.



Hervannan valtaväylän sivuttaissiirto ja uusien liikennevalo-ohjattujen
maankäytön liittymien toteutus Hervannan pohjoisakselin kaavan mukaisesti.



Lindforsinkadun urheilukenttien pysäköinnin ohjaus jäsennellyille pysäköintialueille.



Pysäköintipolitiikan mukaisesti kadunvarsipysäköinnin vaiheittainen
muutos vapaasta pysäköinnistä aikarajoituksiin ja asukaslupiin ja keskusta-alueella maksullisuuden laajentaminen

Liikenneverkon kehittämispolku

Hervannan liikenneverkon kehittämisen merkittävä alkusysäys oli kaupungin
päätös rakentaa raitiotie keskustan (Pyynikintorin) ja Hervannan välille. Raitiotien rakentaminen on pitkä työ ja tavoitteena on aloittaa raitiotieliikenne
vuonna 2021. Hervannassa raitiotien rakentamiseen liittyvät katutyöt ovat olleet käynnissä vuodesta 2017 alkaen ja jatkuvat vähintään raitiotieliikenteen
aloittamiseen asti.
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Raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä on linjattu ja päätetty merkittävä määrä katukohtaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden pohjalta muu liikenneverkon kokonaissuunnitelma on laadittava. Kiireellisimpiä hankkeita
ovat raitiotieratkaisuun välittömästi liittyvät toimenpidetarpeet, jotka eivät kuitenkaan sisälly itse raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettaviin kohteisiin.
Välittömästi raitiotien toteuttamiseen liittyviä liikenneverkon kehittämistoimia
ovat mm. Hervannan valtaväylän ylittävien uusien siltojen toteutus (Hepolamminkadun ja Orivedenkadun välillä), Insinöörinkadun pyöräliikennejärjestelyjen toteutus ja Insinöörinkadun liityntäpysäköintiratkaisut (polkupyörät).
Vaiheistus:
1. Raitiotien ja pysäkkialueiden rakentaminen
2. Raitiotieratkaisuun liittyvät liikenneverkon toimenpiteet
o jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu Insinöörinkadulla
o joukkoliikenteen liityntälinjaston kehittämistoimenpiteet, mm.
uudet bussipysäkit Hervannantiellä
o uudet jalankulun sillat ja alikulut
3. Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen
o hitaan liikkumisen alueen ja esteettömien reittien toteutus
Hervannan keskukseen ja pohjoisakselin kohdalle
o itä-länsisuuntaisten katujen jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen, sis. erottelut, ajoradan kavennukset,
pysäköintimuutokset, nopeusrajoitukset
o kokoojakatujen saneerausjärjestys liikenteellisen tarpeen ja
kunnallistekniikan teknisen iän perusteella alustavasti:
1. Opiskelijankatu
2. Lindforsinkatu
3. Ruovedenkatu / Kanjoninkatu
4. Teekkarinkatu
5. Arkkitehdinkatu
4. Liikenteen toimivuuden kannalta kriittisten liittymien sujuvuuden parantaminen:
o Hervannan valtaväylä/Hepolamminkatu/Kanjoninkatu
o Opiskelijankatu/Hervannan valtaväylä
o Hepolamminkatu/Tieteenkatu
5. Liikennemäärän (eli maankäytön) kasvusta johtuvat liikenneturvallisuuden ja liikenteen välityskyvyn kehittämistoimenpiteet:
o Ruskontie/Hervannan valtaväylä
o Ruskontie/Hervannantie
o Ruskontie/Ahvenisjärventie
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Kuva 48. Hervannan liikenneverkon kehittämistoimenpiteet vuoteen 2040
mennessä.

Hervannan liikenneverkkosuunnitelma

15.11.2019

Sivu 55 / 64

8

Vaikutukset

8.1

Suunnitelman liikenteelliset vaikutukset

Liikenneverkkosuunnitelman vaikutuksia voidaan tarkastella järjestelmänäkökulmasta sekä käyttäjänäkökulmasta. Suurin osa työssä esitetyistä toimenpidetarpeista koskee päivittäisen liikkumisen ja siihen liittyvien liikkumisvalintojen tukemista kestävään liikkumiseen ohjaavalla tavalla.
Liikenneverkkosuunnitelman toimenpiteillä on pyritty ensisijaisesti tukemaan
kaupunginosan monipuolista kytkeytymistä uuteen tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita on tavoitetilassa parannettu merkittävästi ja kulkumuotojen välistä yhteensovitusta parannettu. Samalla työssä on arvioitu Hervannan maankäytön kasvun
vaikutusta koko liikennejärjestelmän mitoitukseen ja tavoitetilaan.
Maankäytön kasvutavoitteen mukaisesti Hervannan asukas- ja työpaikkamäärä kasvavat yhteensä yli 30 % vuoteen 2040 mennessä (asukkaat +30 %,
työpaikat +45 %). Liikennejärjestelmä nykyisellään ei mahdollistaisi tavoiteltua kasvua, mutta järjestelmän käyttöä tehostamalla erityisesti tehokkaaseen
joukkoliikennejärjestelmään tukeutuen kasvu on osoitettavissa nykyisen järjestelmän osaksi. Joukkoliikennejärjestelmän houkuttelevuuden kehittämiseen liittyy keskeisesti jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen laajamittaisesti ja mahdollisimman etupainotteisesti. Toisaalta voidaan
todeta, että mikäli liikennejärjestelmän käyttö ja tehokkuus eivät kehity 2020luvulla tavoitellusti, tulee maankäytön kokonaisuus ja sen mitoitus uudelleen
arvioitavaksi. Maankäytön tiivistyminen jo käytössä olevien alueiden sisälle
luo hyvän pohjan liikennejärjestelmän tehokkaammalle käytölle ja jalankulun
ja pyöräilyn houkuttelevuudelle.

liikenteen kulkumuoto-osuus laskee nykyisestä noin 44 %:sta (Tampere kaakkoinen alue HLT2016) tavoitevuoden 29 %:iin. Tämä tarkoittaa matkamääriin
suhteutettuna, että tasaisen kasvun periaatteella autoliikenteen määrät eivät
kasva enää vuoden 2022-2025 jälkeen, vaan liikkumisen kasvu tapahtuu kestävien kulkumuotojen puolella. On selvää, että pelkällä liikenneverkon uudelleen järjestelyllä tavoitetta ei voida saavuttaa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan liikennejärjestelmän ja liikkumistottumusten pidempikestoinen
muutostila, mikä kannustaa kestävän liikkumisen lisäämiseen.
Liikenneverkon kehittämisen näkökulmasta tarvitaan myös konkretiaa ja vaikutuksia päätöksentekoa varten. Hervannan valtaväylän koko liikenteen kehittyminen Kanjonin sillan kohdalla on mielenkiintoinen ja kuvaava mittari
koko Hervannan ulkoisen liikenteen kehittymiselle. Samassa poikkileikkauksessa voidaan tarkastella eri kulkumuotojen kehittymistä ja eri liikkumismuotojen kehittymisen suhdetta toisiinsa. Seuraavassa diagrammissa on esitetty
ajoneuvoliikenteen kasvun suhdetta nykyisen väyläverkon kapasiteettiin peilaten.

Kulkutapaosuuksien muuttuminen kestävämpään suuntaan on konkreettinen
tavoite. Jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen palvelutasoa kehitetään kilpailukykyisemmäksi autoliikenteeseen nähden. Kehittämistoimenpiteet painottuvat niille osa-alueille, joille on kapasiteettia ottaa kustannustehokkaasti vastaan uusia käyttäjiä. Sekä uudet asukkaat ja työntekijät että nykyiset
liikennejärjestelmän käyttäjät ovat kaikki osa tarvittavaa muutosta.
Liikenneverkkosuunnitelma perustuu visioon, jossa vaiheittain toteutettavien
toimenpiteiden avulla kestävien kulkutapojen osuus kasvaa kohti tavoitetilaa.
Tavoitteena oleva 70 % kulkumuoto-osuus kestävillä liikkumistavoille on kunnianhimoinen tavoite. Se tarkoittaa kaikki matkat huomioon ottaen, että auto-
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8.2

Liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön muutokset

Valtakunnallista ja myös alueellista ajoneuvoliikenteen kehittämistä ohjaa autoliikenteen vero- ja maksupolitiikka, mihin uskotaan tulevan merkittäviä muutoksia vuoteen 2040 mennessä. Järjestelmän kannalta autoliikenteen tehokkuutta parantavia tekijöitä ovat erityisesti liikenteen hinnoittelun painopisteen
siirtyminen omistamisesta käyttämiseen, autojen keskimääräisen kuormituksen kasvu sekä arkiliikkumisen (työ ja vapaa-ajantoiminnot) aikataulujen yleinen vapautuminen, mikä tasaa kysyntähuippuja.
Merkittävä joukkoliikennejärjestelmän uudistuminen tarkoittaa muutoksia lähes kaikille liikkujille erityisesti Hervannan rajat ylittävissä matkoissa. Joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen kilpailukyky paranevat eniten suhteessa autoliikenteeseen. Voimakkain muutos on Tampereen keskustaan suuntaan
suuntautuvilla matkoilla.

Kuva 49. Hervannan valtaväylän liikenteen kehittyminen (ajon/vrk) vaihtoehtoisten liikenteen kehittymisskenaarioiden mukaisesti. Perusennuste = TALLImukainen ennuste, JOLI-painotteinen ennuste = 30% kulkumuotosiirtymä raitiotiekäytävässä, Tavoite-ennuste = JOLI-ennuste + autoliikenteen käyttäytymismuutokset.
Hervannan valtaväylän kapasiteettitarkastelusta havaitaan, että autoliikenteen kasvuvaraa on enää hyvin rajallisesti jäljellä. Perusennusteen antamasta
autoliikenteen kasvusta (noin +11 000 ajon./vrk) voi nykyisellä kaistamäärällä
realisoitua vain noin 30 %, mikä tarkoittaisi maksimissaan noin +3 000 – 4 000
ajon./vrk lisäystä liikennemäärään, ennen kuin kapasiteetti loppuu. Kokonaisuutena tavoitteen täyttyminen vaatii joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden
kasvun tavoitellusti, mutta myös pyöräliikenteen roolin kasvua aluekeskusten
välisessä liikkumisessa eli 5−10 km pituisilla matkoilla. Tavoite-ennusteessa
on kulkumuoto-osuusmuutosten lisäksi huomioitu autoliikenteen kuormitusasteiden nousu sekä liikenteen kysynnän tasapainottuminen (jakautuminen
enemmän huipputuntien ulkopuolelle) tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa
autoliikenteen käyttäjämäärän kasvun ilman liikenneverkon kapasiteetin nostamista.

Hervannan liikenneverkkosuunnitelma

15.11.2019

Raitiotiesuunnittelun vaikutustarkasteluissa vuonna 2014−2016 on todettu
raitioliikenteen nostavan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta koko Tampereen alueella hieman (noin 2 %-yksikköä) kehitettyyn bussivaihtoehtoon verrattuna. Tämä kasvu on Hervannan alueella tehdyn perusennusteen mukaisesti hieman pienempi, sillä Hervannassa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus
on jo lähtötilanteessa Tampereen keskiarvoa korkeampi. Hervannassa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on nykyisin noin 14−17 %, Pohjois-Hervannassa korkeimmillaan.
Saarenmaan alueen maankäytön toteutuminen (yht. n.11 000 asukasta + työpaikkaa) kasvattaa myös Hervannan alueen liikennemääriä merkittävästi.
Hervannan läpi kulkeva ajoneuvoliikenne nostaa liikennemäärää Kanjonin sillalla noin 6−7 % ennustevuonna. Suurin osa Hervannan kautta kulkevasta
Saarenmaan liikenteestä käyttää reittinä Hervannantien ja Hepolamminkadun
yhteyttä. Saarenmaan koko esitetty maankäyttö ei voi toteutua ilman 2-kehän
itäosan toteutumista Ruskontien ja vt 12 välille.
Tampere tavoittelee pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista kaksinkertaiseksi. Myös Hervannassa liikenneverkon kehittämisen yhtenä painopisteenä on pyöräliikenteen olosuhteiden selkeyttäminen ja reittien laatutason
nostaminen ja kulkumuodon suosion kasvattaminen. Pyöräliikenne voi muodostaa oman itsenäisen matkansa tai pyörämatka voi olla osa joukkoliikennematkaa. Keskeistä on parantaa pyöräliikenteen kilpailukykyä ja houkuttavuutta nimenomaan autoliikenteeseen verrattuna. Pyöräliikenne sopii
erinomaisesti lyhyehköille matkoille Hervannan alueen sisällä, mikäli reitistö
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on kunnossa. Hervannasta keskustaan suuntautuva työmatkapyöräily on suhteellisen suosittua jo nykyisin, ja sen voidaan olettaa kasvavan pyöräliikenteen reitistön kehittyessä sekä esim. sähköpyörien yleistyessä. Sähköpyörä
soveltuu erinomaisesti noin 9 km mittaiselle matkalle Hervannasta Tampereen keskustaan, ja tarjoaa näin nopean ja ekotehokkaan ovelta-ovelle -palvelutason monille päivittäisille liikkujille. Pyöräliikenteellä sen kaikissa muodoissaan on merkittävä potentiaali juuri aluekeskusten liikkumisen
helpottajana.
Suurin kiinnostus kohdistuu lopulta autoliikenteen määrien kehittämiseen suhteessa asukkaiden ja työpaikkojen määrään. Autoliikenteen riittävän sujuvuuden takaamiseen tarvitaan useita rinnakkaisia toimenpiteitä. Sekä joukkoliikenteen kehittämisen että pyöräliikenteen kehittämisen halutaan vaikuttavan
juuri autoliikenteen käyttäjiin. Jatkossa tulee kehittää kilpailukykyisiä vaihtoehtoja erityisesti autoliikenteen vahvoille suunnille. Hervannan tulee olla eri
suunnista saavutettavissa joukkoliikenteellä, mikä edellyttää alkuvaiheessa
työmatkaliikenteen tarpeisiin toimivia kehämäisiä joukkoliikennelinjoja.
Autoliikenteen merkityksen suhteellinen vähentäminen erityisesti Tampereen
keskustaan suuntautuvilla matkoilla on keskeinen tavoite koko seudulla. Keskustaan johtava väyläverkko ei pysty välittämään kaikkea liikennettä tehokkaasti tulevaisuudessa. Keskustassa autopysäköinnin hinta on tehokas ohjauskeino
vaikuttamaan
autoilun
houkuttavuuteen
päivittäisessä
liikkumisessa. Myös Hervannan alueella on todennäköistä, että autopysäköinnin hinta nousee tulevaisuudessa. Tämä on perusteltua erityisesti raitiotien
välittömällä vaikutusalueella, jossa myös maan arvon nousu on perusteltua ja
todennäköistä kiinteistökehityksen kasvun myötä.
Ajoneuvo- ja mobiilitekniikan kehittyessä mahdolliset tienkäyttömaksut tai
ruuhkamaksut voivat olla arkipäivää myös Tampereen seudulla. Vähintään
tulisi vaikuttaa liikenteen ruuhkatunteihin niiden kysyntäpiikkejä tasaamaan.
Tämä on erittäin tervetullut kehittämisen suunta, sillä se mahdollistaa järjestelmän tehokkuuden nostamisen ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Liikenneverkon kehittämisen näkökulmasta kyse on tiivistetysti siitä, että nykyisten
ruuhkatuntien merkitys vähenee suhteessa koko vuorokauden liikennemääriin ja nykyinen kapasiteetti mahdollistaa vuorokauden kokonaisliikennemäärän kasvun 15−20 %.
Kyse on lopulta ihmisten arjen joustavuuden lisääntymisestä ja liikkumisen
laajemmasta muutoksesta osana muita yhteiskunnallisia muutoksia. Esimerkkinä liikenteen kuormitushuippujen tasaantumisesta on kaupan aukioloaikojen vapautuminen, mikä on jo vaikuttanut ihmisten liikkumiseen.
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8.3

Kustannusvaikutukset

Kustannusvaikutuksina liikenneverkkosuunnitelmassa on laskettu vain syntyvät kehittämiskustannukset. Liikennejärjestelmän kulkumuotokohtaisia aikaja onnettomuuskustannuksia ei ole arvioitu työssä euromääräisesti.
Kustannusvaikutusten määrittäminen strategisen tason suunnitelmassa on
suuntaa antava. Laskelma on tehty Hervannan kokoojakaduille sillä periaatteella, että on valittu yksi tavoitetilan poikkileikkaus ja arvioitu sille neliöhinta
Foren hankeosalaskennan pohjalta (MAKU 130, 2010=100). Tätä samaa neliöhintaa on käytetty kaikilla tarkastelualueen kaduilla. On huomioitava, että
neliöhinta voi vaihdella huomattavasti käytettävistä materiaaleista riippuen.
Esimerkiksi luonnonkivilaatoitus on jo itsessään 200-300 €/m2 eikä tämän
työn kustannusvaikutuksissa ole arvioitu yksittäisiä kohteita, joissa on mahdollisesti luonnonkiveystä. Tampereen keskustassa toteutettujen katujen neliöhinnat ovat vaihdelleet keskimäärin 150-500 €/m2 käytetyistä materiaaleista riippuen.
Esimerkkipoikkileikkaus on 30 m leveä katualue, joka sisältää pysäköintikaistat kadun molemmissa reunoissa, 7 m leveän ajoradan, pyörätiet, istutuskaistat ja jalkakäytävät. Mukaan on laskettu myös valaistus, 2 kpl pysäkkipareja
ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Neliöhinnaksi muodostuu tällöin esisuunnittelutarkkuudella työmaa- ja tilaajatehtävät huomioituna 170 €/m2, joka on
linjassa Tampereella toteutuneiden katujen rakennuskustannusten kanssa.
Tavoitepoikkileikkausten mukaiset alustavat parantamiskustannukset:


Opiskelijankatu, 4,8 M€



Teekkarinkatu, 4,2 M€



Lindforsinkatu, 4,2 M€



Kanjoninkatu+Ruovedenkatu, 3,8 M€



Arkkitehdinkatu, 2,8 M€

Esitetyt kustannukset vastaavat Hervannalle tyypillisillä leveillä kaduilla noin
0,5 M€/100m kustannusta. Kevyemmissä ensimmäisen vaiheen ratkaisuissa
katutilan muutokset sijoittuvat pääasiassa nykyisten reunatukien väliselle alueelle ja perustuu lähinnä uudelleenasfaltointiin ja pieniin muokkaustöihin, jolloin kustannusarvio on tavoitepoikkileikkausten kustannuksia merkittävästi
pienempi. Arviolta kustannustaso ensivaiheen toimenpiteillä voi olla noin 30-
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50% täyssaneerauksen kustannuksista. Näiden ensimmäisen vaiheen kehittämishankkeiden osalta tulee tehdä tarkempi suunnitelma sisältyvistä muutoksista. Kevyet ensimmäisen vaiheen ratkaisut eivät todennäköisesti ole hyödynnettävissä tavoitetilan ratkaisuissa, sillä tavoitetilaratkaisuissa katu
muuttuu kokonaisvaltaisesti ja näin ollen tavoitetilan kustannusarvio ei muutu,
vaikka kevyempi ratkaisu toteutettaisiin ennen sitä.

8.4

Tavoitteiden toteutuminen

Työn alussa määriteltiin liikenneverkolle kehittämistavoitteet, joita täsmennettiin myös työn aikana sekä alkuvuonna 2019 toteutetun asukkaille ja muille
Hervannassa liikkuville suunnatun vuorovaikutusosion perusteella. Kehittämistavoitteet on esitetty luvussa 4.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteuttavat yleisesti ottaen hyvin asetettuja tavoitteita. Parhaiten toteutuvat kävelyn ja pyöräilyn reittien laadun (ml.
katutilojen vihreyden lisääminen), turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen,
autoliikenteen verkon jäsentely ja liittymien toimivuuden varmistaminen.
Logistiikan ja elinkeinoelämän kuljetusten osalta tavoitteiden toteutuminen on
heikointa, joten kuljetusten ajallinen suunnittelu ja aikataulutus onkin jatkossa
entistä tärkeämpi osa sujuvaa matkaketjua. Myös kulkutapaosuustavoitteiden
toteutuminen edellyttää liikenneverkkotoimenpiteiden lisäksi muita muutoksia
esim. autoilun uudenlaista hinnoittelua sekä matkaketjujen muodostumisessa
helpottavia info- ja lippupalveluita.
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9

Yhteenveto

Liikennejärjestelmän muutos Hervannassa on alkanut merkittävällä vauhdilla raitiotien rakentamisen alkamisen myötä. Uuden joukkoliikennevälineen
käyttöönotto sekä Hervannassa että koko Tampereella tapahtuu heti 2020luvun alussa ja tulee kytkemään Hervannan entistä voimakkaammin kasvavan Tampereen kaupunkialueeseen ja samalla myös Tampereen keskustan
ja erityisesti sen itäosat Hervannan asuin- ja työpaikka-alueeseen.
Koko Tampereen mittakaavassa Hervannan saavutettavuus paranee ja
alue muuttuu uuden maankäytön näkökulmasta yhä houkuttelevammaksi.
Kaupunkistrategian mukaista on, että ”saavutettavuusloikka” tapahtuu nimenomaan kestävien kulkumuotojen kehittämisen vaikutuksesta.
Tavoitteiden mukaisesti Hervannan maankäytön osalta tavoitellaan jopa
30−40 % kasvua nykyisestä sekä asukkaiden että työpaikkojen määrän
osalta. Tämä kasvu tarvitsee liikennejärjestelmästä kapasiteettia päivittäiseen liikkumistarpeen hoitamiseksi. Liikenne-ennusteen 2040 mukainen
kasvu autoliikenteen osalta on noin 25 % nykytilaan verrattuna, eikä Hervannan nykyinen liikennejärjestelmä pysty vastaanottamaan suurta määrää uusia
asukkaita, työpaikkoja tai palveluita.
Tässä työssä on esitetty tavoitteena Hervannan liikkumisen toimivuus ja
sujuvuus, mutta myös sen kestävyys ja tehokkuus. Jotta tavoiteltu vaikutus
saavutetaan, liikkumisen muutoksen tulee koskea sekä uutta että nykyistä
maankäyttöä, koko Hervannan tiivistä kaupunkialuetta. Liikkumisen merkittävä kasvun (jopa 50−100 %) tulee tapahtua jalankulussa, pyöräliikenteessä
ja joukkoliikenteessä, samalla kun autoliikenteen määrän kasvu tulisi rajoittaa
alle 10 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Liikennejärjestelmän muuttuminen tapahtuu vaiheittain ja tavoitteena on että autoliikenteen kasvu, minkä
voidaan kuitenkin todeta olevan tällä hetkellä kehittymisen suunta, taittuu vuoteen 2025 mennessä ja sen jälkeen liikennejärjestelmä kasvaa kestävien kulkumuotojen osalta.
Raitiotie muuttaa Hervannassa erityisesti vanhan autoliikenteen kokoojakadun Insinöörinkadun sekä siihen liittyvien katujen järjestelyjä. Raitiotiehankkeeseen sisältyvä muutosalue on pitkä, vaikka vahvan joukkoliikenteen runkoyhteyden vaikutusalue on myös leveä. Raitiotie on tehokas
runkoyhteytenä, mutta se lisää sisäisten liityntämatkojen määrää ja liityntäliikenteen merkitystä osana joukkoliikennejärjestelmää. Tämän vuoksi Hervannan poikittaisyhteyksiä tulee kehittää.
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Raitiotiejärjestelmä muuttaa myös liikenteen suuntautumista Hervannan sisällä kaikkien kulkutapojen osalta: joukkoliikenteen pysäkkien sijainnit muuttuvat, jalankulun ja pyöräliikenteen reitit pysäkeille muuttuvat, uudet liittymäja katujärjestelyt (mm. joukkoliikennekadut) muuttavat autoliikenteen reittejä.
Myös se luo tarvetta kokonaisvaltaiselle katuympäristön parantamiselle Hervannassa.
Merkittävimmät työssä esitetyt liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet
ovat Hervannan kokoojakatujen muuttamiset jalankulkua ja pyöräliikennettä tukeviksi liikkumisympäristöiksi. Tämä tarkoittaa ylileveiden autoliikenteen kaistojen kaventamista jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseksi. Muutostarve koskee kaikkia Hervannan länsipuolen itälänsisuuntaisia kokoojakatuja. Jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu lisää liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa aiempaa paremmin
myös sähköisen liikkumisen yleistymisen. Osin kokoojakatujen runsasta kadunvarsipysäköintiä uudelleenjärjestellään ja tehostetaan paremmin alueen
pysäköintitarvetta vastaavaksi.
Katujärjestelyjen muutoksen toteutus on mahdollista yhteensovittaa kunnallisteknisten perusparannustöiden kanssa tapahtuvaksi samanaikaisesti.
Suurin osa järjestelmistä on vähintään 40 vuoden ikäisiä. Liikenneverkon näkökulmasta on mahdollista tutkia myös kevyempien vaiheittain toteutettavien
toimenpiteiden (esim. katutilan jako ajoratamaalauksin) käyttöönottoa, mikäli
teknisten verkostojen parannustyöt siirtyvät myöhemmäksi. Tarve liikkumisen
muutosta tukevien toimien ohjelmoinnille ja toteutukselle on välittömästi.
Työssä on esitetty autoliikenneverkon kehittämistoimenpiteinä nykyisten
liittymien parantamista sekä uusien maankäytön liittymien toteutuksia. Pääosa toimenpiteistä on liittymäparannuksia sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi, kuten uusia liikennevalo-ohjattuja liittymä tai kiertoliittymiä. Merkittävin autoliikenneverkon toimenpide pitkällä aikavälillä on 2-kehän
avautuminen liikenteelle, mikä parantaa koko Tampereen eteläosien seudullisia poikittaisyhteyksiä ja luo mahdollisuuksia uudelle maankäytölle koko käytävässä. Osa Hervannan liikenteestä siirtyy käyttämään 2-kehää, mutta samalla eteläosien uusi maankäyttö lisää Hervannan läpiajoliikennettä
Tampereen keskustan suuntaan. Hervannantietä kehitetään kasvavaa ajoneuvoliikennettä varten parantamalla kokoojakatuliittymien turvallisuutta ja
sujuvuutta liikennemäärien kasvun myötä.
Suunnitelman mukainen liikenneverkko on kunnianhimoinen ja voimakkaasti tavoitteellinen esitys vuodesta 2040. Ihmisten liikkuminen muuttuu
tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti, mutta liikkumista voidaan fyysisin toi-
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menpitein ohjata vain rajallisesti. Liikkumisen muutos on myös parhaimmillaan erittäin nopea verrattuna liikennejärjestelmän osien, erityisesti sen fyysisten osien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Liikennejärjestelmän tulisikin tulevaisuudessa olla entistä joustavampi ja eri liikkumismuodot mahdollistava
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”kaupunkialusta”, jotta liikenteen digitalisaatio ja sähköistyminen voidaan antaa toteutua teknisen kehityksen mukaisesti. Työssä esitetty liikenneverkon
muutos parantaa kaikkien kulkumuotojen potentiaalia Hervannassa sekä lisää
liikkumisen kestävyyttä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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