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Alkusanat
Toimenpidesuunnitelmassa on tarkasteltu valtatien 12 osuutta Teiskontien eritasoliittymästä AliHuikkaantielle. Tieosuuden pohjoispuolelle on suunniteltu joukkoliikennekaistaa. Hankkeen tavoitteena
on parantaa joukkoliikenteen liikennöintiä Kangasalan suunnasta Tampereelle päin. Joukkoliikennekaista vaikuttaa liikenteelliseen toimivuuteen erityisesti aamuruuhkan aikaan.
Toimenpidesuunnitelma on esisuunnitelma, jossa selvitetään lähtötietojen ja ongelmien analysoinnin pohjalta tieosuuden parantamistarpeet, määritellään toimenpiteet ja arvioidaan toimenpiteiden
toteuttamisen kustannukset sekä vaikutukset. Suunnitelma palvelee hankkeen toteuttamisesta tehtäviä
päätöksiä ja hankkeen toteuttamisen ohjelmointia. Ennen toteuttamista toimenpiteistä laaditaan
yksityiskohtaisempi rakennussuunnitelma. Suunnitteluvälillä Lääkärinkatu-Ali-Huikkaantie laaditaan
myös tiesuunnitelma.
Toimenpidesuunnitelma on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Hanke sisältyy 7.2.2013 allekirjoitettuun Tampereen kaupungin ja valtion väliseen maankäyttöä,
asumista ja liikennettä koskevaan MAL-sopimukseen. Aiesopimuksessa on esitetty toteutettavaksi
suuruinen hanke suunnitteluosuudelle vuosien 2014 15 aikana.
Toimenpidesuunnitelmaa on käsitelty työryhmässä. Työryhmän kokouksissa ovat olleet Tero Haarajärvi Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Jukka Kyrölä, Juha-Pekka Häyrynen ja Petri Keivaara Tamperereen kaupungilta. Suunnittelutyöstä ovat vastanneet projektipäällikkö Hannu Kivelä sekä suunnittelijat
Jarmo Stenvik, Krista Löf ja Outi Harju A-insinöörit Suunnittelu Oy:stä.

13. toukokuuta 2013
Pirkanmaan ELY-keskus
Tampereen kaupunki

Raportin valokuvat: A-insinöörit

2

Valtatien 12 joukkoliikennekaistat Teiskontiellä, Tampere, TOIMENPIDESELVITYS

1.

Lähtökohdat

1.1

Alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tampereella keskusta-alueen tuntumassa (kuva 1). Suunnittelukohteena on
valtatien 12 osuus Teiskontien eritasoliittymästä Ali-Huikkaantien liittymään. Suunnittelujakso on 2,0
km pitkä. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 2.
Suunnittelualue alkaa Teiskontien eritasoliittymän ramppiliittymistä. Suunnitteluosuudella on yksi
kaupungin vilkkaimmista valo-ohjatuista tasoliittymistä, Kuntokadun ja Kissanmaankadun valo-ohjattu
liittymä. Sen erikoisuutena on lyhyt porrastus, joka yhdessä kevyen liikenteen suojateiden kanssa
aiheuttaa liittymän liikenteen ohjaukselle isoja haasteita. Liittymä tunnetaan paikallisesti Taysin liittymänä. Lääkärinkadun ja Ritakadun nelihaaraliittymä on myös valo-ohjattu liittymä kevyen liikenteen
yhteyksineen. Suunnittelualueen itäosassa on valo-ohjattu kolmihaarainen Ali-Huikkaantien liittymä.

Kuva 2. Suunnittelualue

1.2

Taustaa

Valtatie 12 kulkee Raumalta Lahden kautta Kouvolaan. Valtatie 12 on nimetty suunnittelualueen
kohdalla Teiskontieksi. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Teiskontien liittymän jälkeen vt 12
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti tieverkolla

jatkuu luodetta kohti Kekkosentienä. Valtatien 12 on osa valtakunnallista päätieverkkoa ja myös osa
kaupungin pääkatuverkkoa. Valtatie 12 toimii itä-länsi-suuntaisen liikenteen välittäjänä Kouvolasta ja
Lahdesta Tampereelle ja edelleen Raumalle yhdistäen maankuntien keskuksia toisiinsa. Henkilöliikenteen lisäksi yhteydellä on tärkeä rooli myös teollisuuden kuljetuksille Rauman satamasta KeskiSuomeen. Tampereen kaupungin kohdalla osa valtatien 12 pitkän matkan liikenteestä ohittaa suunnitteluosuuden ja Tampereen keskustan ohikulkutietä (vt 3) pitkin. Raskas ajoneuvoliikenne ohjataan
käyttämään ohikulkutietä. Valtatiellä 12 liikennöi useita paikallisliikenteen, seutuliikenteen ja kaukoliikenteen linja-autovuoroja.
Teiskontien tuntumassa sijaitsee useita paljon liikennettä tuottavia toimintoja kuten Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYS), lääketieteellisen tutkimuksen laitoksia ja Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk).
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Hanke kuuluu Tampereen kaupunkiseudun ja valtion väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen
aiesopimukseen (MAL-sopimus). Aiesopimus perustuu Tampereen kaupunkiseudun maankäytön,
asumisen ja liikenteen suunnittelua yhteen sovittavaan hankekokonaisuuteen. Aiesopimuksessa on
:n suuruinen hanke suunnitteluosuudelle vuosien 2014 15 aikana.

1.3

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on laatia toimenpidesuunnitelma, joka toimii jatkosuunnittelun lähtökohtana, on taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoinen, tarkastelee vaiheittain toteuttamisen mahdollisuuksia, tuottaa ympäristölle ja asutukselle mahdollisimman vähän haittaa sekä edistää maankäytön
ja elinkeinoelämän kehittymistä.
Toimenpideselvityksen tavoitteena on kehittää Teiskontietä yhtenä Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikenteen laatukäytävänä. Toimenpiteissä keskitytään erityisesti parantamaan joukkoliikenteen
sujuvuutta ja turvallisuutta. Parantamalla joukkoliikenteen toimivuutta voidaan myös valtatien 12
laatutasoa parantaa vastamaan paremmin sisääntulotien vaatimuksia. Tavoitteena on valita vaikutuksiltaan tehokkaimmat toimenpiteet, jotka sopivat MAL-sopimuksessa päätettyihin kustannuksiin

1.4

Aikaisemmat suunnitelmat

Suunnittelualuetta on aikaisemmin käsitelty vuonna 2009 valmistuneessa
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen välillä Kekkosentie
Tiesuunnitelma perustui
suunnitelma välillä Hervannan valtaväylä -

t 12

aTiesuunnitelman kanssa samana vuonna

tehtiin rakennussuunnitelma:
t 12 Joukkoliikenteen etuusjärjestelyt välillä Hervannan valtaväylä
Toimenpidesuunnitelmassa tarkennetaan edellä mainittuja suunnitelmia.

Kuva 3. Vt 12 Teiskontie toimii niin paikallisliikenteen kuin pitkämatkaisen liikenteen väylänä.
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2.

Suunnittelualueen nykytila ja kehittyminen

2.1

Tiestö ja autoliikenne

Valtatie 12 on suunnitteluosuudella 2+2 -kaistainen valtatie.
Yhden ajoradan leveys on 7,0 7,1 m. Ajosuunnat on
erotettu toisistaan välikaistalla. Välikaistan materiaaleina
ovat kiveys ja nurmi. Paikoin siihen on istutettu myös matalia
pensaita. Tievalaistus on sijoitettu välikaistalle. Tie on
osittain reunakivellinen, poikkileikkaukseltaan katumainen
tie. Valtatien 12 ja Kuntokadun / Kissanmaankadun, Lääkärinkadun / Ritakadun sekä Ali-Huikkaantien liittymät ovat
kanavoituja ja liikennevalo-ohjattuja liittymiä. Nopeusrajoitus
suunnittelualueen länsipäässä on 50 km/h ja Kissanmaankadun itäpuolella 60 km/h. Tie on valaistu koko suunnittelualueella. Lääkärinkadun ja Ali-Huikkaantien välisellä tieosuudella on lyhyt levähdys- ja opastusalue.
Keskivuorokausiliikenne on Kissanmaankadusta itään
päin 24 200 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on 3,2 % ja
Kissanmaankadusta länteen päin 47 400 ja raskaan liikenteen osuus on 3,3 %.
Liikennemäärät tulosuunnittain on esitetty kuvassa 5.
Liikennemäärät ovat liikennevaloliittymien laskureiden
laskemia arvoja päivien 11. 13.12.2012 (maanantaikeskiviikko) aamuhuipputuntien keskiarvoista. Liikennevirrat
aamulla olivat suurimmat klo 8.00 9.00 aikaan.
Tieliikenteen yleisten kasvun perusteella (Tieliikenteen
kuntaennuste vuosille 2006 2040, Tiehallinto 2007) Tampereella valtateiden liikennemäärien ennustetaan kasvavan
vuoteen 2030 mennessä 1,29 kertaiseksi. Liikennemäärien
suunnittelualueen katuverkolla on oletettu kasvavan samassa suhteessa. Katuverkon liikennemäärien kehittyminen ja
suuntautuminen ovat yhteydessä kehittyvään maankäyttöön
ja liittymien liikenteelliseen toimivuuteen, joten ennustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä.
Valtatie 12 ei täytä päätielle asetettuja tavoitteita. Suu-

Kuva 4. Suunnitteluosuuden nopeusrajoitukset, liikennemäärät, liittymät, kevyen liikenteen väylät ja linja-autopysäkit (lähde: Liikennevirasto / tierekisteri)

rimmat puutteet kohdistuvat tien turvallisuuteen, liikenteen
sujuvuuteen ja alhaiseen nopeustasoon lukuisten valoohjattujen katuliittymien vuoksi.
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Suunnittelualueen keskeisin ongelma on Teiskontien
suuret liikennemäärät. Alueella on runsaasti maankäytön
(mm. TAYS, Tamk ja asutus) tuottamaa lähiliikennettä ja
pitkämatkaista valtatieliikennettä. Teiskontie toimii samalla
myös merkittävänä linja-autoliikenteen käytävänä. Teiskontien kautta suuntautuu merkittävä osa kaupunkiseudun
itäpuolen liikenteestä Tampereen keskustaan.
Teiskontien katuliittymissä on runsaasti liittyvää ja risteävää paikallista liikennettä, joka aiheuttaa liittymissä sujuvuusongelmia. Toisaalta valtatie yhdyskuntarakenteen
sisällä muodostaa estevaikutuksen ja rajoittaa maankäytön
ratkaisuja. Ongelmat kärjistyvät valo-ohjatuissa liittymissä
melko korkeina onnettomuusmäärinä. Sujuvuudeltaan
ongelmallisin liittymä nykytilanteessa on Kuntokadun liittymä.
Liittymässä aamuhuipputunnin aikaan Tampereen keskus-

Kuva 5. Liikennevirrat tulosuunnittain aamuhuipputunnin aikaan klo 8.00 9.00 (keskiarvo liikennevaloista saaduista liikennevirtatiedoista 11. 13.12.2012)

taan päin mentäessä viivytykset ovat pitkiä ja palvelutasoluokka on erittäin huono (F). Muissa tarkasteltavissa
liittymissä palvelutaso aamuhuipputunnin aikaan huonoimman tulosuunnan mukaan on tyydyttävä-huono (C-E).

2.2

Joukkoliikenne

Valtatien 12 suunnittelualueen kautta kulkee useita linjaautoreittejä. Linja-autoliikenteen reitit ja kulkusuunnat
liittymissä sekä pysäkkien sijainnit suunnittelualueella on
esitetty kuvassa 6. Suunnitteluosuudella valtatiellä 12 on
yhteensä 9 linja-autopysäkkiä. Taysin kohdalla oleva pysäkkipari toimii pikavuoroliikenteen pysäkkeinä.
Kuvaan 6 on kirjattu pysäkkien nousijamäärät vuorokaudessa (30.10.2012). Nousijamäärät ovat selvästi suuremmat
tien pohjoispuoleisilla pysäkeillä, jolloin suuntana on Tampereen keskusta. Linja-autoista poistuvia puolestaan on
oletetusti enemmän Tampereelta pois tultaessa, jolloin tien
molempien puolien pysäkkien käyttö on lähes samaa luokkaa. TAYS:n pysäkin (kuva 7) kohdalla nousijamäärä on
jopa 1550 henkilöä vuorokaudessa. Pysäkin nousijamäärä
kuuluu suurimpiin Tampereen alueella.
Kuva 6. Linja-autoliikenteen linjojen reitit ja kulkusuunnat liittymissä sekä pysäkit ja niiden nousijamäärät vuorokaudessa (30.10.2012).
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luosuuden läpi Teiskontiellä kulkevia vuoroja on 27 vuoroa aamuhuipputunnin aikaan. TAYS:n kohdalla kulkevia vuoroja on lähes 40 aamuhuipputunnin aikaan eli noin 2 vuoroa kulkee pysäkin ohi minuutissa kohti Tampereen keskustaa.
Linjavuoromäärät: suunnitteilla
Tampereen sisäisissä linjoissa on suunnitteilla linjan 16 reitin muuttamista vuonna 2014 niin, että se
jatkaisi valtatieltä 12 Lentävänniemen sijasta Pirkkalaan. Samalla vuoromäärää kasvatettaisiin kuudesta vuorosta kahdeksaan vuoroon tunnissa. Tarjonnan lisäystä on suunniteltu tämän jälkeen myös
linjalle 18, joka liikennöi Atalasta Haukiluomaan kulkien valtatietä 12 pitkin.
Paikallisliikenne Kangasala-Tampere -välillä on suunnitteilla siirtää liikennöimään valtatietä 12 pitkin. Ajatuksena on, että vuosina 2016 2018 joukkoliikenteen määrä lisääntyisi näiden vuorojen takia
arviolta 2 vuoroa/tunti/suunta Taysin kohdalla.
Pikavuorot Tampere-Lahti -välillä kulkevat nykyisin Tampereella linja-autoasemalta Kangasalan
suuntaan Kalevantie-Messukyläntie-Kangasalantie. Suunnitelmissa on näiden vuorojen siirtämissä
lähivuosien aikana käyttämään valtatietä 12. Vuoroja kulkee nykyisin noin 10/suunta/päivä.

Kuva 7.
pysäkkejä.

Suunnitelmien toteuduttua liikennöinnin arvioitu lisääntyminen vuoteen 2020 mennessä valtatiellä
12 on noin 7 linja-autoa/suunta/tunti, jolloin liikennöinnin yhteismäärä nousee yli 40 linja-autoon Taysin
pysäkin kohdalla. Taulukossa 1 on esitetty suunnitellut linja-autovuorojen määrät aamuhuipputunnin
aikaan Kangasala-Tampere suuntaan. Vuoromääriin on laskettu myös suunnitelmat, joiden aikataulu ei
ole vielä tiedossa.

Linjavuoromäärät: nykyään
Taulukko 1. Linja-autovuorojen määrä aamuhuipputunnin aikaan Kangasala-Tampere suuntaan.

Tampereen sisäisistä linjoista yhteensä 11 kulkee suunnittelualueella. Näistä linjoista osa kulkee koko
suunnitteluosuuden valtatietä 12 pitkin, osa lähtee Taysin pihasta, osa kääntyy Kissanmaankadulta ja
osa Hervannan valtaväylältä ja jatkaa matkaansa Tampereen keskustaan päin. Aamuhuipputunnin
aikaan Kangasala-Tampere suuntaan liikennöintiä on eniten. Iltahuipputunnin aikaan liikennöinti on
tasaisemmin jakautunut. Aamuhuipputunnin aikaan valtatien 12 koko suunnitteluosuuden läpi ajaa 16
vuoroa suuntaan Kangasala-Tampere. Kissanmaan ja Taysin liittymistä liikennöinti kasvaa 11 ajoneuvolla. Lisäksi Teiskontien ramppiliittymästä kohti Tamperetta kääntyy 4 vuoroa aamuhuipputunnin
aikaan. Yhteensä siis suunnittelualueella liikennöi Tampereen sisäisiä linjoja yli 30 kohti Tampereen
keskustaa aamuhuipputunnin aikaan.

Teiskontie (koko
suunnittelualueen
läpi)

TAYS:in kohdalla

Suunnitteilla
(TAYS:in kohdalla)
noin vuonna 2020

Tampereen sisäinen
liikenne

16

27

noin 30

Paikallisliikenne

4

4

noin 6

Vakiovuorot

6

7

noin 7

Pikavuorot

1

1

noin 2

Paikallisliikenne kulkee valtatietä 12 pitkin Kangasalle sekä Ruutana-Suinula suuntaan. Näitä vuoroja kulkee päivässä noin 25 suuntaansa.
Vakiovuorojen pysäkit ovat Tays, Hoitokoti (Lääkärinkadun liittymän tuntumassa) ja Ali-

Yhteensä:

27

39

noin 45

Huikkaantie. Vakiovuorojen linjat alkavat Tampereen keskustasta ja jatkavat Pälkäneelle, Orivedelle,
Vilppulaan, Virroille, Vehkajärvelle, Kuhmoisiin, Mänttään ja Toijalaan. Vakiovuoroja kulkee arkipäivisin

Matka-aika

noin 15 vuoroa suuntaansa. Lisäksi Taysilta lähtee omia linja-autoreittejä Valkeakoskelle, Kyröskoskelle, Mouhijärvelle ja Linnavuorelle arkipäivisin noin 5 vuoroa suuntaansa.
Pikavuorot kulkevat Tampereen keskustasta ja niiden määränpäät ovat Jyväskylä, Kokkola ja Ähtäri. Pikavuoroja kulkee arkipäivisin noin 11 12 vuoroa suuntaansa.
Taulukossa 1 on esitetty linja-autovuorojen määrät aamuhuipputunnin aikaan Kangasala-Tampere
suuntaan koko suunnitteluosuuden läpi ajavat vuorot ja Taysin kohdalla ajavat vuorot. Koko suunnitte-

Nykyisellään linja-autot jonottavat ruuhka-aikaan samoilla kaistoilla muun autoliikenteen kanssa.
Matka-ajat pitenevät ja pääsy pysäkeiltä takaisin kaistalle on vaikeaa pysähtyneen autoliikenteen
vuoksi. Matka-aikojen ennustettavuus vaihtelee ruuhka-aikaan huomattavasti, jolloin matkustajien on
varauduttava ottamaan huomioon ruuhka-aikaan matka-ajan venyminen aikataulun mukaisista matkaajoista.
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Kuvissa 8 ja 9 on esitetty matka-ajan pitenemä aamu- ja iltaruuhkan aikaan koko vuorokauteen
verrattuna Tampereen sisäisillä linjoilla. Teiskontiellä Tampereen suuntaan joukkoliikenteen matka-

2.3

aika pitenee jopa minuutilla aamuruuhkan aikaan ja noin 15 45 sekuntia iltaruuhkan aikaan.

Teiskontien eteläpuolella kulkee jalankulku- ja pyörätie koko suunnitteluosuudella. Välillä Teiskontien
eritasoliittymä Kuntokatu ja Kissanmaankatu reunakivellä erotetut kevyen liikenteen väylät kulkevat

Matka-aika-analyysi: aamupäiväruuhka

Jalankulku ja pyöräily

molemmin puolin tietä. Kissanmaankadulta Ritakadulle on erillinen puistoalueella sijaitseva kevyen
liikenteen väylä (kuva 10). Ritakadulta suunnittelualueen itäreunaan asti jalankulku- ja pyörätie kulkee
leveällä välikaistalla moottoriajoneuvoliikenteestä erotettuna.
Kevyen liikenteen alikulkuja ei nykyisellään ole paitsi aivan suunnittelualueen länsipäässä Teiskontien ramppiliittymän yhteydessä. Suunnitteluosuudella on yhteensä viisi valtatien ylittävää suojatietä.
Katuliittymissä on liikennevalo-ohjatut suojatiet ja lisäksi Teiskontiellä Kissanmaankadun ja Lääkärinkadun välissä on painonapein varustettu erillinen liikennevalo-ohjattu suojatie.
Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on paljon etenkin Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymän tuntumassa, jossa on merkittävää maankäyttöä (TAYS, Tamk ja asuinalueet). Lähialueen monipuolisin ja
vilkkain joukkoliikenteen tarjonta lisää jalankulkijoita Teiskontien tuntumassa merkittävästi.

Kuva 8. Matka-aika aamuruuhkan aikaan verrattuna vuorokauden keskimääräiseen matka-aikaan.

Matka-aika-analyysi: iltapäiväruuhka

Kuva 10. Teiskontien eteläpuolella kulkeva puistoalueella sijaitseva kevyen liikenteen väylä.

Kuva 9. Matka-aika iltaruuhkan aikaan verrattuna vuorokauden keskimääräiseen matka-aikaan.
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2.5

Maankäyttö ja ympäristö

Vuosina 2008 2012 suunnittelualueella on tapahtunut yhteensä jopa 112 liikenneonnettomuutta.
Alueella ei ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Loukkaantumiseen johtaneita

2.5.1

Maakuntakaava

onnettomuuksia on ollut 21 kappaletta. Taulukossa 2 on esitetty suunnittelujakson onnettomuudet
onnettomuustyypeittäin.

Pirkanmaalla on voimassa maakuntavaltuuston 9.3.2005 hyväksymä ja valtioneuvoston 29.3.2007

Taulukko 2. Suunnittelujakson onnettomuudet vuosina 2008 2012

vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Ote kaavasta suunnittelualueen kohdalta on esitetty
kuvassa 11. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 laatimisesta maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan

2.4

Onnettomuudet

Onnettomuustyyppi
Peräänajo
Polkupyörä
Yksittäinen
Ohi
Risteäminen
Kääntymisonnettomuus
Jalankulku
Muu
Peura
Kohtaamisonnettomuus
Mopo
Yhteensä:

Loukkaantumiseen
johtanut (kpl)
8
5
3
2
1
1
1

21

Omaisuusvahinkoihin
johtanut (kpl)
48
1
5
13
7
6

YHTEENSÄ

5
3
2
1

56
6
8
15
8
7
1
5
3
2
1

91

112

5.12.2011.
Voimassa olevaan maakuntakaavaan valtatien 12 Teiskontien suunnitteluosuus on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymien kohtaan on merkitty uusi
eritasoliittymä. Teiskontien eteläpuoli on taajamatoimintojen aluetta ja pohjoispuoli palvelujen ja
hallinnon alue.

Suurin osa onnettomuuksista on ollut peräänajoja, 56 onnettomuutta, joista 8 on ollut loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Polkupyöräonnettomuuksista 5 on ollut loukkaantumisen johtaneita.
Kaksi onnettomuuksista on tapahtunut Teiskontien eritasoliittymän itäisen rampin viereisellä suojatiellä.
Loput kolme on tapahtunut Kissanmaankadun liittymän kohdalla. Loukkaantumiseen johtanut jalankulkuonnettomuus on tapahtunut Kuntokadun liittymän kohdalla olevalla suojatiellä.
Suurimmat onnettomuuskasaumat ovat yllä esitetyt liikennevaloliittymät, erityisesti Kuntokadun ja
Kissanmaankadun liittymät ja niiden välinen osuus, ja Ali-Huikkaantien liittymä. Ali-Huikkaantien
liittymässä on tapahtunut useita peräänajoja ja muun muassa yksittäisiänonnettomuuksia, joista osa on
johtanut henkilövahinkoihin.

Kuva 11. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta (2007)
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2.5.2

Yleiskaava ja asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava. Tampereen kantakaupungin yleiskaava on hyväksytty vuonna 1998. Yleiskaavassa Teiskontien pohjoispuolella on julkisten palveluiden ja hallinnon
alue. Alueella ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala. Tien
eteläpuolella vaihtelevat julkisten palveluiden ja hallinnon alueet, kerrostalovaltaiset ja pientalovaltaiset
asuntoalueet sekä lähivirkistysalueet. Kaava-alue loppuu Teiskontien pohjoispuolella suunnitteluosuuden itäpäässä. Alueen koilliskulmassa kulkee yleiskaava-alueen raja niin, että Teiskontie kuuluu

Luonnonolot
Suunnittelualueen ympäristö on puistomaista aluetta (kuva 13). Alueen puusto on monin paikoin melko
iäkästä ja vaatii lähivuosina nuorentamista. Suunnittelualueella ei ole luonnonympäristön kannalta
suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä, luonnonympäristön erityispiirteitä eikä, eikä luonnonsuojelullisesti
arvokkaita kohteita.
Suunnittelualueelta ei ole tallennettu havaintoja Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien
esiintymärekisteriin. Suunnittelualueella ei ole (suojausta edellyttäviä) pohjavesialueita.

kaava-alueeseen.
Suunnittelualueen tieosuutta rajaa koko suunnitteluosuuden ajan myös asemakaavan rajat. Kuvas-

Muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

sa 12 on esitetty alueen asemakaava-alue.

Muinaismuistoja ei ole suunnittelualueella.

Kuva 12. Ote suunnittelualueen asemakaavasta

2.5.3

Ympäristö
Kuva 13. Suunnitteluosuuden länsiosassa on puistomaista aluetta.

Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö
Teiskontien suunnittelualueen ympäristö on ilmeeltään rakennettu, mutta puistomainen ja harmoninen.
Ilmeeseen vaikuttavat merkittävästi Teiskontien varressa oleva puusto (koivut) ja hoidetut viheralueet
molemmin puolin tietä. Olemassa olevat rakennukset sijoittuvat koko osuudella puistovyöhykkeen
taakse. Teiskontien eteläpuoleinen Kissanmaan omakotialue on todettu edustavan toteutusaikaansa
hyvin edustavaa rakennetta. Lääkärinkadun liittymän jälkeen itään päin mentäessä maisema vaihtuu
metsämaisemaksi.
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3.

Toimenpiteet

Suunnitteluosuudelle vt 12 pohjoispuolelle rakennetaan
joukkoliikennekaista välille Ali-Huikkaantie - Kuntokatu.
Lisäksi muutoksia tulee
autopysäkkien sijanteihin.

kaistajärjestelyihin

ja

linja-

Teiskontien ramppiliittymän kaistajärjestelyihin ei tule
muutoksia. Pohjoispuolella oleva pysäkki säilytetään ennallaan. Pysäkki on ohjemittoja lyhyempi, mutta sen sijainti
rampin ja sillan välissä estää parannustoimenpiteet. Teiskontien ramppiliittymään idästä tulevan kääntymiskaistan
jatketaan niin, että se jatkuu Kuntokadun liittymästä ramppiliittymään asti. Kuntokadulta rakennetaan vapaa oikea,
jolloin kolmiokorokkeeseen jäävä jalankulku- ja pyörätie
porrastetaan. Kuvassa 14 on esitetty muutokset välillä
Teiskontien eritasoliittymä ja Kuntokadun liittymä.
Joukkoliikennekaista alkaa idästä Ali-Huikkaantien liitty-

Kuva 14. Toimenpiteet välillä Teiskontien eritasoliittymä ja Kuntokadun liittymä.

mästä ja jatkuu Kuntokadun liittymään kulkien koko matkan
vt 12 pohjoispuolella. Kuvassa 15 on esitetty muutokset
Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymissä. Kuntokadun
liittymässä joukkoliikenne saa jatkaa oikealle kääntyvien
kaistalta suoraan. Kissanmaankadun liittymän kohdalle
rakennetaan keskisaareke suoraan menevien ja joukkoliikennekaistan väliin, jolloin joukkoliikenne voi ohittaa liikennevalot. Pohjoispuoleista linja-autopysäkkiä pidennetään.
Vt 12 eteläpuoleinen linja-autopysäkki Kissanmaankadun
liittymän länsipuolella siirretään Kissanmaankadun liittymän
itäpuolelle. Kissanmaankadulle rakennetaan kääntyviä linjaautoja varten uusi pysäkkilevennys katoksineen. Pysäkin
siirto vapauttaa lisätilaa Kuntokadun ja Kissanmaankadun
liittymien välillä. Lisätila mahdollistaa oikealle kääntyvien
kaistan rakentamisen. Joukkoliikenteen käyttäjien kävelyetäisyydet eivät muutu pysäkin siirron takia merkittävästi.

Kuva 15. Toimenpiteet Kuntokadun liittymässä ja Kissanmaankadun liittymässä.
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Kissanmaankadun ja Lääkärinkadun välissä olevan liikennevaloilla ohjatun suojatien kohdalla joukkoliikennekaista
erotetaan suoraan menevästä liikenteestä keskisaarekkeella, jolloin joukkoliikenne pääsee ohittamaan liikennevalot.
Suojatie porrastetaan keskisaarekkeen kohdalla. Kuvassa
17 on esitetty Kissanmaankadun ja Lääkärinkadun välillä
tehtävät muutokset.
Lääkärinkadun ja Ritakadun nelihaaraliittymässä pohjoispuoleinen pysäkki siirretään hieman länteen päin. Kangasalta tuleville tehdään vapaa oikea Lääkärinkadun suuntaan. Vapaa oikea -kaistan tulee olla sen verran pitkä, että
suoraan menevä linja-auto ei ole oikealle kääntyvän liikenteen tiellä. Itään oikealle kääntyvien kaistalta annetaan
joukkoliikenteelle oikeus mennä suoraan pysäkille. Pysäkin
edessä oleva olake poistetaan. Kuvassa 18 on esitetty
toimenpiteet Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymässä.

Kuva 17. Toimenpiteet Kissanmaankadun ja Lääkärinkadun välillä.

Kuva 16. Teiskontie, Ritakadun ja Lääkärin kadun liittymä.

Kuva 18. Toimenpiteet Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymässä.
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Lääkärinkadun ja Ali-Huikkaantien liittymien välisellä tieosuudella oleva pohjoispuoleinen pysäköimisalue siirretään
joukkoliikennekaistan verran pohjoisemmaksi. Alueen
mitoitus säilytetään ennallaan. Ali-Huikkaantien liittymän
kohdalla joukkoliikenne erotetaan saarekkeella, jolloin
joukkoliikenteen ei tarvitse pysähtyä liikennevaloihin. Keskisaarekkeen läpi kulkeva suojatie porrastetaan. Pohjoispuoleista pysäkkiä pidennetään keskisaarekkeen takia. Pysäkin
tulee olla niin pitkä, että yhden linja-auton pysähtyminen
pysäkille ja toisen ohittaminen samaan aikaan on mahdollista. Joukkoliikennekaista aloitetaan noin 200 m ennen liittymää, jolloin joukkoliikenne pääsee ohittamaan liikennevaloissa odottavat ajoneuvot ennustetilanteessakin. AliHuikkaantien liittymän läheisyydessä tehtävät toimenpiteet
on esitetty kuvissa 19 ja 20.
Esitettyjen toimenpiteiden lisäksi rakennussuunnitelmassa tulee tarkistaa joukkoliikenteen liikennöinnin parantamistarpeet valtatiellä 12 suunnittelualueen itäpuolella. Toimelankadun ja Jaakonmäenkadun liittymissä tulee tarkistaa,
onko tarvetta mahdollistaa pysäkille suoraan ajo oikealle

Kuva 19. Toimenpiteet Lääkärinkadun ja Ali-Huikkaantien välillä.

kääntyvien kaistalta. Irjalankadun liittymässä tulee tarkistaa
Lahden suuntaan menevän pysäkin mitoitus ja etenkin
pysäkin pituuden riittävyys.

Kuva 20. Toimenpiteet Ali-Huikkaantien itäpuolella joukkoliikennekaistan alussa.
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4.

Vaikutukset

4.1

Liikenne

Toimenpiteet parantavat erityisesti joukkoliikenteen sujuvuutta ja vähentävät matka-aikaa etenkin
aamuruuhkan aikaan. Myös muun autoliikenteen sujuvuus paranee viivytysten vähentyessä lisäkaistojen ansiosta.

4.1.1

4.1.3

Toimivuustarkastelut

Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/SimTraffic-ohjelmistolla. Palvelutasot on määritetty HCM2000:n
mukaisilla kriteereillä (taulukko 3).
Taulukko 3.

Palvelutasoluokat ja -kriteerit valo-ohjatussa liittymässä (HCM2000).

Liikenneturvallisuus

Toimenpiteet parantavat autoliikenteen turvallisuutta. Nykyisin linja-autojen poistuminen pysäkeiltä on
ongelmallista suuren liikennemäärän takia. Joukkoliikennekaistan ansiosta linja-autojen kulku pysäkeillä helpottuu ja vaaratilanteita tapahtuu vähemmän. Myös pidemmät pysäkit tukevat turvallisempaa
liikennöintiä.
Lisäkaistojen takia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ajoradan ylitykset pitenevät. Rakennussuunnitelmassa tulee kevyen liikenteen turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota ja siinä tulee pyrkiä
minimoimaan turvallisuusriskit. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta pyritään parantamaan
muun muassa porrastamalla suojatiet joukkoliikennekaistojen kohdalla. Porrastuksien avulla kevyen
liikenteen huomio kiinnittyy paremmin joukkoliikennekaistaa tai vapaa oikea -kaistaa käyttävään
liikenteeseen. Porrastukset saattavat hidastaa pyöräilijöitä. Porrastuksia ei kuitenkaan ole suunniteltu
pyöräilyn pääreiteille vaan useampia suunniteltuja porrastuksia tulevat käyttämään oikeastaan vain
pysäkeille menevät jalankulkijat.

4.1.2

Toimivuustarkastelut on tehty aamuhuipputunnin aikaan, jolloin itä-länsisuuntainen liikennemäärä
on suurin ja joukkoliikenteen sujuvuus on heikoin. Nykytilanteen aamuhuipputunnin palvelutasoluokat
on laskettu 11. 13.12.2012 liikennemäärillä klo 8.00 9.00
-tilanteessa on
tarkasteltu tilannetta, jossa toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on tehty ja liikennemäärät
ovat nykyisellä tasolla. Ennustilanteessa (AHT 2030) toimenpiteet on tehty ja liikennemäärät on
kasvatettu 1,3 -kertaisiksi eli liikenne on kasvatettu vuoden 2030 ennustetulle tasolle.

Jalankulku ja pyöräliikenne

Jalankulun ja pyöräliikenteen ylitykset Teiskontien, Kuntotien ja Lääkärinkadun yli pidentyvät lisäkaistojen vuoksi. Toisaalta lisäkaistat parantavat autoliikenteen toimivuutta, jolloin liikennevalojen kierto on
parempi ja suojatiellä vihreä tulee useammin.
Saarekkeiden kohdalla ennen liikennevalo-ohjaamattoman kaistan ylittämistä on porrastus. Porrastukset parantavat turvallisuutta väylää ylitettäessä. Rakennussuunnitelmassa tulee tarkistaa, että
porrastuskohdissa väylän kaarre on tarpeeksi loiva, jotta pyöräilijät pääsevät kulkemaan sujuvasti.

Kuva 21. Aamuhuipputunnin aikaan länteen päin kulkevia autoja on yli 1700 ajon./tunti.
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Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymiä on tutkittu toimivuustarkasteluissa yksittäisinä liittyminä nykyisen valo-ohjauksen mukaisilla kiertoajoilla. Toimenpiteiden
vaikutukset palvelutasoluokissa tulosuunnittain on esitetty kuvassa 22.
Kuntokadun liittymän palvelutaso nykytilanteessa aamuhuipputunnin aikaan on
erittäin huono (F) huonoimman tulosuunnan mukaan idästä länteen. Myös pääsuuntainen (itä-länsi) joukkoliikenne joutuu odottamaan muun autoliikenteen kaistalla.
-tilanteessa (AHT 2013) Teiskontien joukkoliikennekaista parantaa suoraan menevän joukkoliikenteen palvelutason luokkaan hyvä (B). Joukkoliikennekaistalta oikealle kääntyvien autojen palvelutaso paranee myös nykyisestä, mutta hieman
vähemmän, sillä kääntyvät autot joutuvat jonottamaan suoraan ajavien pitkissä
jonoissa ennen kääntymis-/joukkoliikennekaistalle pääsyä. Kuntokadulta oikealle
kääntyvien palvelutaso paranee luokkaan erittäin hyvä (A) vapaa oikea -järjestelyn
myötä. Muilla tulosuunnilla palvelutasoluokat säilyvät nykyisellä tasolla.
Ennustetilanteessa vuonna 2030 liittymä ruuhkautuu ja jonoutuu pääsuunnalla
entisestään, mutta pääsuunnan joukkoliikennekaistalla palvelutasoluokka heikkenee
aamuruuhkan aikaan vain luokkaan C (tyydyttävä). Kuntokadun tulosuunnalla viivytyksiin perustuvat

-tilanteen mukaisina, vaikka jonopi-

tuudet kasvavatkin.
Kuntokadun vapaa oikea -kaistan pituutta ja sen riittävyyttä tarkasteltiin iltahuipputunnin tilanteessa, koska silloin Kuntokadun tulosuunnan liikennemäärät ovat
suurimmillaan, ja vasemmalle kääntyvien pitkä jono voi estää vapaa oikea -kaistalle
pääsyn.
-tilanteessa vasemmalle kääntyvien maksimi jonopituus on noin 45
m. Ennustetilanteessa jonopituus on jo yli 90 metriä ja ulottuu seuraaviin liittymiin
asti. Iltaruuhkan aikaan vasemmalle kääntyvien jono on siis ajoittain niin pitkä, että
sujuva pääsy oikealle kääntymiskaistalle estyy, ja oikealle kääntyvät joutuvat jonottamaan vasemmalle kääntyvien kanssa samassa jonossa.
Toisen vasemmalle kääntymiskaistan rakentaminen lyhentäisi hieman sivusuunnan jonojen pituutta, mutta heikentäisi liittymän välityskykyä kokonaisuudessaan,
koska kaksi vasemmalle kääntymiskaistaa edellyttäisi erillisen vaiheen Teiskontien
ylittävälle suojatielle ja vähentäisi siten muiden suuntien vihreää aikaa.
Kissanmaankadun liittymässä joukkoliikenteen pääsuunnan palvelutaso paranee
aamuruuhkan aikaan tyydyttävästä (C) erittäin hyvään (A) liikennevalot ohittavan
joukkoliikennekaistan ansiosta. Vuoden 2030 tilanteessa liittymän palvelutaso on
luokassa D (välttävä), mutta liittymä on hyvin häiriöherkkä ja ruuhkautuu helposti
viereisen Kuntokadun liittymän ruuhkautumisen myötä. Joukkoliikenteen palvelutaso
pääsuunnan joukkoliikennekaistalla on kuitenkin erittäin hyvä (A).

Kuva 22. Toimenpiteiden vaikutukset palvelutasoluokkiin Kuntokadun ja Kissanmaankadun liittymissä.
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Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymä
Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymän palvelutasoluokat tulosuunnittain on esitetty kuvassa 23. Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymän palvelutaso nykytilanteessa
on E (erittäin huono) huonoimman tulosuunnan
mukaan. Joukkoliikenteen pääsuunnalla (itä-länsi)
palvelutaso on tyydyttävä (C).
-tilanteessa (2013) joukkoliikennekaistan
ja vapaan oikean ansiosta luokka paranee. Oikealle
kääntyvät pääsevät esteettä kääntymään oikealle ja
joukkoliikenne pääsee etummaiseksi odottamaan
valojen vaihtumista. Palvelutasoluokka on tällöin B
(hyvä). Lännestä itään mentäessä linja-autopysäkin
edessä olevan olakkeen poistumisen takia joukkoliikenne voi siirtyä oikealle kääntyvien kaistalle ja ajaa
tästä suoraan pysäkille, jolloin heidän palvelutasoluokkansa paranee hyvästä (B) erittäin hyvään (A).
Ennustetilanteessa vuonna 2030 joukkoliikenteelle
rakennetut etuudet parantavat joukkoliikenteen suju-

Kuva 23. Toimenpiteiden vaikutukset palvelutasoluokkiin Lääkärinkadun ja Ritakadun liittymässä.

vuutta suhteessa vieläkin enemmän. Esimerkiksi
joukkoliikennekaistan
ansiosta
joukkoliikenteen
palvelutaso paranee paikoin idästä länteen mentäessä
erittäin huonosta (F) tyydyttävään (C).
Ali-Huikkaantien liittymä
Ali-Huikkaantien liittymän palvelutasoluokat on esitetty
kuvassa 24. Nykytilanteessa Ali-Huikkaantien liittymän
palvelutasoluokka on C (tyydyttävä). Suurin osa
liittymästä kulkevasta joukkoliikenteestä tulee aamuhuipputunnin aikaan liittymään
huonoimmasta tulosuunnasta.

palvelutasoltaan

-tilanteessa pääsuunnan joukkoliikenteen
palvelutaso paranee erittäin hyvään (A) liittymästä
keskisaarekkeella
erotetun
joukkoliikennekaistan
ansiosta. Toimenpiteet eivät vaikuta merkittävästi
muuhun autoliikenteeseen. Ennustetilanteessa idästä
länteen menevien jono liikennevaloissa saattaa
huipputunnin aikaan olla jopa 200 m, joten joukkoliikennekaistalle tulee varata 200 m tila ennen liittymää.
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Kuva 24. Toimenpiteiden vaikutukset palvelutasoluokkiin Ali-Huikkaantien liittymässä.
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4.1.4

taulusta myöhästymiseen. Toimenpiteiden ansiosta liikennöintiin kuluvan matka-ajan ennustaminen on
helpompaa ja ruuhka-aika ei hidasta niin paljon matka-aikaa. Ennustetilanteessa liittymistä aiheutuvat

Joukkoliikenne

Toimenpiteet lyhentävät joukkoliikenteen matka-aikaa ja parantavat liikennöintiä pysäkeillä. Matka-aika

viivytykset kasvavat merkittävästi, jolloin suhteessa nykytilanteeseen toimenpiteillä on vielä merkittävämpi vaikutus.

paranee erityisesti aamuruuhkan aikaan Kangasalta Tampereen keskustaan päin mentäessä. Liittymissä palvelutaso paranee, viivytykset vähenevät ja matka-aika lyhenee. Taulukossa 4 on esitetty
palvelutasojen parantuminen viivytyksiä vähentävien toimenpiteiden ansiosta.

Jos joukkoliikenteen matka-aika kasvaa, tulee liikenteessä olevien linja-autojen määrää lisätä, jotta
vuoroväli säilyisi nykyisellä tasollaan. Vuorojen lisääminen kasvattaa kustannuksia. Lisävuorojen

Taulukko 4. Joukkoliikenteen palvelutasoluokat idästä länteen kuljettaessa aamuruuhkan aikaan nykytilanteess
-tilanteessa sekä liittymien liikennevaloista aiheutunut arvioitu viivytysaika.

Nykytilanne

Liikennevaloista

Kuntokatu

Kissanmaankatu

Lääkärinkatu
/ Ritakatu

AliHuikkaantie

F

C

C

C

> 4 min

B

A

B

A

noin 40 s

aiheutunut arvioitu viivytys

tarpeessa tulisi ennustetusti olemaan noin 15 Tampereen sisäisen liikenteen linjaa.
Toimenpiteiden ansiosta matka-ajan lyheneminen ja aikataulussa pysyminen tekevät joukkoliikenteestä houkuttelevampaa. Joukkoliikenteen etuisuuksien takia joukkoliikenne voi kilpailla matka-ajalla
henkilöautoliikenteen kanssa.

4.2

Maankäyttö ja ympäristö

Tässä työssä esitetyillä toimenpiteillä ei ole laajalle ulottuvaa vaikutusta. Esitetyistä toimenpiteistä
näkyvin on Teiskontien pohjoispuolella kulkeva joukkoliikennekaista. Kaistan vaikutus lähimaisemaan
rajoittuu tien ympäristön läheisyyteen. Suunnittelualue säilyttää puistomaisen ilmeensä. Alueella ei

Suunnitteluosuuden (noin 2 km) matka-aika ilman liittymien aiheuttamia viivytyksiä on noin 2 minuuttia. Nykytilanteessa liittymät hidastavat joukkoliikenteen liikennöintiä aamuruuhkan aikaan Tampe-

tarvita pohjaveden suojaus toimenpiteitä.
Joukkoliikennekaista ja sivusuuntien lisäkaistat parantavat liikkumisen edellytyksiä ja siten myös

reelle päin kuljettaessa keskimäärin yli 4 minuuttia.
-tilanteessa liittymien aiheuttama viivytys
on keskimäärin vain noin 40 sekuntia. Suunnitteluosuuden ruuhka-ajan yli 6 minuutin matka-ajasta

viihtyisyyttä. Vaikutus syntyy liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantumisesta. Erityisesti joukkoliikenteen sujuvuuden parantuessa oletetusti joukkoliikenteen käyttö lisääntyy, mikä puolestaan voi

voidaan päästä toimenpiteiden ansiosta alle 3 minuutin matka-aikaan. Tällä hetkellä linja-autojen
laskettu matka-aika suunnitteluosuuden läpi on noin 5 min.
Liittymien aiheuttamat viivytykset voivat kaksinkertaistaa suunnitellun matka-ajan, joka johtaa aika-

vähentää henkilöautoilua.
Voimassa oleva tiealueen asemakaavaraja ylittyy toimenpiteiden takia paikoin. Suunnitteilla olevassa asemakaavan päivityksessä tarkastetaan tiealueen rajaus.

Kuva 25. Kuntokadun liittymän nykytilanteen autoliikenteen palvelutasoluokka aamuruuhkan aikaan on erittäin huono Tampereen keskustaan päin mentäessä. Toimenpiteiden ansiosta joukkoliikenteen palvelutaso paranee hyvään.
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4.3

Kustannukset

Toimenpidesuunnitelmassa suunnittelualueelle valtatielle 12 esitetyt toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 2,0 M (MAKU 135,8, 2005=100). Kustannusten jakaantuminen eri toimenpiteisiin on
esitetty taulukossa 5. Kustannusarviossa työmaa- ja tilaajatehtävät ovat 28,5 % ja alv 0 %. Johtosiirrot
ovat mukana kustannuksissa vain karkealla tasolla. Valaistuksen saneerausta/uusintaa ei ole huomioitu kustannuksissa. Laskelmassa ei ole huomioitu nykyisen tien/kadun uudelleen päällystämistä.
Taulukko 5. Kustannusarvio

Toimenpide
1. Lisäkaista välillä Teiskontien ETL - Kuntokatu + Kuntokadun järjestelyt
Tie+katu ja kevyen liikenteen väylät

0,29

LIVA

0,03

2. Joukkoliikennekaista Kissanmaankadun kohdalla + Kissanmaankadun järjestelyt
Tie+katu ja kevyen liikenteen väylät

0,32

LIVA

0,03

3. Joukkoliikennekaista välillä Kissanmaankatu - Lääkärinkatu + Lääkärinkadun ja Ritakadun
järjestelyt
Tie+katu ja kevyen liikenteen väylät

0,51

LIVA

0,02

Porttaali

0,03

4. Joukkoliikennekaista välillä Lääkärinkatu - Ali-huikkantiestä itään n. 200m
Tie+katu ja kevyen liikenteen väylät

0,62

LIVA

0,02

Porttaali

0,03

Johtosiirrot

18

Kaikki johtosiirrot (arvio)

0,12

YHTEENSÄ

2,02
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5.

Jatkotoimenpiteet

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus, joiden alueella suunnittelualue on, ovat hyväksyneet
suunnitelman ohjeelliseksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Väylän yksityiskohtaisempaa suunnittelua
jatketaan Lääkärinkadun ja Ali-Huikkaantien välisellä osuudella tie- ja rakennussuunnitelman laatimisella ja Teiskontien eritasoliittymän ja Lääkärinkadun liittymän välisen osuuden rakennussuunnitelman
tarkentamisella. Suunnitelmissa tutkitaan muun muassa tarkemmin kunnallistekniikan siirto ja suojaustarpeet sekä rakennustekniset ratkaisut. Suunnittelualueen kaavoitusta jatketaan suunnitelman pohjalta.
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet aikaisemman tiesuunnitelman yhteydessä vaiheittain rakentamisesta. Lähtökohtana on MAL-sopimus ja kustannukset on sovittu jakautuvan suhteessa 50 / 50 % Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Tie- ja rakennussuunnitelmissa tulee tutkia mm. tievalaistuksen valotehon riittäminen Teiskontien
pohjoispuoleiselle joukkoliikennekaistalle ja uusien kaistojen pituudet, esimerkiksi Kuntokadun oikealle
kääntyvien ja Teiskontien joukkoliikennekaistan alkamiskohdat tarkemmin liikennemäärän ja ympäröivän maaston mukaan. Tiesuunnittelun yhteydessä kiinteistörajat tarkistetaan. Lisäksi sovitaan valtatien
12 varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella olevien Toimelankadun ja Jaakonmäenkadun liittymän
sekä Irjalankadun liittymän läheisten linja-autopysäkkien parantamistarpeet.
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