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JOHDANTO

Mossin puistokadun yleissuunnitelma on laadittu Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan toi-
meksiannosta. Suunnittelutyö alkoi loppuvuodesta 2016 ja valmistui kesällä 2017.

Suunnittelutyön ohjausryhmässä ovat toimineet
- Petri Keivaara Tampereen kaupunki
- Heljä Aarnikko Tampereen kaupunki
- Katarina Surakka Tampereen kaupunki
- Merja Saarilahti Kangasalan kunta
- Sanna Karppinen Kangasalan kunta
- Susanna Virjo Kangasalan kunta

Mossin puistokadun ympärillä Ojala 1 alueen asemakaavaluonnos oli tekeillä samaan aikaan Mossin
puistokadun suunnittelun kanssa. Ojala 1 alueen asemakaavaehdotus on tarkoitus tehdä loppu-
vuodesta 2017. Lamminrahkan asemakaava on tarkoitus tehdä loppuvuodesta 2017. Mossin puis-
tokadun yleissuunnitelma on laadittu kaavoituksen sekä vesihuollon suunnittelun tueksi. Samaan
aikaan kadun yleissuunnittelun edetessä on laadittu Ojalan ja Lamminrahkan vesihuollon yleis-
suunnitelmia sekä Lamminrahkan hankesuunnittelua. Mossin puistokadun sekä vesihuollon yleis-
suunnitelman laatimisen yhteydessä on huomioitu alueen ympäristöarvot sekä tulevat maankäytön
tavoitteet sillä tarkkuudella, kuin mitä suunnitteluhetkellä on ollut mahdollista.

Suunnittelu on tehty Ramboll Finland Oy:n Tampereen toimistossa, jossa työstä ovat vastanneet
ins. Kimmo Hell (projektipäällikkö, laadunvarmistus), Otto Suoniemi (pääsuunnittelu) ja Riku Jal-
kanen (liikennesuunnittelu). Lisäksi työssä on käytetty tarpeen mukaan apuna muita Rambollin
asiantuntijoita mm. geo- ja ympäristösuunnittelun vastuualueelta.

1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Suunnittelualue on koko Mossin puistokadun osalta vuoden 2017 asemakaavoitusohjelmissa. Mos-
sin puistokadun yleissuunnitelma on laadittu Ojalan ja Lamminrahkan alueille, katu liittyy etelä-
päästä valtatie 12 uuteen eritasoliittymään ja pohjoispäässä katu liittyy Aitolahdentiehen.

Työn tavoitteena oli laatia Mossin puistokadun yleissuunnitelma riittävällä tarkkuudella siten, että
kadun geometria on toimiva ja on sovitettavissa asemakaavoituksen korttelialueisiin. Pääkadun
suunnittelussa on myös huomioitu alueiden kokooja- ja asuntokatujen liittymiset sekä varattu tilaa
katuraitiotielle. Erityistä huomiota on kiinnitetty kevyen liikenteen kulkureitteihin ja pyöräraittien
sujuvuuteen.

Yleissuunnitelmassa huomioidaan katuraitiotien vaatima tilavaraus ja raitiotien vaatimat rakenne-
kerrokset katualueella. Katuraitiotie esitetään tulemaan Rissonkadun suunnasta nykyistä sähkölin-
jan linjausta ja liittymään Mossin puistokadulle Lamminrahkan keskustassa. Katuraitiotie kulkee
Lamminrahkan keskustan läpi sekaliikennekatuna kohti Lamminrahkan VT12 eritasoliittymää.

Yleissuunnitelmassa huomioidaan Ojalaan ja Lamminrahkaan toteutettavat pääkokoojakadut,
Lamminrahkaan tuleva jalankulun ja pyöräilyn alueellinen pääreitti sekä Mossin puistokadun kans-
sa risteävät nykyiset ja suunnitteilla olevat ulkoilureitit. Lisäksi huomioidaan tiedossa olevat ver-
kostot, vesihuolto, sähkö- ja televerkot sekä tarvittavat tilavaraukset kadulle. Mossin puistokadun
yleissuunnitelman laatimisessa huomioidaan mm. tiedossa olevat alueen luontoarvot. Katuviher-
suunnittelun lähtökohtana on jaksottaa kadunvarsiympäristö suljettuihin metsäosuuksiin ja avoi-
mempiin kortteli- ja liittymäalueisiin, joissa muun muassa kadut ja viher-/virkistysalueet risteävät.
Korttelialueiden kohdalla pääkadun välikaistat on kivettyjä ja niihin on istutettu puurivit. Metsä-
osuuksilla puu-/pensasistukset ja niittykasvillisuus on sommiteltu välikaistoille vapaamuotoisem-
min tukeutuen alueen maastonmuotoihin ja ympäröivään kasvillisuuteen.



2. NYKYTILANNE

2.1 Suunnittelualue ja nykyinen katuverkko

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen Ojalassa ja Kangasalan Lamminrahkassa, noin 10 km itään
Tampereen ydinkeskustasta ja noin 8 km luoteeseen Kangasalan keskustasta. Suunnittelualue ra-
joittuu pohjoisreunassa Aitolahdentiehen ja etelässä tulevaan VT12 eritasoliittymään. Suunnittelu-
alueen länsipuolella sijaitsee Kumpulan ja Risson alueet ja pohjoisosan itäpuolella Ojalankylän
alue. Muutoin itäpuolella on pääasiassa rakentumatonta metsäaluetta. Suunnittelualue on Tampe-
reen kaupungin ja Kangasalan kunnan omistuksessa. Mossin puistokadun pituus on noin 3,5 km.

Suunnittelualue on tarkemmin esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Suunnittelualue. Mossin puistokadun suunniteltu linjaus on esitetty sinisellä. (Karttapohja:
Google maps).



2.2 Olosuhteet

2.2.1 Topografia

Suunnittelualueella maanpinnan korkeus vaihtelee suuresti. Aitolahdentien päässä maanpinta on
tasolla +110, josta se nousee plv 0 – 700 tasolle +132. Plv 700-850 maanpinta laskee tasolle
+122, jonka jälkeen maanpinta nousee plv 850-1360 tasolle +144. Ojalan puolella plv 1360-1900
on useita mäkiä ja maaston muodot vaihtelevat tasojen +135-144 välillä. Ojalan ja Lamminrahkan
rajalla maanpinta on tasolla +138. Lamminrahkan puolella plv 1900 – 2400 maanpinta laskee ta-
solle +122. Plv 2400 - 2600 maanpinta nousee tasolle +128 ja plv 2600 – 2750 laskee tasolle
+122. Plv 2750 – 3100 maastossa on mäkiä ja maanpinta vaihtelee välillä +122-134, siten että pl
3100 maanpinta on tasolla +126. Plv 3100-3550 maanpinta nousee tasolle +129. Pl 3550 kohdalta
Lamminrahkan eritasoliittymälle maanpinta nousee tasolle +140 noin 200 metrin matkalla.

2.2.2 Pohjaolosuhteet

Alueelta on käytössä hajanaisia pohjatutkimuspisteitä sekä avokalliokartoitus. Tämän yleissuunni-
telman yhteydessä on tehty hajasijoitettuja lisäpohjatutkimuksia merkittävimpiin leikattaviin maas-
tonkohtiin. Yleispiirteisesti kohteen maasto on hyvin polveilevaa kallio- ja moreenikumpareiden
peittämää moreenialuetta. Kallionpinta vaihtelee, alueella on useita avokallioalueita, paikon kalli-
onpintaa ei pohjatutkimuksin ole tavoitettu. Pääosin kallio sijaitsee noin 1…3 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Alueella on joitakin savipohjaisia pehmeikköjä ja kalliokumpareiden väliin muodos-
tuneita eloperäisistä maa-aineksista koostuvia kosteikoita.

Yleissuunitelmassa esitetyt massanvaihtoa edellyttävät pehmeikköosuudet:

plv 620-670
plv 1720-1770
plv 3470-3570

Yleissuunnitelmassa arvioidut kallioleikkausosuudet

Plv 95- 160
Plv 205- 240
Plv 250- 290
Plv 300- 375
Plv 395- 450
Plv 465- 490
Plv 550- 610
Plv 670 – 745
Plv 890 – 960

Plv 1310 – 1515
Plv 1550 – 1590
Plv 1780 – 1840
Plv 1870 – 1960
Plv 2010 – 2060
Plv 2140 – 2200
Plv 2570 – 2620
Plv 2790 – 2850
Plv 2940 – 3040

Yleissuunnitelmassa esitetty pehmeikön ylittävä silta PLV 1070-1170

2.2.3 Pohjavesi ja pintavesi
Pohjaveden pintaa ei tämän yleissuunnitelman puitteissa ole tutkittu. Aikaisemmissa vaiheissa
asennettujen pohjavesiputkien perusteella pohjavedenpinta vaihtelee alueen polveilevasta pin-
nanmuodosta johtuen. Pehmeikköosuuksilla pohjavesi on maan pinnassa. Muilla osin pohjavesi ar-
vioidaan olevan noin. 1..3 metrin syvyydellä maanpinnasta.



2.2.4 Luontoarvot

Suunnittelualueella on huomattava määrä liito-orava havaintoja, jotka pitää huomioida suunnitte-
lussa ja linjauksissa. Ojalassa on myös luonnontilainen puro sekä pehmeä kosteikko, jotka ovat
luontoarvojen kannalta tärkeitä kohteita ja ne pitää huomioida kadun linjauksen ja tasauksen
suunnittelussa. Alueella tehdyt liito-oravahavainnot on esitetty alueen yleiskartassa sekä suunni-
telmakartoissa.

2.3 Liikenne-ennuste 2040

Mossin puistokadun liikenne-ennuste vuodelle 2040 laadittiin Tampereen seudun liikennemallin
avulla. Liikennemallin sisältämää maankäyttöennustetta korjattiin ylöspäin Ojalan kaavarungon
20.10.2015 ja Lamminrahkan vaiheistuslaskelmien 16.12.2016 mukaisesti. Liikenne-ennuste teh-
tiin kahdelle vaihtoehdolle: Tasanteen eritasoliittymä on rakennettu/ei ole rakennettu. Molemmissa
ennusteissa oletettiin, että valtatie 9 on parannettu nelikaistaiseksi Tampereen ja Oriveden välillä.
Liikenne-ennusteen kuvaus ja liikenteen toimivuustarkastelut on esitelty tarkemmin raportin asia-
kirjassa nro 2.

Kuva 2 Iltapäivän huipputunnin liikenne-ennuste vuodelle 2040 (Tasanteen eritasoliittymä raken-
nettu)



Kuva 3 Iltapäivän huipputunnin liikenne-ennuste vuodelle 2040 (Tasanteen eritasoliittymä raken-
tamatta)

3. SUUNNITELMA

3.1 Suunnitelma
3.1.1 Linjaus

Mossin puistokadun linjauksessa on hyödynnetty aiempaa väylästä tehtyä linjausta. Aiempaa linja-
usta on tarkennettu yleissuunnitelman edetessä ja linjauksesta on tehty soljuva. Linjauksessa on
huomioitu nykyisen maaston muotoja mahdollisuuksien mukaan. Luontoarvoja on huomioitu kadun
linjauksessa. Erityisesti kadun pohjoisosassa, Ojalan alueella, ensimmäisen korttelialueen ja Aito-
lahdentien välillä on runsaasti liito-oravien pesäpuita, jotka on huomioitu kadun linjauksessa.

Lamminrahkan keskustassa kadun linjauksessa on huomioitu raitiotievaraus ja Raitiotieallianssin
tekemät raitiotien suunnitteluperusteet sekä tuleva VT12 eritasoliittymän suunnitelma.



3.1.2 Pituusleikkaus/korkeustasot

Mossin puistokadun pituusleikkauksessa on huomioitu nykyiset maaston muodot mahdollisuuksien
mukaan ja kadun tasaus on pyritty saamaan mahdollisimman lähelle nykyistä maan pintaa. Suun-
nittelualueen maasto on erittäin mäkistä ja alueella on suuria korkeusvaihteluita lyhyillä matkoilla.
Tämän seurauksena jokaista linjauksella olevaa mäkeä ja notkoja ei ole huomioitu tasauksessa.
Tasauksessa on huomioitu ympäröivä maasto 50 metriä kadun keskilinjan molemmilla puolilla. Le-
veällä tarkastelulla on huomioitu tulevien korttelialueiden tasauksia myös korttelialueiden reuna-
alueilla.

Ojalassa Mossin puistokatu ylittää luontoarvojen kannalta tärkeän puron sekä pehmeikköalueen.
Puron kohdalla tasaus on nostettu niin ylös, että kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä ei
tarvitse kaivaa nykyistä puroa. Pehmeikköalue on tarkoitus ylittää sillalla, joka on tässä vaiheessa
nimetty Mossinsuon sillaksi. Sillan kohdan tasauksessa on huomioitu mahdollinen alittava ulkoilu-
/hiihtoreitti. Sillan kannen pituus on noin 94 metriä ja leveys noin 18 metriä. Kuvassa 4 on esitetty
leikkauskuva sillasta.

Kuva 4. Pituusleikkaus Mossinsuon sillasta

Ojalan ja Lamminrahkan välissä katu sijaitsee metsäalueella muutama sata metriä. Kyseiseen koh-
teeseen on sijoitettu ulkoilureitti, joka ylittää pääkadun. Tulevan hiihtoreitin kohdalla kadun tasa-
usta on laskettu, jotta ylikulkusilta olisi mahdollista rakentaa kadun yli. Alla olevassa kuvassa 5 on
periaatekuva kadun ylittävästä kevyen liikenteen sillasta. Silta on suunniteltu myös hiihtoreitiksi,
jolloin sillan vapaa leveys on 6 metriä ja pituus noin 35-40 meriä.

Kuva 5. Leikkauskuva ulkoilureittisillasta

Lamminrahkan eritasoliittymälle noustessa maaston pinta nousee useita metrejä erittäin jyrkästi.
Kohdassa tulee suuria täyttömääriä, koska kadun tasaus pitää nostaa pitkältä matkalta eritasoliit-
tymän korkoihin.



Kuva 6. Pituusleikkausote noususta Lamminrahkan eritasoliittymään.

Lamminrahkan keskustassa kadun tasauksessa on huomioitu raitiotievaraus ja Raitiotieallianssin
tekemät raitiotien suunnitteluperusteet.

3.1.3 Poikkileikkaus

Poikkileikkauksissa Mossin puistokadulla on varauduttu joukkoliikenteeseen. Aitolahdentieltä Oja-
lankyläntielle pyörätie ja jalkakäytävät kulkevat eroteltuna ajoradan oikealla puolella ja katualueen
tilavaraus on 19,00 metriä.

Kuva 7. Tyyppipoikkileikkaus välillä Aitolahdentie – Ojalankyläntie.

Ojalankyläntieltä Lamminrahkan eritasoliittymään pyöräily kulkee ajoradan vieressä yksisuuntaisil-
la pyöräkaistoilla ja jalkakäytävät ovat ajoradan molemmilla puolilla. Pyöräkaistojen ja jalkakäytä-
vien väliin on suunniteltu viherkaista, pysäköintiä tai mahdollinen linja-autopysäkki. Lamminrahkan
keskustassa poikkileikkauksessa on varauduttu raitiotiehen ajoradalla. Katualueen vaatima tilava-
raus on 23,00 metriä. Poikkileikkauksissa katualueen raja kulkee jalkakäytävän reunassa ja raken-
nukset tulevat 1,00 metrin etäisyydelle katualueen rajasta.



Kuva 8. Tyyppipoikkileikkaus välillä Ojalankyläntie - Raitiotievaraus.

Kuva 9. Tyyppipoikkileikkaus raitiotievarauksen kohdalla Lamminrahkan keskustassa.

Ojalassa pehmeikön ylittävän sillan kohdalla poikkileikkaus kapenee viherkaistojen osalta. Jalka-
käytävän ja pyöräkaistan väliin jää 0,75 metriä leveä välikaista.

Kuva 10. Tyyppipoikkileikkaus Ojalan pehmeikön ylittävän sillan kohdalla.



3.1.4 Liittymät

Mossin Puistokadun kiertoliittymien kiertosaarekkeet on mitoitettu Liikenneviraston Tasoliittymät-
ohjeen perusteella. Pyörätieratkaisujen suunnitteluun kiertoliittymissä on käytetty myös Helsingin
pyöräilyn suunnitteluohjetta sekä Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjetta.

Mossin puistokadun liittymien suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota pyöräilyjärjestelyiden
jatkuvuuteen.

Ojalan keskustan ja Lamminrahkan pohjoisen kiertoliittymän kiertosaarekkeet ovat 16 metriä ja
Lamminrahkan eteläisen kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisija on 20 metriä. Kiertotilan ka-
vennus on 2 metriä.

Pyöräkaistat tuodaan kiertoliittymissä ajoradasta erilleen yksisuuntaisille pyöräteille, mikä on lii-
kenneturvallisuuden kannalta parempi ratkaisu kuin pyöräkaista kiertoliittymän kohdalla. Kiertoliit-
tymän pyörätien ja kiertotilan välissä on riittävä etäisyys, jotta autoilija ehtii havaita pyöräilijän ja
pysähtyä kiertotilasta poistuessaan. Pyörätie on ympyrän muotoinen kiertoliittymän kohdalla, jotta
pyöräilyn sujuvuus säilyy hyvänä. Autoilijan näkemät pyörätielle säilyvät kuitenkin hyvänä. Kuvas-
sa 9 on esimerkki Hollannissa toteutetusta vastaavasta kiertoliittymästä.

Kuva 11. Esimerkkikuva Hollannissa sijaitsevasta kiertoliittymästä, jossa pyöräkaista muuttuu pyö-
rätieksi kiertoliittymän kohdalla (Kuva: Fietsberaad).

Aitolahdentien liittymän suunnittelussa on huomioitu ennustetut ajoneuvoliikennemäärät ja va-
semmalle kääntymiskaista on mitoitettu Liikenneviraston Tasoliittymät-ohjeen perusteella.



3.1.5 Jalankulku ja pyöräily

Jalankulku ja pyöräily erotellaan koko suunnittelualueella toisistaan. Pyöräily osoitetaan Ojalan ja
Lamminrahkan alueella joko ajoradalle, ajoradan viereiselle pyöräkaistalle tai jalkakäytävän vierel-
le kaksisuuntaiselle pyörätielle. Liittymäjärjestelyt ja väylätyypin muutoskohdat on suunniteltu si-
ten, että pyöräilyreitti on turvallinen, sujuva ja jatkuva. Valittuihin liittymäjärjestelyihin ja väylä-
tyyppeihin on päädytty, koska uudelle alueelle haluttiin suunnitella modernit kulkuyhteydet.

Mossin puistokadulla välillä Aitolahdentie - Ojalankyläntie pyöräily on osoitettu jalkakäytävän vie-
reiselle kaksisuuntaiselle pyörätielle. Muilla osuuksilla Mossin puistokadulla kulkee 2,0 metriä leve-
ät pyöräkaistat ajoradan molemmin puolin.  Länsi-itä –suunnassa Mossin puistokadun läpi kulkee
laatukäytävätasoinen jalankulun ja pyöräilyn alueellinen pääreitti, joka kulkee Rissonkadulta Mos-
sin puistokadulle ja edelleen Itäisen lenkin kautta Asemakadulle. Rissonkadun ja Mossin puistoka-
dun välillä väylä kulkee puistolinjauksella tulevan raitiotievarauksen vierellä. Tonttikaduilla sekä
Mossinkaaren pohjoisessa haarassa pyöräily ohjataan ajoradalle.

 Jalkakäytävien leveys on pääosin 2,5 metriä.

3.1.6 Joukkoliikenne

Alueen joukkoliikenne hoidetaan aluksi linja-autoilla. Ajoradan leveydessä on huomioitu linja-
autojen vaatima tilantarve. Linja-autopysäkit on mahdollista toteuttaa Mossin puistokadun viher-
kaistojen yhteyteen. Linja-autojen reiteistä ja pysäkkien sijainneista ei ole vielä varmuutta.

Kuva 12. Linja-autopysäkin tyyppikuva Mossin puistokadulla.

Suunnittelualueella on varauduttu raitiotien rakentamiseen. Raitiotien lähtötietona on ollut suunni-
telma, johon on piirretty karkea linjaus Rissonkadulta Lamminrahkan keskustaan ja Lamminrahkan
eritasoliittymän suuntaan. Mossin puistokadulla on raitiotiepysäkille varaus Lamminrahkan keskus-
taan tulevan koulukorttelin läheisyydessä, Lamminrahkan eteläisen kiertoliittymän pohjoispuolella.



3.1.7 Hulevesien hallinta katualueilla

Hulevesien hallinnan tavoitteena on laadullisesti parantaa niitä. Laadulliseen parantamisen keinona
katualueelta tulevia vesiä johdettaisiin katupuiden kasvualustoihin, jossa ainakin osa kasvualus-
toista oli louhe-biohiilisekoitteisia seoksia (biohiilen osuus 10-30 %). Alla olevassa kuvassa 13 on
periaatekuva asiasta.

Kuva 13. Hulevesien laadullinen hallinta katualueilla

4. HANKEOSITTELU JA KUSTANNUKSET

4.1 Yleistä

Yleissuunnitelmaan on laadittu hankeosittelu. Hankeosittelu on esitetty piirustuksessa 17 (Hanke-
osittelu). Vesihuollon osuutta tässä vaiheessa ei ole käsitelty.

Hankeosittelun tarkoituksena on jäsentää rakennettavia osia, määrittää niiden laadullista sisältöä
ja arvioida kunkin hankeosan kustannuksia. Hankeosittelua voidaan myöhemmin hyödyntää hank-
keen muutosten ja vaikutusten hallinnassa sekä päätöksenteossa.

Hankeosien hinnat perustuvat Fore- hinnastoon huhtikuu 2017 (*. MAKU indeksi 110,6 (2010
=100).  Hankeosien kustannusten muodostamiseen on käytetty rakennusosalaskennan (Rola) hin-
nastoa suoritteille (1000 - 4000) ja joihin on lisätty työmaatehtävät (5100 - 5500) + 20%. Tilaaja-

Kuva 1 Hankeosittelun tarkoitus



kustannuksien (5600, 5700) osuus on yhteensä 19% (suunnittelutehtävät 15 % ja rakennuttamis-
tehtävät 4%).

*) Fore on infrarakentamisen kustannushallintajärjestelmä

Materiaalikuljetusten osalta on oletettu seuraavaa:

Massansiirrot hankkeen si-
sällä (myös hankeosien vä-
lillä)

Rakentamisen vaiheistuksesta johtuvia materiaalien välivarastointi-
tarpeita tai kustannuksia ei ole huomoitu. Syntyvä massansiirto on
oletettu tapahtuvan suoraan lopulliseen käyttökohteeseen.

Rakennemassat
10 – 15 km

Jalostettuja rakennekerrosmateriaaleja on oletettu hankittavan /
saatavan markkinoilta 10 - 15 km etäisyydeltä. Hankkeelta kerty-
vän louheen hyötykäyttöä rakennekerrosmateriaalina ei ole huomi-
oitu.

Päällysteet
20 - 30 km

Sidottuja päällystemateriaaleja (AB, ABK) on oletettu hankittavan /
saatavan markkinoilta 20 - 30 km etäisyydeltä.

Kustannus- ja massalaskentaerittelyt on esitetty liitteessä 7 (KS: ASIAKIRJALUETTELO).

4.1.1 Kadut

Mossin puistokatu on jaoteltu valmiusasteen osalta kolmeen osaan: 1. Pinta, 2 Rakenne ja 3 Mas-
sa.

Pinta Pintaosaan kuuluu katualueella päällysteet ja muut pintarakenteet
kantavan kerroksen päällä hankeosien tyyppipoikkileikkausten mukai-
sesti sekä viherrakenteet (mm. katupuut) ja katuvalaistus.

Rakenne Rakenteeseen kuuluvat rakennekerrokset katuluokan vaatimusten
mukaisesti sekä kadun kuivatusjärjestelmä. Kallioleikkauksessa on
normaali rakenne (ei irtilouhintaa) ja hulevesiviemärin kaivannot ovat
maakaivantoja, kanaalin vaikutusta ei huomioitu. Kuivatusjärjestel-
män kustannuksissa ei ole huomioitu biohiiliratkaisun kustannusvaiku-
tusta.

Massa (massansiirrot) Massansiirtoja on selostettu kohdassa 3.2.3. Massalaskennan rajapin-
ta on ollut 1 m kadun tasausviivasta oheisen kuvan periaatteiden mu-
kaisesti (sininen täyttöalue).



4.1.2  Massatalous

Hankeosittelun mukaisesti maaperätutkimusten perusteella on arvioitu Mossin puistokadun maas-
tokäytävän massataloutta. Kullekin hankeosalle on laskettu rakentamisessa syntyvät massavarat
(maa- ja kallioleikkaus sekä pintamaat) ja massatarpeet (pengerrykset ja täytöt). Massavarojen
osalta on arvioitu, että kaikki kertyvä maaleikkaus voidaan käyttää penkereisiin ja pintamaat ensi-
sijaisesti läjitetään. Pintamaiden soveltuvuutta täyttöihin tai maastonmuotoiluun ei ole huomioitu.
Hankeosittelun mukaisesti hanke on kivennäismaiden (Lm1) osalta ylijäämäinen n. 31 000 m3 (rtr)
ja kallioleikkausten osalta n. 56 000 m3 (rtr) ylijäämäinen. Rakentamiseen kelpaamattomia läjityk-
seen sijoitettavia maita kertyy arviolta 24 000 m3 (rtr).

Kuvassa 14 on esitetty alustava massankäyttöarvio.

Kuva 14 Alustava massankäyttöarvio.

4.1.3 Sillat

Yleissuunnitelmassa Mossin puistokadulle rakennetaan kaksi siltaa. S1 on teräsbetoninen jatkuva
laattasilta (Bjl) ja S2 on puinen kaarisilta (Pkr). Siltojen rakennuskustannusarviot perustuvat tyyp-
pisillan mukaiseen keskimääräiseen kansineliöhintaan (€/k-m2 ).



4.1.4 Rakennuskustannusarviot

Hankesuunnitelman mukaiset rakennuskustannukset (sulkeissa) ovat yhteensä 14, 7 milj. € (alv
0%) ja tilaajatehtävät mukaan lukien yhteensä 17,5 milj € (alv 0%).

4.1.5 Varaukset ja riskit

Ohessa muutamia huomioita hankkeen toteuttamisessa ja jatkosuunnittelussa huomioitavaksi:

1. Massankäyttöarvion mukaan hanke on kallion osalta massa – alijäämäinen. Alijäämän kor-
vaaminen on tarpeen ottaa huomioon Mossin pääkadun toteutuksessa.

2. Maaleikkauksen osalta hanke on ylijäämäinen. Toisaalta maaleikkausmateriaalin soveltu-
vuutta penkereisiin ei tiedetä varmasti. Oletettavaa on, että osa maaleikkausmateriaalista
ei sovellu sellaisenaan pengertäyttöihin.

3. Louheen käyttöä rakennekerrosmateriaalina raaka – aineena ei ole huomioitu. Mossin pää-
kadun kallioleikkausvaroista olisi mahdollista osa käyttää rakennekerroksissa (jakava)
murskattuna.

4. Kallion vaikutusta katurakenteen ja kaivantojen kustannuksiin ei ole huomioitu.

5. Massansiirroissa ei ole otettu huomioon hankkeen vaiheistuksesta aiheutuvia mahdollisia
välivarastointitarpeita ja massojen kuljetukset on oletettu tapahtuvan pääasiassa dumppe-
reilla eikä yleisiä teitä ja katuja pitkin.

6. Ylijäämämaiden sijoittamiseen ei tässä suunnitelmassa ole erikseen osoitettu aluevarausta.
Lamminrahkan hankesuunnitelmassa (erillinen suunnitelma) varattujen läjitysalueiden
alue- ja tilavaraukset olisivat myös tämän alustavan massankäyttöarvion tarpeisiinkin riit-
tävät. Lisäksi on oletettavaa, että läjitystarvetta lisäävät vesihuoltokaivannoista kertyvät
massat ja muu yleisten alueiden rakentaminen.

7. Hankeosakohtainen laajuus-, laatu- ja kustannusmäärittely antaa mahdollisuuden kustan-
nusohjaavaan jatkosuunnitteluun ja budjetointiin. Merkittäviin poikkeamiin voidaan tarvit-
taessa puuttua ohjauksellisilla toimilla.



8. Hankeosista voidaan muodostaa rakennusvaiheita ja siten ajoittaa ja ohjata hankkeen ete-
nemistä. Hankeosittelusta puuttuu vielä vesihuollon osuus sekä mahdollisten muiden ver-
kostojen rakentuminen. Näiden vaikutus toteutettaviin rakennusvaiheisiin tulee vielä tar-
kastella erikseen.

9. Hankesuunnitelman toteuttaminen on useiden vuosien työ. Hankkeen toteuttamisessa olisi
hyvä tarkastella uusia mahdollisia rakennushankkeen toteutusmuodoiksi. Suunnittelun ja
rakentamisen yhteensovittamista tulisi harkita ja tilaisuus olisi esimerkiksi useampivuotis-
ten rakennusurakoiden käyttämiseen kunnan talousarvion puitteet huomioiden.

4.2 Vaiheittain toteuttaminen

Ojala-Lamminrahka alue tullaan rakentamaan useassa eri vaiheessa, eri osa-alueiden rakentami-
sesta on laadittu alustavia aikatauluja, jotka tulevat tarkentumaan hankkeen edetessä.
Pääkadun rakentamisessa huomioidaan katuraitotien tilavaraukset ja kerrosrakenteet, mutta var-
sinainen raitotien rakentaminen tehdään myöhemmässä vaiheessa.
Raitiotievarauksen kohdalla Mossin puistokadun rakennekerroksissa varaudutaan raitiotien vaati-
miin rakennekerrospaksuuksiin.

Huomioitavaa on myös että Tampereen Sähkölaitos on rakentamassa uutta korkeajännitelinjaa 110
kV nykyisen 110 kV ilmalinjan rinnalle lähivuosina. Lisäksi 20-30 vuoden kuluttua nykyinen 110 kV
ilmalinja pudotetaan maihin, kun linjan pylväiden käyttöikä on loppumassa. Kaavoituksessa ja ra-
kentamisessa tulee huomioida tila- ja muut varaukset näille linjoille.

5. JATKOTOIMENPITEET

Kaavoituksen edetessä Ojalan ja Lamminrahkan alueiden kokooja- ja tonttikatujen liittyminen Mos-
sin puistokatuun tulee tarkentaa.

Jatkosuunnittelun yhteydessä tässä yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja tarkennetaan. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää rakentamisjärjestykseen sekä maaston puolesta vaikeasti rakennetta-
viin kohteisiin, joita ovat Ojalan pehmeikön kohdalla oleva silta sekä nousu Lamminrahkan eri-
tasoliittymään.

Suunnittelussa erityistä huomiota tulee kiinnittää Mossin puistokadun kautta kaava-alueille kulke-
vaan kunnallistekniikkaan sekä suunnittelualueen luontoarvoihin.

Tulevat liittymät, pysäkit ja mahdollinen kadunvarsipysäköinti tulee huomioida katuvihreän jatko-
suunnittelussa, muun muassa puiden sijoittelussa. Lisäksi kiertoliittymien keskustojen kiveys- ja
istutussuunnittelu tarkentuu.


