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1. Johdanto
Pirkkalan Loukonlahteen on tekeillä asemakaavamuutos, jonka yhteydessä laaditaan liikenneselvitys. Työn
ensimmäisessä vaiheessa laaditaan verkollinen ratkaisu uuden asutuksen ja toimintojen aiheuttaman
syöttöliikenteen osalta Taajamayleiskaava 2020:n mukaisen täydennysasuinalueen
mahdollistamiseksi.
Selvitysalue ylittää paikoitellen asemakaava-alueen rajat rajautuen Pereentiehen ja Naistenmatkantiehen.
Syynä tähän on olemassa olevan Loukonlahden katuverkon välityskyvyn selvittäminen. Huomioitavana seikkana
alueella on Naistenmatkantielle suunniteltu raitiotieyhteys ja sen vaikutukset syöttöliikenteen sujuvuuteen.
Työssä suunnitellaan asemakaava-alueen kadut sekä pyöräilyn ja kävelyn yhteydet. Uudisalue suunnitellaan
pientalokaupungiksi pyöräilyn ja jalankulun ehdoilla liikenteeltään ns. hollantilaistyyppiseksi. Työssä
hyödynnetään parhaita eurooppalaisia käytäntöjä kaupunkiliikenteen suunnittelusta. Nykyisellään v. 2020
Loukonlahdessa on asukkaita noin 1100 ja kaavamuutos mahdollistaa selvitysalueen (mukana myös kaavaalueen ulkopuolisia kehittyviä alueita) kasvun noin 2800 asukkaaseen. Asuinalue koostuu nykyisellään pientalosekä kerrostaloasumisesta sisältäen Nuolialan koulun sekä ulkoilualueen rantoineen ja urheilukenttineen.
Erityisen tärkeää on kävely- ja pyöräilyliikenteen turvallisuus koulun ja urheilukentän välillä.
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Kuva 1: Loukonlahden asemakaava-alueen sijainti Pirkkalassa

2. Nykytilan kuvaus
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2.1 Aluerakenne
Nykytilassa Loukonlahden selvitysalue rajautuu
idässä Pereentiehen ja etelässä
Naistenmatkantiehen. Naistenmatkantiellä
kulkee suunniteltu raitiotielinjaus.
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Alueen sisällä risteää kaksi kokoojakatua
Kirkkoveräjäntie ja Kirkkokatu. Kreetantie on
päättyvä katu. Jalankulusta eroteltu pyörätie
kulkee Kirkkoveräjäntien vierellä itäpuolella.
Muutoin alueella on kadunvarsilla
jalkakäytäviä, mutta pyöräilijät kulkevat
ajoneuvoliikenteen seassa. Alueen
pohjoisosassa rannan läheisyydessä kulkee
paljon virkistysreittejä niin jalankululle kuin
pyöräilylle. Erityisesti kesäaikaan liikennettä
Kirkkoveräjäntielle luo rannassa sijaitseva
satama ja uimaranta kahviloineen.
Asuinalue koostuu nykyisellään pientalo- sekä
kerrostaloasumisesta. Alueen eteläpäässä
sijaitsee Nuolialan ala- ja yläkoulu. Nuolialan
koulu synnyttää alueelle runsasta
saattoliikennettä. Lisäksi alueen koillisosassa
on kehittyvä urheilualue.
Koko alueella on voimassa 30 km/h
nopeusrajoitus.

Kuva 2: Loukonlahden katuverkon hierarkiaa (Open street map 2020)

2.2 Liikennemäärät
Alueella tehtiin liikennelaskenta
syys-lokakuun aikana seuraaviin
liittymiin:
•
•
•
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•
•

NaistenmatkantieKirkkoveräjäntie
NaistenmatkantieKillontorintie
NaistenmatkantieKillonvainiontie
Naistenmatkantie-Pereentie
Pereentie-Kreetankuja.

Naistenmatkantien
keskimääräinen
vuorokausiliikenne (KVL) on
liikennelaskennan perusteella
noin 7 100 ajon./vrk ja Pereentien
2300 ajon./vrk.
Kuva 3. Mitoittavat liikennemäärät aamunhuipputunti (klo 8-9)

2.3 Liikenneonnettomuudet
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Suunnittelualueeseen liittyvällä
liikenneverkolla on tapahtunut
yhteensä 13 liikenne-onnettomuutta
viimeisen viiden vuoden aikana.
Suurin osa onnettomuuksista on
tapahtunut Naistenmatkantiellä.
Onnettomuuksista yksi on johtanut
loukkaantumiseen. Muut
onnettomuudet eivät ole johtaneet
henkilövahinkoihin. Kävelijöille ja
pyöräilijöille ei ole tapahtunut
raportoituja onnettomuuksia, mikä
on erittäin hyvä alueella sijaitsevan
koulun vuoksi.
Liikenneturvallisuustilanne on
suunnittelualueella näin ollen
kohtalaisen hyvä.
Naistenmatkantielläkään ei ole
merkittäviä onnettomuuskasaumia.

Kuva 4: Onnettomuudet kartalla –palvelu, Tieliikenneonnettomuustilasto 2015-2019)

3. Liikenne-ennuste
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3.1 Liikenne-ennuste 2040
Liikenne-ennuste määritettiin kahdesta
lähtökohdasta; arvioimalla uuden
maankäytön liikennetuotos sekä
hyödyntämällä TALLI-mallin 2040 ennusteita,
jotka on päivitetty Tampereen seudullisen
raitiotien yhteydessä vuonna 2020.
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TALLI-mallin ennusteessa on jo pääosin
mukana Pirkkalan maankäytön kasvu. Näin
ollen Loukonlahden alueen ei oleteta
kasvattavan TALLI –mallin ennusteen
liikennemääriä, kun huomioidaan
Naistenmatkantielle suunniteltu
raitiotielinjaus.
Naistenmatkantielle ennustetaan noin
10 000 -12 200 ajon./vrk, mikä on lähellä
nykytilanteen liikennemääriä.

Kuva 5: Alueen liikenne-ennuste vuodelle 2040, TALLI-malli.

3.2 Matkatuotos 1/2
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Asemakaavan muutosalueen
matkatuotos on arvioitu
suunnitellun asukasmäärän (9501400 asukasta) sekä
urheilupuiston arvioidun
kävijämäärän (500 kävijää/vrk)
perusteella. Matkatuotoksen
laskennassa on hyödynnetty
Liikennetarpeen arviointi
maankäytön suunnittelussa –
opasta (Suomen Ympäristö
27/2008) sekä HLT 16, Tampereen
seutu –seutujulkaisua (2018).

Kuva 6: Alueen arvioitu uusi asukasmäärä ja vierailijamäärä.

3.2 Matkatuotos 2/2
HLT 16 (Henkilöliikennetutkimus 2016) –julkaisun mukaan Tampereen seudulla tehdään noin 3,1
matkaa/henkilö/vrk, joista henkilöautolla (kuljettaja+matkustajat) 55 %. Pirkkalassa tämän
kulkumuodon osuus nousee 63 %:iin.
Loukonlahden alueella on tavoitteena kasvattaa kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen osuutta merkittävästi. Tämä on mahdollista, kun tuleva raitionlinjaus kulkee jatkossa
alueen eteläpuolitse ja alue suunnitellaan tukemaan kävelyä ja pyöräilyä. Kestävien kulkutapojen
osuuden kasvaessa henkilöajoneuvoliikenteen kulkutapaosuuden arvioidaan olevan kaava-alueella noin
45-49 %.
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Näin ollen Loukonlahden asemakaava-alueen arvioidaan tuottavan liikennettä noin 1400-1900 ajon./vrk.
Liikennemäärän arvioidaan suuntautuvan lähes tasan (55/45) Kirkkoveräjäntien ja Pereentien liittymiin
Naistenmatkantiellä. Perentietä pitkin Nuolialantielle ei arvioida liikennettä juurikaan siirtyvän.
Mikäli alueelta tulee kolmas syöttöliittymä Naistenmatkantielle, siirtyy noin 1/3 alueen itäosan
asukkaista käyttämään sitä lyhimpänä reittinä.

Kuva 7: Kulkutapajakauma
asuinalueen mukaan (HLT
2016)

3.3 Liikennemäärät, AHT 2040
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Pirkkalan tavoitteena on kasvattaa
joukkoliikenteen käyttöä, mitä
tukee hyvin Loukonlahden alueen
sijainti ja luonne sekä raitiotien
tuleminen Naistenmatkantielle.
Näin liikennemäärienkään ei
arvioida kasvavan merkittävästi
nykytilanteeseen verrattuna,
vaikka asutus alueella lisääntyy.
Liikenteen kasvua vähentää osin
myös nykyisten asukkaiden
siirtyminen ajoneuvo-liikenteestä
joukkoliikenteeseen.
Tampereen seudun
liikennemallissa
Naistenmatkantien liikenteen ei
ennusteta kasvavan merkittävästi,
vaikka alueelle tulee uutta
asutusta.
Kuva 8: Liikennemäärät aamun huipputuntina v. 2040

3.4 Raitiotiepysäkkien saavutettavuus
Loukonlahden asemakaava-alue ei aivan yllä raitiotien pysäkin 600 m aidon saavutettavuuden alueelle, mutta
pysäkki palvelee silti aluetta hyvin, keskimääräisen etäisyyden ollessa noin 700 m pysäkille. Tämän perusteella
vain osa Loukonlahden alueesta on laskettu mukaan Seudullisen raitiotien pysäkin käyttäjäpotentiaaliin.
Tämän johdosta onkin erittäin tärkeää saada pysäkiltä turvalliset ja suorat yhteydet kaava-alueen eri osiin sekä
mahdollistaa raitiotietä tukeva linja-autoliikenteen reitti kaava-alueen lävitse.
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Kuva 9: Raitiotiepysäkkien
saavutettavuus alueelta.

4. Toimivuustarkastelut
14

4.1 Lähtökohdat
Tarkastelussa oli Naistenmatkantien liittymät välillä Kirkkoveräjäntie-Pereentie sekä Pereentien
suunniteltu kiertoliittymä.
Liittymien kaistajärjestelyihin ei toimivuustarkasteluissa tehty muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.
Merkittävin muutos liikenneverkolla on Naistenmatkantien ratikkalinjaus pysäkkeineen. Lisäksi
toimivuustarkasteluissa varauduttiin uuteen katuyhteyteen Killonvainiontieltä Linnakalliontielle.
Liikennevalot mallinnettiin yhteen kytkettynä Naistenmatkantiellä Pereentien ja Killonvainiontien sekä
Kirkkoveräjäntien ja Killontorintien liittymissä.
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Ratikoiden vuoroväli oli tarkastelussa 7,5 minuuttia / tulosuunta ja nopeus 50 km/h. Tarkasteluissa
ratikalla oli valoetuus, minkä johdosta vihreä valo –vaihe käynnistyi hallitusti ennen ratikan saapumista
liittymään ja ylläpiti vihreää valoa, kunnes ratikka oli ylittänyt liittymän.
Raitiotien lisäksi liittymiin mallinnettiin jalankulku- ja pyöräilyliikenne.
Toimivuustarkasteluiden liikennemäärinä käytettiin liikennelaskennan tuloksia (syyskuu 2020), joita
korotetiin etätyöskentelyn vuoksi +20 %. Liikennemääriä tarkistettiin vastaamaan talli –mallin AHT
(aamuhuipputunti) 2040 liikennemääriä. Lisäksi liikennemääriin lisättiin uuden asumisen ja
urheilupuiston matkatuotos.

4.2 Naistenmatkantie-Kirkkoveräjäntie
Pääsuunnassa suoraan ajavilla liikenteen palvelutaso on erittäin hyvä (A) tai hyvä (B).
Pääsuunnassa vasemmalle kääntyvillä palvelutaso on tyydyttävä (C) tai välttävä (D).
Sivusuunnissa palvelutaso on tyydyttävä (C).
 Liittymän toimivuus on siis riittävä myös uuden alueen toteutumisen jälkeen ja
sivusuunnalle jää vielä varaa kasvulle.
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Kuva 10: Toimivuustarkastelu Naistenmatkantie-Kirkkoveräjäntie

4.3 Naistenmatkantie-Pereentie
Pääsuunnassa suoraan ajavilla palvelutaso on erittäin hyvä (A) tai hyvä (B).
Pääsuunnassa vasemmalle kääntyvillä palvelutaso on tyydyttävä (C).
Sivusuunnissa palvelutaso on tyydyttävä (C).
 Liittymän toimivuus on siis riittävä myös uuden alueen toteutumisen
jälkeen ja Pereentien suunnalle jää vielä varaa kasvulle.

17

Kuva 11: Toimivuustarkastelu Naistenmatkantie-Pereentie

4.4 Pereentien kiertoliittymä
Pereentien kiertoliittymä toimii kokonaisuudessaan erittäin hyvin (palvelutaso A).
Lisäksi kiertoliittymää perustelee kohteeseen sen tuoma liikenteen rauhoittamisen vaikutukset.
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Kuva 12: Toimivuustarkastelu Pereentien kiertoliittymässä

4.5 Kolmannen syöttöliittymän tarkastelu
Toimivuustarkasteluiden avulla tutkittiin, miten mahdollinen kolmas
syöttöliittymä alueelle vähentää etenkin Kirkkoveräjäntien ja
Naistenmatkantien liittymän kuormitusta aamun huipputuntina.
Tarkastelussa oletuksena oli, että noin kolmasosa Kirkkoveräjäntien
liikennemäärästä siirtyy käyttämään kolmatta liittymää.
Tarkasteluiden perusteella voidaan todeta, että kolmas syöttöliittymä
alueelle vähentää jonkin verran Kirkkoveräjäntien jonoutumista
Naistenmatkantien ja Kouluportinkujan välillä. Kyse ei ole kuitenkaan kuin
noin kahden ajoneuvon mitasta ja jonopituus ulottuu maksimissaan
edelleen yli Kouluportinkujan liittymän. Lisäksi kolmas syöttöliittymä
vähentää pääsuunnasta vasemmalle, Kirkkoveräjäntielle, kääntyvien
odotusaikaa. Suunnan palvelutaso nousee välttävästä (D) tyydyttäväksi (C).
Tämä tarkoittaa odotusajan lyhenemistä noin 10:llä sekunnilla.
Kirkkoveräjäntien palvelutaso itsessään ei parane kolmannen liittymän
myötä, koska ratikan valoetuus on määrittävin tekijä odotusaikojen osalta.
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Kaava-alue toimii siis kohtalaisen hyvin kahdella liittymällä, eikä kolmas
syöttöliittymä paranna merkittävästi Kirkkoveräjäntien ja
Naistenmatkantien liittymän toimivuutta. Kolmeen syöttöliittymään on
kuitenkin syytä varautua tilanteessa, jossa alueelle tulee useampia kahden
auton talouksia, moottoriajoneuvojen kulkumuoto-osuus on arvioitua
suurempi ja alueelle sijoittuu enemmän kuin 1200 uutta asukasta.
Kuva 13: Toimivuustarkastelu kolmannen
syöttöliittymän vaikutuksesta
Kirkkoveräjäntien ja Naistenmatkantien
liittymään.

Vaihtoehtona kolmannelle syöttöliittymälle on toteuttaa esim.
pyöräkatuyhteys Kirkkokadulta länteen Mäkikadun ja Naistenmatkantien
liittymään, josta myös ajoneuvoliikenteellä on mahdollisuus liittyä
Naistenmatkantien liikennevirtaan.

4.6 Toimivuustarkastelujen yhteenveto
Tarkastellut Naistenmatkantien liittymät toimivat ennustetilanteen 2040 aamuhuipputuntina
kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin.
Ratikan valoetuus edesauttaa Naistenmatkantiellä myös suoraan ajavien toimivuutta, minkä johdosta
viivytykset pääsuunnan suoraan ajavilla ovat hyvin maltillisia ja suunnan palvelutaso on A-B. Merkittäviä
jonoja ei pääse syntymään.
Pääsuunnassa vasemmalle kääntyvillä sekä sivusuunnissa on jonkin verran viivytystä aamun
huipputuntina, mutta palvelutaso C/D on ruuhka-aikoina normaalia ja hyväksyttävää, jotta
liikennejärjestelyjä ei ylimitoiteta.
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Huonoin tilanne toimivuuden kannalta on Kirkkoveräjäntien ja Kouluportinkujan liittymäalueella. Koulun
saattoliikenne ruuhkauttaa ajoittain koko liittymäaluetta ja jonot Kirkkoveräjäntiellä ulottuvat hetkittäin
yli Kouluportinkujan.
Mikäli alueelle sijoittuu yli 1200 uutta asukasta, ja on riski, että alueelle tulee useampia kahden auton
talouksia, ja lisäksi huomioiden koulun saattoliikenteen haasteet Kirkkoveräjäntiellä, kolmanteen
syöttöliittymään Naistenmatkantiellä on tilanteessa syytä varautua, minkä sijainti ja toteutus ratkaistaan
myöhemmin.
Kokonaisuudessaan Loukonlahden asemakaavan muutos ei edellytä merkittäviä muutoksia
Naistenmatkantien liittymiin, vaan ne toimivat kohtalaisen hyvin nykyisillä kaistajärjestelyillä / raitiotien
suunnitelmissa esitetyillä kaistajärjestelyillä.

5. Kaavan vaikutukset
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5.1 Liikenneverkkosuunnitelma 1/2
Alueelle on luonnosteltu kaksi liikenneverkkosuunnitelmaa vaihtoehdoiksi liittymätyyppeineen. Ehdotukset
sisältävät bussireitin sijoittumisen sekä pyörä- ja kävelyliikenteen reitit. Koska uuden asuinalueen liikennemäärät
pysyvät alle raja-arvojen, voidaan uudella alueella käyttää hidaskatujen sijaan pyöräkatuja lisäämään viihtyisyyttä
ja tukemaan kestävää liikkumista. Tärkeimmiltä kaduilta on esitetty myös reittien katupoikkileikkaukset. Alue
pyritään suunnittelemaan tiiviiksi ja mahdollistamaan liikkuminen myös muulla kuin henkilöautolla. Tämä näkyy
katuleveyksissä sekä pysäköintipaikkojen mitoitusmäärissä.
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Uusi urheilukenttä synnyttää liikennettä pääasiassa arki-iltaisin sekä viikonloppuisin ja näin ollen sen liikenne ei
kuormita alueen liikenneverkkoa arjen ruuhkahuippuina. Suunnitelman mukaan ajoneuvoliikenne saapuu
urheilukentälle Pereentien ja Loukonlahdentien uusien liittymien kautta, jolloin ongelmaa liikenteen
lisääntymisestä uudella katuyhteydellä ei ole. Kentän ja sen ajoyhteyksien sijainti alueen reunalla eivät osaltaan
häiritse alueen asumista. Lisäksi kaksi liittymää urheilukentän alueelle tasaavat liikennekuormaa mahdollisina
tapahtuma –päivinä, jolloin alueelle suuntautuu saman aikaisesti useita ajoneuvoja.
Urheilukentän ja Nuolialan koulun välillä kulkee tärkeä jalankulkuyhteys, jonka liikenneturvallisuuden
varmistaminen on jatkosuunnittelussa merkittävässä roolissa.

5.1 Liikenneverkkosuunnitelma 2/2
VE1: Bussireitti uuden asuinalueen läpi: Vaihtoehdossa 1 bussireitti, ja täten myös kokoojakatuna toimiva reitti,
saapuu Pereentien kiertoliittymästä ja kiertää alueen pohjoisosasta uuden asuinalueen läpi, päätyen
Naistenmatkantien liikennevaloliittymään. Läpi bussireitin ja kokoojakadun kulkee myös laadukas ja eroteltu
pyörä- ja kävelytie. Kreetantie on katkaistu itäpäästään kadun rauhoittamiseksi (aivan kuin nykytilassa) ja läpiajon
estämiseksi. Alueen uudet asuinkadut ovat pyöräkatuja tai hidaskatuja, joilla kävely ja pyöräily sujuu turvallisesti.
Alueen pohjoisosan liittymä on toteutettu shared space-muotoisena. Koululle on turvallinen kulku pyöräkatuna
toimivan Eskonpolun ja siihen yhtyvän erillisen pyörä-/jalankulkutien kautta. Pyöräreitit tarjoavat oikoreittejä
asuinalueella ja yhtyvät Pereentien itäpuolen kevyen liikenteen väyliin. VE 1:ssä alueen olemassa olevat kadut
Kreetantie ja Kirkkotie säilyvät nykyisessä ilmeessään, mahdollistaen kuitenkin esimerkiksi kävely- ja pyöräilyyhteyden alueen itäosasta länsiosaan Haikkaan.
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VE2: Bussireitti läntiseen liittymään: Ehdotettu bussireitti kulkee Pereentieltä kiertoliittymän kautta uutta
bussille sopivaa kokoojakatua ja pyöräkatua pitkin hidaskatumaiselle Kreetantielle, jonka ilme uudistetaan
busseille, pyöräilylle ja kävelylle sopivaksi mahdollistaen läpiajon. Bussipysäkit Kreetantiellä ovat ajoratapysäkkejä.
Bussireitti jatkuu Kreetantieltä joko Kirkkoveräjäntielle ja Naistenmatkantielle tai Kirkkotielle kohti Haikkaa. VE 2
mahdollistaa myös laadukkaan pyöräily-yhteyden alueen itäosasta länsiosaan Haikkaan joko erillistä pyörätietä tai
pyöräkatua pitkin. Koululle on turvallinen kulku Eskonpolun pyöräkadun jatkeena olevaa pyörä- ja kävelytietä
pitkin. Turvalliset väylät yhdistävät myös koulun urheilukenttään. Ajoneuvoliikenne Eskonpolulle kulkee uutta
rauhallista pyöräkatua pitkin. Uuden asuinalueen kadut ovat pyöräkatuja, rauhoittaen liikennettä. Alueen
pohjoisosan liittymä on toteutettu shared space-muotoisena. Kokoojakatutyyppisiä katuja ovat Pereentieltä
liikenneympyrästä tuleva uusi katu sekä Kirkkoveräjäntie. Pyöräreitit tarjoavat oikoreittejä asuinalueella ja yhtyvät
Pereentien itäpuolen kevyen liikenteen väyliin.
Optiona on vaihtoehto VE 3, jossa liikenne ohjataan osittain läntiseen uuteen liittymään, eli alueelle johtaa
yhteensä kolme liittymää. Tässä vaihtoehdossa bussiliikenne voisi kulkea uuden asuinalueen läpi tarjoten entistä
paremman palvelutason.

5.2 Liikenneverkko VE 1: bussireitti uuden asuinalueen läpi

Kuva 14: Liikenneverkkovaihtoehto 1
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5.3 Liikenneverkko VE 2B: bussireitti vanhalta asuinalueelta

Kuva 15: Liikenneverkkovaihtoehto 2
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5.3 Liikenneverkko VE 3: bussireitti läntiseen liittymään OPTIO

Kuva 16: Liikenneverkkovaihtoehto 3
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Esimerkkikuvia asuinalueen uudesta katuverkosta
Loukonlahden uudelle kaava-alueelle on tavoitteena tehdä tiivistä asuinaluetta, jossa liikutaan kestävästi ja autojen nopeustaso on
sovitettu alueen luonteen mukaiseksi. Tätä tukemaan esitetään katuja toteutettavaksi shared space tyyppisinä hidaskatuina tai
pyöräkatuina. Alustavia katujen tyyppipoikkileikkauksia on esitetty luvussa 6 sekä liitteissä.

Kuva 17: Esimerkki sivukadusta,
Google maps, Amsterdam,
Hollanti

Kuva 18: Esimerkki sivukadusta,
Google maps, Amsterdam,
Hollanti

Kuva 19: Esimerkki pyöräkadusta,
Houten, Hollanti (WSP)
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5.4 Vaihtoehtojen vertailu
Arvioidut osaalueet

VE1: Bussireitti uuden asuinalueen läpi

VE2: Bussireitti vanhalta asuinalueelta

Jalankulku

Jalankulkuolosuhteet paranevat uusilla kokoojakaduilla sekä uuden asuinalueen
läpiajoliikenteestä rauhoitetuilla pyöräkaduilla/hidaskaduilla. Uuden asuinalueen läpi
mahdollistetaan autoliikenteestä eroteltu oikoreitti jalankulkijoille. Turvallinen koulureitti säilyy
ja paranee Eskonpolun muuttuessa pyöräkaduksi.

Jalankulkuolosuhteet paranevat vaihtoehdossa 2 vieläkin enemmän kuin VE 1:ssä, sillä VE 2
parantaa turvallisuutta rauhoittaen myös vanhat asuinkadut Kreetantien ja Kirkkotien
pyöräkaduiksi tai hidasliikenteiksi kaduiksi, vaikka bussiliikenne siirtyykin Kreetantielle. VE 2
mahdollistaa Kreetantien jalankulkuolosuhteiden parantamisen, koska katu saneerataan uuteen
ilmeeseen. Uuden Pereentieltä tulevan kokoojakadun ylittäminen jalan on turvallisempaa VE 2:ssa
kiertoliittymän vuoksi.

Pyöräily

Alueen pyöräilyolosuhteet paranevat uusien pyöräkatujen sekä ajoneuvoliikenteestä eroteltujen
rantareitin ja ympäröivän katuverkon yhdistävien pyöräteiden ansiosta. VE 1 ei muuta
Kreetantien eikä Kirkkokadun ilmettä, joten pyöräily tapahtuu näillä kaduilla yhä
ajoneuvoliikenteen kanssa samassa tilassa.

Alueen pyöräilyolosuhteet paranevat uusien pyöräkatujen sekä ajoneuvoliikenteestä eroteltujen
rantareitin ja ympäröivän katuverkon yhdistävien pyöräteiden ansiosta. VE 2:ssa saneerataan
myös Kreetantie ja Kirkkokatu, joilla pyöräilyolosuhteet paranevat merkittävästi. VE2 parantaa
myös alueen läpi kulkevan pyöräreitin laatua itä- länsisuunnassa Haikkaan, mahdollistaen myös
turvallisemman pyöräily-yhteyden Perttulantieltä koululle. Uuden Pereentieltä tulevan
kokoojakadun ylittämän pyörällä on turvallisempaa VE 2:ssa kiertoliittymän vuoksi.

Bussiliikenne

Bussiliikenne tavoittaa VE1:ssä paremmin sataman ja uimarannan parantaen kohteiden
saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä. VE1 rauhoittaa paremmin vanhaa asuinaluetta kulkien
uuden asuinalueen kokoojakatua pitkin.

Bussiliikenne palvelee VE 2:ssa enemmän vanhan asuinalueen väestöä kuin uuden, ja jättää
uuden asuinalueen hieman paitsioon, samoin kuin sataman ja kioskin. VE2 mahdollistaa uuden
asuinalueen laajemman rauhoittamisen liikenteeltä, sillä bussi ei kulje uuden asuinalueen
pyöräkatuja pitkin.

Autoliikenne

Alueen sisäänajoja on VE 1:ssä kaksi; Naistenmatkatieltä ja Pereentieltä, ja liikenne on sujuvaa.
Sisäinen liikenne tapahtuu kahta kokoojakatua lukuun ottamatta hidasliikenteisiä pyöräkatuja
pitkin.

Alueen sisäänajoja on VE 2:ssakin kaksi, mutta myös Kreetantie on vaihtoehdossa läpiajettava.
VE2 mahdollistaa uuden asuinalueen shared space- liittymien ja katujen kaventamisen entisestään
ja pyöräkatujen käyttämisen laajemmalla alueella bussiliikenteen ollessa pois uudelta alueelta.
Tämä hidastaa ja rauhoittaa autoliikennettä uudella asuinalueella ja lisää liikenneturvallisuutta.

Alueen viihtyisyys

Vanhan asuinalueen viihtyisyys ei juuri muutu VE 1:ssä lukuun ottamatta Kirkkoveräjäntien jk +
pp-väylän laadun parantamista. Uudelle asuinalueelle toteutetaan viihtyisiä shared space –
alueita sekä autoliikenteen rauhoittamista pyöräkaduin.

VE2 lisää uuden alueen viihtyisyyttä enemmän kuin VE1, sillä bussiliikenteen kulkiessa kokonaan
vanhan asuinalueen läpi pyöräkatujen ja rauhallisten kapeiden katujen määrä on suurempi kun
VE1:ssä. Uudelle asuinalueelle toteutetaan VE 1:n tapaan viihtyisiä shared space –alueita sekä
autoliikenteen rauhoittamista pyöräkaduin. Vanhat kadut Kreetantie ja Kirkkotie saneerataan
pyöräkaduksi. Kreetantiellä lisääntyy liikenne, koska läpiajo sallitaan, mutta sen katuilmettä
päivitetään.

Liikenneturvallisuus

Bussiliikenteen kulkiessa uuden asuinalueen läpi, se voidaan suunnitella optimaaliseksi ja
turvalliseksi ilman reunaehtoja. VE1:ssä bussiliikenne kulkee vanhaa kokoojakatua
Kirkkoveräjäntietä pitkin, eli se ei aiheuta liikenneturvallisuusongelmaa uuden asuinalueen
reunamillekaan. Samalla vanhan asuinalueen liikennemäärät eivät nouse Kirkkoveräjäntietä
lukuun ottamatta ja Kreetantie pysyy liikenteeltä katkaistuna ja hidasliikenteisenä. Uuden
Pereentieltä lähtevän kokoojakadun ylitys koulun suunnalta ei ole aivan yhtä turvallinen kuin
VE2:ssa kiertoliittymän kautta.

Bussiliikenne kulkee koko vanhan asuinalueen läpi. Alue suunnitellaan kuitenkin kokonaan uusiksi,
joten turvallisuus on tärkeänä lähtökohtana. Vanhalla asuinalueella autoliikenne lisääntyy hieman,
kun Kreetantien läpiajo sallitaan ja se siirtyy bussireitiksi. Toisaalta jalankulun ja pyöräilyn
turvallisuus lisääntyy kadun saneerauksen myötä. Uudet pyöräkadut uudella asuinalueella ovat
hidasliikenteisiä ja turvallisia. Uuden Pereentieltä lähtevän kokoojakadun ylitys koulun suunnalta
on turvallisempi kuin VE1:ssa kiertoliittymän kautta. Myös Eskonpolkua voi käyttää turvallisesti ja
välttää kadun ylityksen.
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6. Tilavaraustarkastelut
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6.1 Katupoikkileikkaukset
Kirkkoveräjäntie

”Uusi katu”

Pyöräkatu
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Kuva 20: Katupoikkileikkausluonnokset Kirkkoveräjäntieltä, uudelta kadulta sekä eri levyisiltä pyöräkaduilta.

6.2 Luonnokset Kirkkoveräjäntie/Kreetantie
VE Porrastettu liittymä

VE ”Kiertoliittymä”
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Kuva 21: Liittymäluonnokset Kirkkoveräjäntien ja Kreetantien liittymästä.

Liitteet
Liite 1: Katujen tyyppipoikkileikkaukset: Kirkkoveräjäntie, uusi kokoojakatu, pyöräkatu
Liite 2: Kirkkoveräjäntien tilavaraustarkastelu
Liite 3: Pereentien kiertoliittymän esisuunnitelma
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