Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta
Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE:
6480/10.03.02/2012.
Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava 0tasoon uuden reunakivi ja keskisaarekeohjeen
mukaisesti. Muuten suunnitelma on hyvä ja toimiva.
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Muistutus Kaarilankadun katusuunnitelmaehdotuksesta, välillä Simolankatu 
Raholan siirtolapuutarha
Kaarilankadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15991, välillä SimolankatuRaholan
siirtolapuutarha, Kaarilan kaupunginosassa, TRE: 6481/10.03.02/2012.
Simolankatu on osa Pyhäjärven maisemareittiä, joka on seudun ensimmäinen maastoon
merkitty virkistyspyöräilyreitti. Tällaisella reitillä selkeät risteysjärjestelyt ovat erityisen tärkeitä.
Näin ollen Simolankadun ja Kaarilankadun risteysjärjestelyjä tulee muuttaa. Simolankadun
pyörätien on jatke siirrettävä lähemmäs ajorataa. Tämä takaa pyöräilijän turvallisuuden, sillä
silloin autoilija näkee hänet paremmin ja toisaalta pyöräilijä ei tee ennen risteystä hämäävää
kaarrosta oikealle vaikka onkin ylittämässä risteävää katua.

Kaarilankadun ylityksen jälkeen länteen päin pyöräilijät on ohjattava selkeämmin ajoradalle.

Pyörätie päättyy merkkiä ei tule poistaa risteyksestä. Edelleen, itään päin alkava Simolankadun
pyörätie pitää merkitä liikennemerkillä.
Yhdistetyn jalankulku ja pyörätien merkki puuttuu siirtolapuutarhan suunnalta tullessa.
Linjaautopysäkin kohdalla pyörätietä väylää tulee leventää, jotta pysäkillä odottavat ja pyöräilijät
eivät törmää toisiinsa.
Kaarilankadun ajoradalta pyörätielle siirtyminen PLV 200;n kohdalla tulee mahdollistaa,
esimerkiksi laskemalla suojatien kohdan reunakivi 0tasoon tai jatkamalla pyörätietä hieman
suojatien itäpuolelle ja laskemalla tässä reunakivi 0tasoon.
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Muistutus Pyynikintie kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmasta, välillä
Pyynikki  Mariankatu
Mariankadun kevyen liikenteen väylän välillä Pyynikintie  Pirkankatu katusuunnitelmaehdotus n:o
1/15980, Kaakinmaan (VI) kaupunginosassa sekä Pyynikintien kevyen liikenteen väylän välillä
Pyynikin puisto  Mariankatu katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15979, Pyynikinrinne (VII)
kaupunginosassa, TRE: 6010/10.03.02/2012.
Esitetty suunnitelma on esimerkki äärimmäisen sekavasta pyöräilyn ja jalankulun suunnittelusta.
Esitämme katusuunnitelman tekemistä kokonaan uudelleen, sillä nyt esillä oleva ehdotus tekee
alueen liikennejärjestelyistä vaarallisia ja hankalia. Se ei myöskään palvele pormestariohjelmaan
kirjattuja pyöräilyn, jalankulun ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien korottamistavoitteita.
Mariankadun liikennemäärät ovat niin suuria, että sillä pitää ehdottomasti eritellä moottoriliikenne,
pyöräily ja jalankulku toisistaan. Pyynikintietä taas määrittelee jyrkkä mäki, jolla pyöräilijöiden
nopeus hidastuu merkittävästi suhteessa muuhun ajoneuvoliikenteeseen mennessä ylöspäin,
mutta alas tullessa se on samaa luokkaa muun liikenteen kanssa.
Ehdotamme alueelle perusratkaisuksi polkupyörän näkemistä ajoneuvona, joka liikkuu aina
kadun oikeaa laitaa muiden ajoneuvojen tavoin, eikä pompi holtittomasti tien puolelta toiselle.
Näinhän sen myös tieliikennelainsäädäntö pohjimmiltaan näkee.
Tampereen Polkupyöräilijät ry esittää uuden suunnittelutyön pohjaksi seuraavaa:

Mariankadun katusuunnitelma
Esitämme, että katu muutetaan koko matkaltaan välillä SatamakatuPirkankatu siten, että kadun
molemmille puolille tulee yksisuuntaiset pyörätiet sekä niistä eroteltuna jalkakäytävät.
Poikkeuksena Satamakadun ja Hallituskadun väli, jonka länsipuolelle ei rakenneta jalkakäytävää
sekä Pirkankadun puoleinen Mariankadun pää, jonka itäpuolinen jalankulku johdetaan kulkemaan
puistokäytävää pitkin. Ajorataa kavennetaan 7 metriin siten, että poikkileikkaus on jk 2,00 m, pp
1,50 m, ajorata 7,00 m, pp 1,50 m ja jk 2,00. Ajoradan kavennus myös hillitsee kadun
ajonopeuksia.
Pyörätiet tulee päällystää punaiseksi värjätyllä asfalttibetonilla, jotta ne erottuvat selkeästi
jalkakäytävistä.
Keskustaalueella vilkkailla katuosuuksilla pyöräily ja jalankulku tulee toteuttaa eroteltuna. Se
lisää turvallisuutta ja sujuvuutta, ja vähentää pyöräilijöiden, autoilijoiden ja jalankulkijoiden
konflikteja. Pyörätie tulee erottaa ajoradasta 10 senttimetriä korkealla reunakivellä ja
jalkakäytävästä vähintään kiviraidalla, mieluiten 5 senttimetriä korkealla reunakivellä.
Jalankulkijat ohjataan linjaautopysäkin pohjoispuolella Aleksanterinpuiston puolelle.
Yksisuuntainen pyörätie toteutetaan tässäkin kohdassa ajoradan laitaan.

Pyynikintien katusuunnitelma
Pyynikintiellä liikennemäärät ovat selkeästi alhaisemmat kuin Mariankadulla. Pyynikintien
järjestelyissä on huomioitava jyrkkä ylämäki, joka laskee pyöräilijöiden nopeutta merkittävästi.
Tien liikennejärjestelyiden tulee kuitenkin nivoitua selkeästi Mariankadun, Laiskolankujan ja
Satamakadun järjestelyihin.
Pyynikintielle soveltuu parhaiten 1,5 metriset yksisuuntaiset pyöräkaistat molemmille puolille
katua. Tila kaistoille otetaan osittain jalkakäytävistä, mutta pääsääntöisesti ajoradasta.
Pyynikintien pyöräkaistojen tulee jatkua myös Laiskolankujalle, jonka kautta ne yhtyvät
Satamakadun olemassa oleviin kevyenliikenteen yhdistettyihin väyliin. Laiskolankujalla kaistat
jatkuvat koko matkan Mariankadulle saakka, jonka risteykseen merkitään pyörätien jatkeet.
Pyynikintien poikkileikkaus tulisi olla jk 2,00 m, ajorata 8,56,8 m ja jk 2,00 m, jossa ajoradalle
merkitään massalla tai värillisellä asfalttibetonilla 1,5 metrin pyöräkaistat molempiin laitoihin.
Tarvittaessa pyöräkaistat voivat kaventua 1,25 metriin tai loppua Palomäen eteläpuolella
kokonaan. Näin pyöräilijät ohjataan selkeästi ajoradalle, eikä jalkakäytävälle.
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Muistutus Ruskontien jatkeen katusuunnitelmasta, välillä Ruskontie mt 309 
Ruskonperänkatu
Ruskontien katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15801, Ruskon kaupunginosassa, TRE: 7891
/10.03.02 /2010.
Pyörätien ja ajoradan välille pitää jättää koko matkalle viherkaista, leveys 0,52,00 metriä. Näin
saatu lumitila parantaa merkittävästi yhdistetyn jalankulku ja pyörätien talvikunnossapidon
laatua.
Huippumäenkadun risteyksessä pyörätie on vedettävä lähemmäs ajorataa, eikä pois päin siitä.
Pyörätien tuominen lähelle samansuuntaista ajorataa parantaa autoilijan mahdollisuuksia
huomata pyöräilijä, johon nähden hän on väistämisvelvollinen. Risteyksen keskisaareke tulee
poistaa ja reunakivet tehdä 0tasoon.
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Muistutus Tesomajärvenkadun katusuunnitelmasta
Tesomajärvenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/15575 , Tesomajärven kaupunginosassa,
Dno TRE: 5701/10.03.02/2011.
Tesomajärvenkadulla tulisi säilytettää jalkakäytävät. Kadun liikennemäärät ovat niin pienet ja
nopeudet alhaiset, ettei kadulle tarvita pyöräteitä. Lapset voivat pyöräillä jalkakäytävällä
12vuotiaaksi saakka.
Katualueen nopeusrajoitukseksi määritetään 20 km/h. Nopeuden alentaminen kymmenellä
kilometrillä tunnissa 40:stä 30:een lähes puolittaa jalankulkijoiden riskin kuolla onnettomuudessa1
ja nopeusrajoituksen laskeminen 20 km/h luo ympäristöstä viihtyisämmän ja lisää turvallisuutta
entisestään.
Todellisten ajonopeuksien hillitsemiseksi ajorata tulee kaventaa 5,5 metriin. Paikoin ajorata voi
olla myös kapeampi, jotta tien ajonopeudet laskevat. Kavennuksiin voidaan sijoittaa esimerkiksi
istutuksia.
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