Liikennetarkastelut Kangasalan Saarenmaan osayleiskaava-alueella 2020
12.6.2020

Työn tavoitteet ja lähtökohdat

§ Työn tavoitteena on laatia selvitys Saarenmaan osayleiskaavan liikenteellisistä vaikutuksista.
§ Liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu osayleiskaavan ehdotusvaiheen 8.5.2020
päivättyyn maankäyttöluonnokseen, sen mitoitukseen sekä vaiheistukseen.

§ Kaavan mitoitus on noin 7900 asukasta ja 3240 työpaikkaa ja sen toteutuminen on jaettu
§
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neljään vaiheeseen.
Selvityksen liikennetarkastelut on laadittu Tampereen seudun liikennemallia (TALLI-malli)
hyödyntäen.
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Saarenmaan osayleiskaava-alue

Saarenmaan osayleiskaava-alueen
sijainti (© Kangasalan kaupunki)

§ Osayleiskaava-alue on

§
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kooltaan noin 1200 ha ja se
sijaitsee Tampereen ja
Kangasalan rajalla,
Hervannan kaupunginosan
itäpuolella rajautuen
Ruskon
teollisuusalueeseen.
Oikeusvaikutteisena
laadittavan kaavan painotus
ja vaiheistuksen lähtökohta
on työpaikoissa, mutta
alueelle sijoitetaan myös
asumista ja palveluita.

© Destia

12.6.2020

Kaavakartta, luonnos 14.5.2020

Kaava-alueen nykyiset liikennejärjestelyt ja liikennemäärät

§ Kaava-aluetta halkoo länsi-itäsuunnassa maantie 13997 eli
Saarenmaantie, joka yhdistää Tampereen puolelta Annalan
ja Ruskon alueet Kangasalan Ranta-Koivistoon ja siitä
maantien 310 kautta aina valtatielle 12 saakka.

§ Saarenmaantien rinnalla on koko matkalla yhdistetty
jalankulun ja pyöräilyn väylä.

§ Kapea sorapintainen Kuuselantie (yksityistie) aivan
Kangasalan ja Tampereen rajalla yhdistää Saarenmaan
alueen Liutun suuntaan. Kuuselantiellä on läpiajokielto

§ Muuten alueella on laaja ja hajanainen yksityistieverkko,
minkä kautta nykyinen maankäyttö kytkeytyy isommalle
verkolle.

§ Suunnitteilla oleva Tampereen seudun 2-kehä eli maantien
309 jatke on kaavailtu Ruskon ja Lentolan välille, jolloin se
halkoisi kaava-aluetta lounas-koillinen suunnassa
täydentäen alueen yhteyksiä Kangasalan keskustan ja
valtatien 12 suuntaan sekä Hervannan eteläpuolitse niin
Hervannan kuin valtatien 3 suuntaan.

§ Alueen nykyiset liikennemäärät on esitetty seuraavan dian
kartassa.
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TALLI-malli, nykytilanne (2018), vuorokausiliikenne suunnittain

Kuuselantie on kuvattu
liikennemalliin, vaikka kyseessä on
yksityistie, jolla on läpiajokielto.

Saarenmaa 2018
238 asukasta
20 työpaikkaa
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Liikennemallin perusennuste vuodelle 2040

§ Perusennusteeseen on kuvattu todennäköinen liikennejärjestelmän ja maankäytön kehityssuunta
vuoteen 2040 saakka.

§ Tiehankkeet, jotka ovat toteutuneet vuoteen 2040 mennessä, ja joilla oletetaan olevan merkitystä
Saarenmaan osayleiskaava-alueen liikenteelle, ovat:
§ Valtatie 12 4-kaistaisena Kangasalan eritasoliittymään saakka
§ 2-kehä toteutettu 2+2-kaistaisena 60 km/h rajoituksella
§ Valtatien 3 uusi linjaus välillä Kulju–Pirkkala sekä Sarankulman lisäkaistat
§ Valtatien 9 4-kaistaistaminen välillä Alasjärvi–Orivesi
§ Saarenmaan alueen maankäytön oletetaan kehittyneen vuoden 2040 perusennusteessa seuraavasti
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Vuosi

Asukkaita

Työpaikkoja

2018

238

20

2040

1738

1020

12.6.2020

TALLI-malli, perusennuste (2040) vuorokausiliikenne suunnittain

Kuuselantie on kuvattu
liikennemalliin, vaikka kyseessä on
yksityistie, jolla on läpiajokielto.

Saarenmaa 2040
1738 asukasta
1020 työpaikkaa
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Liikennemallin tarkennukset
Saarenmaan alueelle
hankekohtaista liikenneennustetta varten
§ Hankekohtaisen liikenne-ennusteen
§
§
§
§
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määrittämiseksi liikenne-mallin aluejakoa
tihennettiin Saarenmaan alueella.
Aluejakoa tihennettiin luomalla nykyisen
syöttöpisteen rinnalle kymmenen uutta
pistettä (numeroituna kuvassa)
Lisäksi liikenneverkkoa muokattiin
vastamaan kunkin kaavavaiheen mukaista
liikenneverkkoa.
6.5 päivättyä vaiheistusta tarkennettiin
tämän työn aikana vielä siten, että I-vaihe
jaettiin kahteen osaan.
Kaavan vaiheistus on määritetty vuotta
2040 pidemmälle, mutta
liikennetarkastelun mitoittava tilanne on
tehty sillä oletuksella, että kolmen
ensimmäisen vaiheen maankäyttö on
toteutunut vuoteen 2040 mennessä.
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Osayleiskaavan mukainen
liikenneverkko Saarenmaan
alueella
§ Liikennetarkasteluissa osayleiskaava-alueen
tavoitetilanteen liikenneverkossa on
huomioitu seuraavat muutokset:
§ 2-kehä on toteutettu koko välille Rusko–Lentola 1+1kaistasena. Rajoitus Rusko–Saarenmaantie välillä 60 km/h,
loppuosalla 80 km/h.

§ Kuuselantie on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Kaukajärven ja
Pitkäjärven välisen kannaksen kohdalta.

§ Saarenmaantien pääsuunta on käännetty Juvankadun
suunnan sijaan kehätieksi 2-kehän suuntaan.
Saarenmaantieltä on liittymä Juvankadulle, josta on yhteys
Kauhakorvenkadulle. Järjestelyt ovat periaatteeltaan
seuturatikan yleissuunnitelmaluonnoksen mukaiset.

§ Saarenmaantieltä on porrastettu liittymä 2-kehälle.
§ Liikenteen syöttöpisteet on kytketty osayleiskaavan
mukaisesti alueen pääverkkoon.
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Osayleiskaavan matkatuotoksen
laskentaperiaate

Osayleiskaavan matkatuotos on
arvioitu seuraavin perustein:
Asuminen
§
§
§
§
§

2,43 kotoperäistä matkaa vrk / asukas
Henkilöauton kulkutapaosuus 64 %
Vierailumatkakerroin 1,22
Henkilöauton keskikuormitus 1,6
= 1,19 henkilöautomatkaa vrk / asukas

Työpaikat
Henkilöautoliikenne

§
§
§
§

0,9 käyntiä / työpaikka
Henkilöauton kulkutapaosuus 67 %
Henkilöauton keskikuormitus 1,6
= 0,38 henkilöautokäyntiä / työpaikka / vrk

Tavaraliikenne

§ = 0,25 käyntiä / 100-kerrosalaneliömetriä
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Kaava-vaiheiden alueelle saapuva ja lähtevä liikenne osa-alueittain

Osayleiskaavan liikennejärjestelyt kaava-vaiheittain sekä esitettyjen
järjestelyiden alustavat liikenteelliset vaikutukset
Tämän selvityksen arviossa on oletettu, että vaihe I
jaetaan kahteen osaan (a ja b)

§ Seuraavissa dioissa on esitetty
osayleiskaavan keskeiset
liikennejärjestelyt kaavavaiheittain
sekä järjestelyiden alustavat
liikenteelliset vaikutukset

§ Vaiheistus perustuu 8.5.2020

a
b

päivättyyn luonnokseen, johon on
tullut vaiheistusta koskevia
muutoksia tämän jälkeen.

§ Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä
ja niillä ei ole ratkaisevaa
merkitystä liiketeellisiä vaikutuksia
arvioitaessa.
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Ohessa viimeisin vaiheistusluonnos, jonka muutokset
arvioituun versioon nähden ovat:
Arvioitu vaihe I a = Vaihe I
Arvioitu vaihe I b = Vaihe II a ilman pisteellä merkittyjä
työpaikka-alueita
Arvioitu vaihe II = vaiheet II a + II b
Arvioitu vaihe III = vaihe III

Nykytilanne
Keskeinen ajoneuvoverkko
Liikennemäärä

Saarenmaa nykyt.
238 asukasta
20 työpaikkaa

530

KAVL 2018

• Nykytilanteessa kaava-alueelta lähtevän
liikenneverkon liikenne on vilkkainta
Kauhakorvenkadun suunnassa sekä
Saarenmaantien suunnassa
• Kuuselan yksityistien liikennemäärä ei
todellisuudessa ole yli 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa, mikä hieman vääristää
lähtötilannetta.

500

1670

1100
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Vaihe I a
Toteutunut maankäyttö
Keskeiset ajoneuvoverkon muutokset
Jalankulun ja pyöräilyn verkon muutokset
Liikennemäärä

Saarenmaa vaihe I a
0 asukasta
897 työpaikkaa
KAVL ennustetilanne

• Vaiheen I a toimenpiteet yhdessä
Kuuselantien katkaisemisen kanssa lähes
kaksinkertaistavat Saarenmaantien
liikennemäärän.
• 2-kehän ensimmäisen vaiheen myötä
Kauhakorvenkadun liikennemäärä vähenee
hieman, mutta toisaalta Juvankadulla liikenne
kasvaa hieman.
• Liikennemäärät ovat kokonaisuutena
kuitenkin kohtalaisia, joten muutokset jäävät
vähäisiksi erityisesti Tampereen katuverkolla.
• Saarenmaantiellä tulisi samassa yhteydessä
varmistaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
turvallisuus tekemällä suojatiejärjestelyjä ja
nopeusrajoituksen noudattamista tukevia
toimenpiteitä. Lisäksi on varmistettava riittävä
valaistus erityisesti suojateiden yhteydessä.

710

1560

2100
I osittain
1051
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Vaihe I a
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne
• Vaiheessa I a alue voidaan kytkeä nykyiseen
joukkoliikennejärjestelmään laajentamalla
bussilinjastoa joko Kauhakorvenkadun tai
Juvankadun suunnasta.
• Esitetyillä jalankulun ja pyöräilyn
verkkomuutoksilla rakennettavat alueet
kytkeytyvät olemassa olevaan jk/pp-verkkoon
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Saarenmaa vaihe I a
0 asukasta
897 työpaikkaa

Vaihe I b
Toteutunut maankäyttö
Keskeiset ajoneuvoverkon muutokset
Jalankulun ja pyöräilyn verkon muutokset
Liikennemäärä
• Vaiheen I b toimenpiteet kasvattavat
entisestään Saarenmaantien liikennemäärää,
kun 2-kehä rakennetaan Saarenmaantielle
saakka.
• Muutos ei aiheudu kuitenkaan pelkästään
Saarenmaan alueen maankäytöstä, vaan uusi
yhteys siirtää jonkin verran liikennettä vt12–
itäinen kehätie–Hervannan valtaväylä -reitiltä
Saarenmaantie–2-kehä -reitille.
• Vastaavasti Kauhakorvenkadun liikennemäärä
pienenee, kun liikennettä siirtyy käyttämään
Saarenmaantie–2-kehä -reittiä.

Saarenmaa vaihe I b
0 asukasta
425 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
0 asukasta
1322 työpaikkaa
KAVL ennustetilanne

830

630

2850
I kokonaan
2900
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Vaihe I b
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne
• Vaiheessa I b joukkoliikennejärjestelmä
voidaan laajentaa edellisestä vaiheesta
jatkamalla bussilinjaa kattamaan myös uudet
työpaikka-alueet.
• Joukkoliikennejärjestelmää voisi laajentaa
tässä vaiheessa myös Saarenmaantien
suunnasta uudella bussilinjalla, jolloin tarjolla
olisi vaihtoehtoinen kulkutapa Kangasalan
keskustan suuntaan osalle
henkilöautoliikenteen käyttäjistä.
• Esitetyillä jalankulun ja pyöräilyn
verkkomuutoksilla rakennettavat alueet
kytkeytyvät kattavasti olemassa olevaan jk/ppverkkoon
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Saarenmaa vaihe 1 b
0 asukasta
425 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
0 asukasta
1322 työpaikkaa

Vaihe II
Toteutunut maankäyttö
Keskeiset ajoneuvoverkon muutokset
Jalankulun ja pyöräilyn verkon muutokset
Liikennemäärä
• Vaiheen II toimenpiteet muuttavat liikenteen
määrää ja suuntautumista merkittävästi kaavaalueella.
• 2-kehän avaaminen vähentää radikaalisti
Saarenmaantien liikennemäärää, kun Kangasalan
kuntakeskuksen sekä valtatien 12 suuntaan
avautuu uusi yhteys.
• Tämä palvelee alueen maankäytön lisäksi vt12–
Hervanta välin liikennettä, ja osin myös
pitkänmatkainen vt3–vt12 välinen liikenne
siirtyy käyttämään yhteyttä.
• Myös Kauhakorvenkadun liikennemäärä kasvaa
merkittävästi, kun asukasmäärän kasvaessa
erityisesti Hervannan ja Saarenmaan välinen
liikenne käyttää tätä reittiä.
• Myös Saarenmaalta Tampereen keskustaan
reitinvalinta kohdistuu 2-kehän sijaan
Kauhakorvenkadun kautta Hervannan
valtaväylälle.

8660

Saarenmaa vaihe II
4499 asukasta
1382 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
4499 asukasta
2704 työpaikkaa
KAVL ennustetilanne

Alueen
palvelukeskittymä (pl)

1900
pl

4000

450
6260
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Vaihe II
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne, raitiotie mukana

• Vaiheessa II asukasmäärän kasvun myötä,
tulee harkittavaksi mahdollisuus laajentaa
raitiotie alueelle.
• Raitiotien vaihtoehto Kauhakorvenkatu sivuaa
alueen palvelukeskittymää (pl) sekä sijoittuu
keskeisemmin asumiseen nähden.
• Raitiotien vaihtoehto Kehätie puolestaan
parantaa huomattavasti kehätien varren
työpaikka-alueiden saavutettavuutta. Tämän
raitiotielinjan osalta asuminen jää vielä etäälle
vaiheessa II.
• VE Kauhakorvenkadun yhteys toisi
ajoneuvoliikenteen suositulle yhteydellä
konkreettisesti vaihtoehtoisen kulkutavan, kun
raitiotie sijoittuisi osin samaan käytävään
suositun ajoneuvoliikenteen yhteyden kanssa.
• Raitiotietä täydentämään esitetään
syöttöliikennettä joko 2-kehän tai
Saarenmaantien suunnasta.
• Raitiotien ja alueen palvelukeskittymän (pl)
saavutettavuuden parantamiseksi, alueen
jalankulun ja pyöräilyn verkkoa tulee
täydentää esitellyiltä osin kattamaan myös
korttelialueiden välisiä osuuksia.
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Saarenmaa vaihe II
4499 asukasta
1382 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
4499 asukasta
2704 työpaikkaa

pl

Raitiotie, VE Kauhakorvenkatu

Raitiotie, VE Kehätie

Vaihe II
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne bussiyhteyksillä
• Mikäli vaiheessa II joukkoliikenneratkaisu
tukeutuu bussiliikenteeseen, laajennetaan
linjastoa kattamaan uudet alueet.
• Samalla tulle harkittavaksi, onko nopealle
yhteydellä 2-kehän kautta Kangasalan
keskustaan tarvetta vai hoidetaanko tämän
suunnan joukkoliikennetarjonta edelleen
pelkästään Saarenmaantien kautta.
• Myös bussiyhteyksin toteutettavassa
joukkoliikennejärjestelmässä pysäkkien ja
alueen palvelukeskittymän (pl)
saavutettavuuden parantamiseksi, alueen
jalankulun ja pyöräilyn verkkoa tulee
täydentää esitellyiltä osin kattamaan myös
korttelialueiden välisiä osuuksia.
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Saarenmaa vaihe II
4499 asukasta
1382 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
4499 asukasta
2704 työpaikkaa

pl

Vaihe III
Toteutunut maankäyttö
Keskeiset ajoneuvoverkon muutokset
Jalankulun ja pyöräilyn verkon muutokset
Liikennemäärä
• Liikennetarkastelujen mitoitustilanteen eli
kaavan vaiheen III toteuduttua, alueen
liikenneväylistä suurin liikennemäärä on 2kehällä välillä Saarenmaantie–Lentola.
• Myös 2-kehällä Ruskon ja valtatien 3 suuntaan
liikennemäärä on suurta, mutta
huomattavasti pohjoisosaa pienempi.
• Myös Kauhakorvenkadun liikennemäärä
kasvaa edellisen vaiheen tilanteesta, samoin
Juvankadun.
• Saarenmaantien suunnassa muutosta
edelliseen vaiheeseen nähden ei käytännössä
tapahdu maankäytön kasvusta huolimatta.
• 2-kehän liikenneprofiilissa ei tapahdu
muutosta edelliseen vaiheeseen nähden eli
Saarenmaata palvelevan liikenteen lisäksi
kehällä on siirtyvää pitkän matkan liikennettä
sekä idän suunnan ja Hervannan välistä
liikennettä.

10200

Saarenmaa vaihe III
3367 asukasta
540 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
7866 asukasta
3244 työpaikkaa
KAVL ennustetilanne

2400
pl

5400

500
7100
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Vaihe III
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne, raitiotie mukana

Saarenmaa vaihe III
3367 asukasta
540 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
7866 asukasta
3244 työpaikkaa

• Vaiheessa III joukkoliikenteen linjaston
muutostarpeita ei käytännössä ole, vaan
muutos tapahtuu käyttäjäpotentiaalissa.
• Raitiotien vaihtoehdon Kehätie osalta
asumisen korttelialueet sijoittuvat linjauksen
varrelle vasta vaiheessa III.
• Raitiotien ja alueen palvelukeskittymän (pl)
saavutettavuuden parantamiseksi, alueen
jalankulun ja pyöräilyn verkkoa tulee
täydentää kattamaan korttelialueiden välisiä
osuuksia edellistä vaihetta laajemmin.

pl

Raitiotie, VE Kauhakorvenkatu

Raitiotie, VE Kehätie
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Vaihe III
Toteutunut maankäyttö
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
Joukkoliikenne bussiyhteyksillä
• Mikäli vaiheessa III joukkoliikenneratkaisu
tukeutuu bussiliikenteeseen, tilanne on sama
kuin raitiotiehen tukeutuvassakin
vaihtoehdossa. Muutostarvetta linjastoon ei
käytännössä ole, vaan maankäytön kasvaessa
käyttäjäpotentiaali kasvaa.
• Jalankulun ja pyöräilyn verkon täydennykset
korttelialueiden välisillä osuuksia koskevat
myös bussiyhteyksillä toteutettavaa tilannetta.
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Saarenmaa vaihe III
3367 asukasta
540 työpaikkaa
Saarenmaa kumul.
7866 asukasta
3244 työpaikkaa

pl

Saarenmaan osayleiskaavan liikenneverkon vaikutukset liikenteen
suuntautuminen
§ Seuraavassa on arvioitu, miten Saarenmaan osayleiskaava-alueen suunnitellut liikenneverkkomuutokset
vaikuttavat liikenteen suuntautumiseen kaava-alueella, sen lähiympäristössä sekä laajemmalla verkolla.

§ Liikenneverkkovertailussa sekä perusennusteen 2040 että hankeverkon ennusteessa on käytössä sama
maankäyttöennuste Saarenmaan osayleiskaava-alueelle eli vaiheen III mukainen liikenteen
mitoitustilanteen mukainen maankäyttö.

§ Perusennusteessa liikennemallin aluejakoa ei ole tihennetty, vaan koko maankäyttö on sijoiteltu 2-kehän
ja Saarenmaantien liittymään kuvattuun syöttöpisteeseen. Hankeverkon ennusteessa on mukana
aikaisemmissa dioissa kuvattu aluejaon tihennys.

§ Perusennusteen 2040 liikenneverkkoa ei ole muutettu ja hanke-ennusteen verkko on edellisissä dioissa
kuvatun vaiheen III mukainen liikenneverkko.
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TALLI-malli, perusverkko (2040), OYK:n mukainen maankäyttö, vuorokausiliikenne suunnittain

Saarenmaa
7866 asukasta
3244 työpaikkaa
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TALLI-malli, hankeverkko (2040), OYK:n mukainen maankäyttö, vuorokausiliikenne suunnittain

Saarenmaa
7866 asukasta
3244 työpaikkaa
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11094

Perusverkko

Vertailu, osa I
Perusverkko, ennuste 2040
Hankeverkko, ennuste 2040
• Hankeverkko lisää liikennettä
Kauhakorvenkadulla perusennusteeseen
nähden.
• Vastaavasti 2-kehällä Ruskon suuntaan
liikennemäärät ovat hankeverkolla
perusennustetta pienemmät
• Myös Juvankadulla liikennemäärä kasvaa
jonkin verran hanke-ennusteessa, mutta 2kehällä Lentolan suunnassa tilanne on sama
kuin Ruskon suunnassakin eli liikennemäärä on
hankeverkolla perusennustetta pienempi.
• Saarenmaantiellä ei ennusteissa ole
käytännössä eroa.
• Kuuselantien katkaisu siirtää vajaat 300
ajoneuvoa vuorokaudessa alueen muulle
verkolle.

267

10219

Hankeverkko
0
KAVL,
hankeverkko
verrattuna
perusennusteen
verkkoon

-875

-267
1788
2402

+614
1922
5366

+3444
487
9294
7085

-2209
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506

+19

Vertailu, osa II
Perusverkko, ennuste 2040
Hankeverkko, ennuste 2040
• Perusverkkoa ja hankeverkkoa laajemmalta
vertailtaessa huomataan, että keskinäiset erot
ovat pienempiä kuin aivan Saarenmaan kaavaalueen läheisyydessä.
• 2-kehällä Hervannan jälkeen ero
liikennemäärissä on hyvin vähäinen, samoin
valtatiellä 3 ja valtatiellä 9 Hervannan
valtaväylän liittymän länsipuolella.
• Suurimmat erot ovat Hervannan valtaväylällä,
valtatiellä 9 sekä valtatiellä 12 Lentolan
pohjoispuolella.
• Suurimmat erot johtuvat todennäköisesti siitä,
että hankeverkossa Tampereen keskustan
suunnan liikennettä siirtyy käyttämään
Kauhakorvenkatu–Hervannan valtaväylä reittiä
2-kehän Lentolan reitin sijaan.

Perusverkko
25097
Hankeverkko

24477

60839
KAVL,
hankeverkko
verrattuna
perusennusteen
verkkoon

-620

60920

+81

24856
52695

+336
49062
49112

+50

50071
51063

+992
14583
14529

-54
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24848

52323

+8

Saarenmaantien (mt 13997) rauhoittamistoimenpiteet (1/4)

§ Liikennetarkastelujen perusteella Saarenmaantien liikennemäärät kasvavat maankäytön kehittyessä sekä
Kuuselantien katkaisun myötä nykyisestä 1100 ajoneuvosta noin 2800 ajoneuvoon vuorokaudessa ennen 2-kehän
toteutumista

§ Osana liikennetarkasteluja tutkittiin, miten Saarenmaantielle osoitetuilla rauhoittamistoimenpiteillä voitaisiin vaikuttaa
liikenteen suuntautumiseen ja sitä kautta liikennemääriin Saarenmaantiellä.

§ Nykytilanteessa Saarenmaantien nopeusrajoitus vaihtelee 40…60 km/h välillä.
§ Saarenmaantieltä vuonna 2019 tehtyjen siirrettävien nopeusnäyttötaulujen mittausten perusteella nopeusrajoituksia
noudatetaan seuraavasti:
Mittauspiste
Horrontien liittymää edeltävä
suora, ajosuunta itään,
rajoitus 50 km/h,
mitattu 18.10–30.10.2019
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Havaintoarvot
Keskinopeus

54 km/h

Rajoituksen ylittäneitä

65 %

Yli 10 km/h ylinopeutta ajaneita

17 %

Mittauspiste
Suntinkujan liittymän edusta,
ajosuunta itään,
rajoitus 40 km/h,
mitattu 18.10–30.10.2019

Havaintoarvot
Keskinopeus

45 km/h

Rajoituksen ylittäneitä

82 %

Yli 10 km/h ylinopeutta ajaneita

19 %

85 % persentiilinopeus eli nopeus
jonka 85 % ajoneuvoista alitti

61 km/h

85 % persentiilinopeus eli nopeus
jonka 85 % ajoneuvoista alitti

52 km/h

Maksiminopeus

125 km/h

Maksiminopeus

109 km/h

Saarenmaantien (mt 13997) rauhoittamistoimenpiteet (2/4)

§ Vuosina 2015–2019 Saarenmaantiellä on
tapahtunut:
§ Viisi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta,
§ yhdeksän pelastuslaitoksen tietoon tullutta onnettomuutta sekä
§ kuusi riistakeskuksen tietoon tullutta eläinonnettomuutta.

§ Poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista:
§ kolme on yksittäisonnettomuuksia eli käytännössä tieltä
suistumisia.

§ kaksi muuta onnettomuutta ovat polkupyöräonnettomuuksia

§ Pelastuslaitoksen tietoon tulleista onnettomuuksista
kaikki ovat yksittäisonnettomuuksia.

§ Eläinonnettomuudet ovat olleet törmäyksiä joko
metsäkauriiseen tai valkohäntäpeuraan.

§ Tapahtuneet suistumisonnettomuudet kertovat
osaltaan siitä, että osuudella käytetään kovia
nopeuksia.
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Saarenmaantien (mt 13997) rauhoittamistoimenpiteet (3/4)

§ Rauhoittamistoimenpiteinä testattiin liikennemallitarkasteluna nykyisen 40 km/h rajoitusalueen laajentamisen
Horrontien liittymän länsipuolelle (pidennys noin 400 metriä) sekä 50 km/h rajoitusalueen laajentamisen Ketunpolun
länsipuolelle (pidennys noin 500 metriä) vaikutuksia.

§ Tämä vähensi Saarenmaantien liikennemäärää vaiheessa Ib noin 60 ajoneuvolla vuorokaudessa eli kahdella
prosentilla.

§ Toisessa liikennemallitarkastelussa 60 km/h rajoitusosuus muutettiin 50 km/h koko Saarenmaantien osuudella. Tällöin
liikennemäärä väheni vaiheessa Ib 400 ajoneuvolla vuorokaudessa eli noin 14 prosentilla.

§ Arvio siirtyvästä liikenteestä perustuu siihen, että alempaa nopeusrajoitusta todella noudatetaan, mikä muun
tilastoinnin valossa vaikuttaa epätodennäköiseltä ilman merkittäviä, nopeusrajoitusmuutosta tukevia tieympäristön
muutostöitä.
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Saarenmaantien (mt 13997) rauhoittamistoimenpiteet (4/4)

§ Tehtyjen liikennemallitarkastelujen sekä nopeusmittausdatan perusteella Saarenmaantien rauhoittamistoimenpiteiksi
esitetään:

§ 40 km/h rajoitusalue laajennetaan alkamaan Horrontien liittymän länsipuolelta
§ 50 km/h rajoitusalue laajennetaan alkamaan Ketunpolun liittymän länsipuolelta
§ 40 km/h rajoituksen tehostamiseksi Horrontien sekä Ahulinjärventien saarekkeellisille suojateille rakennetaan korotus sekä
Suntinmäentien saarekkeellisen suojatien pohjoisreunaan reunatuellinen kulkuyhteys Suntinmäentielle.

§ 50 km/h rajoitusalueen alkuun lisätään heräteraidat
§ Muulla osuudella säilytetään 60 km/h rajoitus. Tieympäristö ei nykyisellään tue riittävästi alempaa rajoitusta. Lisäksi
erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä puoltaa 60 km/h rajoitusta.

§ 60 km/h rajoituksen laskeminen 50 km/h tulee arvioida uudelleen Saarenmaantien varren maankäytön kehittyessä tai
viimeistään siinä vaiheessa, kun 2-kehä on kokonaisuudessaan valmis Saarenmaan alueella. Tällöin Saarenmaantien
verkollinen asema muuttuu ja sen myötä liikennemäärä vähenee oleellisesti. Lisäksi liittymäjärjestelyt 2-kehälle
lyhentävät muutenkin välille jäävää 60 km/h osuutta, jolloin tieympäristö tukisi nykyistä paremmin alempaa rajoitusta.

§ Rauhoittamistoimenpiteiden toteutuksessa tulee huomioida tien asema SEKV-reittinä.
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Johtopäätökset

§ Osayleiskaavan suunniteltu ajoneuvoliikenteen verkko mahdollistaa alueen kytkemisen alueelliseen, seudulliseen sekä
§
§
§
§

§
§
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valtakunnalliseen liikenneverkkoon.
Esitetyillä jalankulun ja pyöräilyn verkolla mahdollistetaan kattavan verkon muodostaminen alueelle, jonka kautta alueen
toiminnot, palvelut sekä joukkoliikenneyhteydet on saavutettavissa. Lisäksi verkko mahdollistaa kaava-alueen kytkemisen
seudulliseen jalankulun ja pyöräilyn verkkoon.
Esitetty vaiheistus ei aiheuta kohtuuttomia liikenteellisiä vaikutuksia olemassa olevalle lähialueen liikenneverkolle.
Saarenmaantien liikennemäärään ei osayleiskaavan liikenneverkkomuutoksilla ole juuri vaikutusta lopputilanteessa. Ennen
2-kehän toteuttamista, Saarenmaantielle kohdistuu liikenteen kasvupaineita, minkä johdosta osuudelle tulisi toteuttaa
liikenteen rauhoittamistoimia viimeistään vaiheen Ib rakentamisen alettua.
Osayleiskaavan mukainen asumisen sijoittuminen alueen pohjoisosaan ohjaa Hervannan ja Saarenmaan alueen välistä
liikennettä perusverkkoa enemmän Kauhakorvenkadun kuin 2-kehän kautta. Muutoksen suuruus kuitenkin tasaantuu
Hervannan valtaväylällä eli siirtyvä liikenne on pääosin nimenomaan Hervannan ja Saarenmaan välistä liikennettä
Tampereen keskustaan suuntautuvan liikenteen siirtymän ollessa maltillisempi.
Raitiotielinjauksen osalta esitetyllä maankäyttöluonnoksella VE Kauhakorvenkatu sijoittuu lähemmäs alueen
palvelukeskittymää ja asumisen painopistettä sekä tuo selkeästi vaihtoehtoisen kulkutavan Tampereen keskustan suuntaan
samaan liikennekäytävään ajoneuvoliikenteen yhteyden (Kauhakorvenkatu) kanssa.
Raitotien vaihtoehdossa VE Kehätie työpaikka-alueiden saavutettavuus paranee, mutta toisaalta asumisen painopiste jää
etäämmälle raitiotiestä. Lisäksi raitiotietä lähimmät asumisen korttelialueet on esitetty toteutettavan vasta viimeisessä eli
vaiheessa III.
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