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Sisältö • Tarkastelun tausta, huomioitavia 
reunaehtoja, voimalinjan vaatimukset

• Raitiotien suunnittelun periaatteita

• Suunnitelmaratkaisut

Tarkastelu laadittu syksyllä 2022 Ramboll Finland Oy:ssä, jossa 
työhön ovat osallistuneet Juho Suolahti, Tiina Sainio, Otto 
Suoniemi, Liisa Peltola, Tiina Virta ja Maria Rautajoki. 

Työtä ohjaamassa ovat olleet kolmessa kokouksessa Kangasalan 
kaupungilta Sanna Karppinen, Sakari Filpus, Jari Keivaara ja Jutta-
Leea Ylönen, Tampereen Sähköverkolta Timo Hakkarainen, Paavo 
Kastemaa ja Kari Tappura sekä Tampereen Raitiotie Oy:ltä Ville-
Mikael Tuominen. Sovitus hulevesien suunnitteluun on tehty 
yhteistyössä Swecon Heli Jaakolan kanssa. 
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Tarkastelun tausta

• Lamminrahkan kaavoituksen yhteydessä on todettu tarve varmistaa raitiotien ratkaisujen toteutuksen 
yksityiskohtia.

• Tarkastelu perustuu Lamminrahkan katusuunnitelmiin; Mossin puistokadun toteutettuun 
katusuunnitelmaan sekä alueen kunnallistekniikan suunnitelmiin sekä vahvistettuun Lamminrahkan
eteläosan asemakaavaan (ak 785), Lamminrahkan pohjoisosan asemaakaavan (ak 881) luonnokseen sekä 
pohjoisosan asemakaavaa varten kaavoituksen yhteydessä laadittuihin kunnallisteknisiin tarkasteluihin 
(Ramboll Finland Oy ja hulevesien osalta Sweco Infra & Rail).

• Lähtökohtana on Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma (2021)

• Tarkastelualueena on Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alue, raitiotiekäytävä (2021) Tampereen ja 
Kangasalan rajalta Mossin puistokadulle
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Huomioitavia reunaehtoja

• Nykyinen voimalinja, 110 kV ilmajohto, saneerataan maakaapeliksi ennen raitiotien 
toteutusta

• Raitiotien eteläpuolelle samaan maastokäytävään toteutetaan pyöräilyn aluereitti jo 
ennen 110 kV maakaapelin vetoa.

• Pysäkkilaiturien pohjoispuolelle on toteutettu Kangasalan Veden vesihuoltolinja

• Pysäkin kohdalla radan ylitys, Lamminrahkan eteläosista pohjoiseen kulkeva 
ulkoilureitti

• Liito-oravan kulkuyhteys säilytettävä raitiotieradan poikki

• Ratkaisut sovitetaan katusuunnitelmiin ja kunnallisteknisiin suunnitelmiin sekä 
varmistetaan hulevesiratkaisujen toimivuus myös raitiotiesuunnitelmien kanssa.

• Määritetään luiskatarpeet sekä pysäkkialueen ja raitiotien tilavaraukset 
asemakaavoitusta varten

• Risson jätevesipumppaamolle on rakennettu Rissonkadulta huoltotie, jonka alle on 
toteutettu koko Lamminrahkan aluetta palvelevia vesihuoltolinjoja. Huoltotie siirtyy 
pohjoisosan asemakaavan toteutuksen yhteydessä Mossin puistokadulta erkanevalle 
tonttikadulle, mutta Rissonkadulta erkanevalla, nykyisellä huoltotiellä, on tavoitteena 
säilyttää raitiotien myötäkin jalankulku- ja pyöräily-yhteys raitiotien poikki.
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Voimalinjan (110 kV) vaatimukset
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• Samansuuntaisten raitiotien ja voimalinjan keskinäisistä minimietäisyyksistä on laadittu selvitys 
toiseen suunnittelukohteeseen (raitiotie Lielahden suunnalla) liittyen. Selvityksen tulokset eivät 
suoraan kerro suojaetäisyydestä tässä kohteessa, mutta arvion perusteella 5 metrin suojaetäisyyden 
pitäisi riittää. Jatkosuunnittelussa asia on tarkastettava. 110 kV:n kaapeleiden vikatilanteiden 
aiheuttamat jännitteet tulee myös huomioida radan henkilösuojauksessa.

• Tämän työn ratkaisuissa sovittiin vähintään 5 metrin etäisyys raitiotiekiskojen ja maakaapelin välillä. 
Suojaetäisyys on varmistettava jatkosuunnittelussa.

• Ilmajohdon korvaaminen maakaapelilla vaatii kaksi rinnakkaista maakaapelia, jotta päästään 
vastaavaan kuormittavuuteen. Maakaapelin suojaetäisyys toiseen kaapeliin on 5 m. 

• Valaisinpylväiden suojaetäisyys ilmajohdoista on 5 m alapuolella sekä sivuilla, huomioiden johtojen 
maksimiriippuman. 

• Ilmajohdon pylväistä alle 20 m:n etäisyydellä olevat sähköa johtavat materiaalit on eristettävä 
maasta. Em. materiaaleja ei voi sijoittaa ollenkaan alle 20 m:n etäisyydelle linjan maadoitusviiksistä. 

• Kaapeleiden lähelle ei tule sijoittaa samansuuntaisia rakenteita tai putkilinjoja, joiden huolto- tai 
korjaustyöt edellyttäisivät kaapeleiden jännitteettömäksi tekemistä, kuten puhtaan veden tai 
jäteveden johtoja.

• Puiden sijoittelussa huomioitava maakaapeli -> ei puita maakaapelin päälle

• Voimalinjan maakaapelin ja valaisinkaapelin välillä ei tiukkaa etäisyysvaatimusta, esim. noin metri.

• Ilmajohdon maajohdoksi saneeraamisen ratkaisuja tai tarkkaa laajuutta ei ole suunniteltu. 
Suunnitteluun, kilpailutukseen ja rakentamiseen on varattava 2 vuotta aikaa.

• Nykyinen voimajohto tulee korvata maakaapeleilla Kangasalan muuntoasemalta lähtien eli 
lyhimmilläänkin noin 2,5 km matkalta. Risson asuinalueen kohdalla ei ole raitiotien yleissuunnittelun 
yhteydessä ei ole suunniteltu voimajohdon maakaapeloinnin ratkaisuja. Maakaapelointi voi olla 
tarpeen Orimuskadulle asti. Ilmajohdon vaihtuessa maakaapeliksi tarvitaan päätepylväs. 
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Raitiotien suunnittelun periaatteita

Raitiotie suunnitellaan mahdollisimman sujuvaksi 
liikennemuodoksi. Tarkoitus on toteuttaa mahdollisimman 
houkutteleva liikkumismuoto, jota ihmiset käyttäisivät 
säännöllisesti. Myös ratkaisujen turvallisuuteen ja selkeyteen 
on syytä panostaa. Näihin tähdätään mm. seuraavilla raitiotien 
teknisen suunnittelun periaatteilla.

• Geometriassa pyritään välttämään pienipiirteisyyttä 

• Raitiotien ylityspaikkoja tulisi olla vain tarkoin harkituissa 
paikoissa, ja niiden tulisi olla valo-ohjattuja tai 
”ylityspaikkoja”, joissa muut liikennemuodot ovat 
väistämisvelvollisia raitiovaunuun nähden

• Puisto-osuuksilla (kuten tässä suunnitelmassa) raitiotien ja 
JKPP:n välinen viherkaista tulisi olla riittävän leveä, jotta 
siinä on lumitilaa ja oikominen raitiotie yli ei ole niin 
houkuttelevaa. Oikomisen vähentämiseen voidaan pyrkiä 
myös mm. kasvillisuudella, hulevesiratkaisuilla sekä tarpeen 
vaatiessa aidoilla/kaiteilla.
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Suunnitelma
• Raitiotie ja JKPP sijoittuvat vierekkäin samaan maastokäytävään n. 500 metrin matkalla

• Raitiotien ja JKPP:n välinen alue nurmetetaan ja sille sijoitetaan pensasryhmiä radalle oikaisun estämiseksi sekä jalankulku- ja pyöräily-ympäristön
viihtyisyyden lisäämiseksi. Mahdollisiin jyrkempiin luiskakohtiin radan ympäristössä toteutetaan niittykasvillisuutta. Raitiotie toteutetaan sepeliratana.

• Liito-oravien kulkuyhteyden kohdalle toteutetaan hyppytolppia radan molemmin puolin. JKPP:n linjauksen mukaan loivasti mutkittelevasti kävely- ja 
pyöräily-ympäristön pienimittakaavaisuuden ja siten lisäten viihtyisyyttä.

• Läntisin jalankulun ja pyöräilyn ylityskohta toteutetaan porrastettuna niin, että kulkijan katse on aina raitiovaunun tulosuuntaan. 

• Raitiotiepysäkin itäpuolinen suojatie varustetaan valo-ohjauksella. Muut ylitykset varustetaan jatkosuunnittelussa päätettävillä varoituslaitteistoilla –
alustavasti Varova-valoilla.

• Raitiotiepysäkin ympäristöön varataan pyöräpysäköintiä pysäkin koillis-, kaakkois-, ja luoteiskulmiin.

• Raitiotien, JKPP:n ja Mossin puistokadun risteyskohta toteutetaan suunnitelmassa esitettyyn kohtaan, n. 60 m ensimmäisessä vaiheessa toteutettua
Mossin puistokadun ylittävää suojatietä etelämmäs. Samalla itä-länsi-suuntaista JKPP-reittiä linjataan hieman uudelleen.

• Mossin puistokadun ylittävän pohjoisemman suojatien tarve ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

• Asemakaavalla mahdollistetaan autoliikenteen saattoliikenne raitiotiepysäkin luoteispuolelle.

7



Ramboll

Pituusleikkaus

• Raitiotie sijoittuu pääosin hieman JKPP:ta ylemmäs. Tällä ehkäistään radan yli oikaisua muista kuin 
merkityistä ylityskohdista.

• Raitiotien tasaus on suunniteltu niin, että jo rakennettuja vesihuoltolinjoja Rissonkadulta Risson
jätevesipumppaamolle ei tarvitse raitiotien myötä siirtää ja niin, että pysäkin länsipuolelta voidaan johtaa 
hulevesilinja raitotien ali. Tätä tarkennetaan vielä jatkosuunnittelussa 
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Tyyppipoikkileikkaukset

• Raitiotielle varataan poikkisuunnassa 
tilaa 8 metriä.

• 110 kV ilmajohto muutetaan 
maakaapeliksi ennen raitiotien 
toteutusta

• Pyörätien leveys on 3,0 m ja se 
erotetaan maaliviivalla 2,5 m 
jalkakäytävästä. JKPP toteutetaan 
ennen raitiotietä.

• Raitiotien ja JKPP:n väliin sijoittuu 
ojapainanne. Samaan väliin sijoitetaan 
kasvillisuutta ja tarpeen vaatiessa 
kaide tai aita raitiotien yli oikaisua 
rajoittamaan.
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Liitteet

• Liite 1: Suunnitelmakartta

• Liite 2: Pituusleikkaus, raitiotie

• Liite 3: Tyyppipoikkileikkaukset
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