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KOHTEEN SIJAINTI

• Asemakaavamuutosalue sijaitsee 
Pereentien, Partolantien ja 
Isomäentien kehystämällä alueella alle 
kilometrin päässä Partolan 
kauppakeskittymästä, 4 kilometrin 
päässä Pirkkalan keskustasta sekä 6 
km päässä Tampereen keskustasta.

• Alue on erittäin hyvin saavutettavissa 
Tampereen seudullisella 
joukkoliikenteellä, pyöräillen, kävellen 
ja henkilöautolla.

Naistenmatkantie

Nuolialantie
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VIITESUUNNITELMA

• Kuvassa asemakaavan luonnosvaiheen  
viitesuunnitelmaluonnos 17.8.2020, joka oli 
nähtävillä syys-lokakuussa 2020. 

• Tässä tarkastelussa tutkittiin viitesuunnitelman 
teknistä toteutettavuutta sekä tontin 
liikennejärjestelyjä turvallisen ja sujuvan 
liikkumisen kannalta.

• Kaavamuutos mahdollistaisi noin 6200 k-m² 
asuinrakennusoikeuden nykyisen 4200 k-m² lisäksi.

• Matkatuotoslaskelmien perusteella:

• uusi maankäyttö aiheuttaa pysäköintiliikennettä noin 
150 ajon/vrk ja vilkkaimmillaan noin 10 ajon/h

• nykyinen maankäyttö aiheuttaa liikennettä noin 100 
ajon/vrk

→ Alueen pysäköintiliikenteen määräksi ennustetaan noin 
250 ajon/vrk (tontille ajavat ja tontilta poistuvat 
ajoneuvot yhteensä).
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Noin 9,5 % 
kaltevuus.

Kävely-yhteys 
linjataan uudelleen

Ei risteämisiä 
ajoneuvoliikenteen 

kanssa, 
mahdollisuus 
rauhalliseen 
etupihaan.

Pyörätiejärjestelyt 
selkeytyvät/ 

suojatieturvallisuus 
paranee

Ajoyhteys 
pysäköintiin 

pohjoispuolelta –
voidaan rauhoittaa 

pihaa.

Ajo pihaan: jyrkkä 
ylämäki → jyrkkä 

alamäki

Mahdollinen 
jätepisteen sijainti

Noin 8 ap poistuu 
luiskan myötä

VE1

Kiinteistöraja

Ajorata

Jalankulku, 
pyöräily

Pysäköinti

Porras/luiskayhteys? 
Nykyisin polku

Partolantien 
liittymän kohdalla 
~10 %  kaltevuus

Kaavaluonnosvaiheen 
liikenneratkaisu.

• Asuinrakennusten etupihat 
saadaan rauhoitettua 
pysäköintiliikenteeltä.

• Partolantien liittymän 
kaltevuudet ovat 
suunnittelustandardeja 
jyrkempiä (ks. seuraava 
sivu). Eritysesti jäteauton 
liikennöinti on hankalaa ja 
käännös tontilta vasemmalle 
Partolantielle saattaa vaatia 
pieniä muutoksia myös 
Partolantien liittymäalueella. 

• Jyrkällä luiskalla ei ole 
tarpeen liikkua pyörällä tai 
jalan, mikä parantaa 
liikenneturvallisuustilannetta.

• Jätepisteen sijoittelu ja 
jäteauton ajoreitti tontilla on 
syytä tarkistaa 
jatkosuunnittelussa. 
Mahdollinen pelastusreitin 
käyttö säännölliseen 
jätehuoltoon saattaa 
kannustaa pelastustien 
käyttöön myös 
henkilöautolla.
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VE1
• Uuden tonttiväylän linjaus ja pituusleikkaus 

luonnosteltiin Tampereen kaupungin avoimen 
rajapinnan laserkeilausaineistojen ja maastossa tehtyjen 
tarkentavien mittausten perusteella. 

• Uusi väylä tulisi olemaan noin 9,6 % kalteva. 
Partolantien liittymäalueella väylälle on mahdollista 
rakentaa yhden ajoneuvon pituinen tasaisempi 
odotusalue. Kaltevuus ei vastaa väyläsuunnitelmien 
ohjearvoja. Tonttiväylä on hankalasti ajettava erityisesti 
raskailla ajoneuvoilla talvisin (mm. jätehuolto, isot 
muuttoautot), minkä takia väylän liukkauden torjuntaan 
tulee kiinnittää erityishuomiota. Kuorma-autoa 
pienemmillä ajoneuvoilla vastaavia ajo-ongelmia ei ole.

• Tonttiväylän liittymä sijoittuu Partolantiellä noin 10 % 
pituuskaltevaan mutkaan, mikä vaikeuttaa väistettävän 
liikenteen havainnointia ja pidentää Partolantien 
jarrutusmatkoja. Partolantien liikennemäärä on pieni, 
minkä takia väistötilanteita ei ole usein. Liittymään tulisi 
rakentaa tiekaide mahdollisten ongelmatilanteiden 
varalle.

• Kääntyminen tonttiväylältä Partolantielle vasemmalle on 
pituuskaltevuuden ja ajoradan kapeuden takia 
haasteellista. Kääntymistarve on lähinnä jäteautolla.

• Väylän ja tontin korkeusero on  mahdollista toteuttaa 
jyrkähköllä 1:2-luiskalla. Pysäköintialueen tarkemman 
suunnittelun yhteydessä tulee tarkistaa tukimuurin tarve 
väylän ja pysäköintiruutujen välillä.

• Väylägeometrisista haasteista huolimatta vaihtoehto on 
hyväksyttävissä, sillä se ei ole osa julkista 
liikenneverkkoa ja väylän haasteita voidaan lieventää 
tehokkaalla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla.
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Partolantien pituusleikkaus

Tonttiväylän pituusleikkaus



Kävely-yhteys 
linjataan uudelleen

VE1+ Ei ongelmia 
kaltevuuden kanssa

Ahtain kohta 
tarkistettava

Etupihan ilme 
muuttuu

Pyöräpysäköinti 
siirretään

Sivupihan ilme 
muuttuu

Kiinteistöraja

Ajorata

Jalankulku, 
pyöräily

Pysäköinti

Ajoväylä Pereentieltä
Partolanhovin etupihan 
vierustaa pitkin nykyiselle 
pysäköintialueelle. 

• Sivupihan jalankulkuväylä 
tulisi linjata uudelleen,  
etupihan pyöräpysäköintiä ja 
kasvillisuutta poistaa.

• Liikennejärjestely muuttaisi 
etupihan ilmettä ja lisäisi 
moottoriajoneuvoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn 
risteämisiä. Liikennehaitta 
olisi saman suuntainen kuin 
vaihtoehdossa VE2 uusien 
kerrostalojen edustalla.

• Vaihtoehdon tekninen 
toteutettavuus on  
tutkimatta. Tontin rajan ja 
rakennuksen seinälinjan 
välillä on vähimmillään noin 
15 metriä, mikä 
todennäköisesti mahdollistaa 
uuden ajoväylän sekä 
erillisen jalkakäytävän.

• Vaihtoehto hylättiin nykyisille 
asukkaille kohdistuvien 
liikennehaittojen takia. 
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Ajoyhteys 
pysäköintiin 

pohjoispuolelta –
voidaan rauhoittaa 

pihaa.

Ajoneuvoliikenne 
ajaa kerrostalojen 

edestä, ei rauhaisaa 
etupihaa.

Partolan suunnasta 
tuleva pyöräilijä 
tulee yllättävästä 

suunnasta / 
turvallisuusriski. 

Mahdollinen 
jätekatoksen sijainti

Nykyiset 
autopaikkamäärät 

säilyy

VE2

Ajoväylä myötäilee 
pinnanmuotoja, ei 

suuria korkeuseroja

Porras/luiskayhteys? 
Nykyisin polku

Kiinteistöraja

Ajorata

Jalankulku, 
pyöräily

Pysäköinti

Ajon ohjaaminen Varsikujan 
kautta.

• Väylägeometria on hyvä.

• Pysäköintiliikenne ohjataan 
uusien asuinkerrostalojen 
etupihan kautta, mikä on 
huomioitava rakennusten ja 
pihojen suunnittelussa.

• Tuo lisää liikennettä 
Varsikujan vierellä kulkevan 
rivitalokiinteistön 
läheisyyteen.

• Jos Varsikujan kautta 
liikennöitävään ratkaisuun 
päädytään, tulisi Pereentien 
liittymäjärjestelyjä selkeyttää 
(VE2+ seuraavalla kalvolla)

• Vaihtoehto hylättiin 
Varsikujan rivitalokiinteistölle 
kohdistuvien liikennehaittojen 
takia. 
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Lisää liikennettä 
Varsikujalle 

rivitalokiinteistön 
vierelle.



VE2+
Partolan pyörätien 

kääntäminen 
kohtisuoraksi  
Pereentielle
parantaa 

liikenneturvallisuutta

Kiinteistöraja

Ajorata

Jalankulku, 
pyöräily

Pysäköinti

Ajon ohjaaminen Varsikujan 
kautta.

• Väylägeometria on hyvä.

• Pysäköintiliikenne ohjataan 
uusien asuinkerrostalojen 
etupihan kautta, mikä on 
huomioitava rakennusten ja 
pihojen suunnittelussa.

• Partolaan kulkevan pyörätien 
linjausta on todennäköisesti 
mahdollista muuttaa 
katualueen rajoja 
kunnioittaen Pereentien 
liittymässä siten, että 
pyöräilijä ei tule Varsikujan 
suunnasta lähestyvälle 
autoilijalle kuolleesta 
kulmasta.

• Vaihtoehto hylättiin 
Varsikujan rivitalokiinteistölle 
kohdistuvien liikennehaittojen 
takia. 
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VE3

Toimiiko 
kaltevuudet?

Kiinteistöraja

Ajorata

Jalankulku, 
pyöräily

Pysäköinti

Ajoyhteys Partolantieltä
Partolanhovin itäkautta

Suositeltava vaihtoehto, mikäli:

• Partolantien uusi tonttiliittymä 
osoittautuu 
talvikunnossapidon kannalta 
liian vaikeaksi ylläpitää

• Partolanhovin etu- ja 
länsipiha halutaan säilyttää 
nykyisenkaltaisena (VE1+ 
hylätään).

• Pereentien/Varsikujan liittymä 
vaaditaan suljettavaksi (VE2 
ja VE2+ hylätään).

• Kaltevuudet Partolanhovin ja 
uuden kerrostalon välissä 
tarkistamatta.
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Kaavaan merkittyä 
VL-aluetta vain 5 m 

leveydeltä 
yksityisten tonttien 
välissä, mikä ei ole 

riittävä uudelle 
ajoväylälle.

VE4

Ajoyhteys Isomäentien 
kautta

Vaihtoehto ei ole 
toteutuskelpoinen.
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YHTEENVETO

• Vaihtoehtotarkastelujen perusteella uuden 
tonttiliittymän rakentaminen Partolantielle
todettiin liikennevaikutuksiltaan 
edullisimmaksi. 

• Uuden tonttiväylän jyrkkä pituuskaltevuus 
edellyttää tehokasta ja oikea-aikaista 
talvikunnossapitoa. Pituuskaltevuus 
vaikeuttaa erityisesti jäteauton ja muiden 
raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä.

• Jatkosuunnittelussa on suositeltavaa tutkia 
jätepisteelle ja jäteauton reiteille 
vaihtoehtoisia sijainteja, jolla voitaisiin 
ähentää raskaalla liikenteellä jyrkän väylän 
kautta tontille ajoa. 

• Piha-alueiden yksityiskohtaisella 
suunnittelulla voidaan varmistua piha-
alueen turvallisesta liikkumisesta.

Naistenmatkantie

Nuolialantie
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