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Suunnittelualue



Suupan alue



Suupan suunnitelmaluonnos

• Raitiotie on suunniteltu 

päättyväksi Suupalle 

Naistenmatkantielle

• Vaihdot bussien ja 

ratikan välillä tapahtuvat 

lähtökohtaisesti 

katutasossa

• Tutkitaan myös 

mahdollisuutta uudelle 

ylikulkusillalle, josta olisi 

yhteydet pysäkeille 



Suupantien kohdan suunnitelmaluonnos

• Ratkaisuehdotukset 
pohjautuvat alustaviin 
maankäyttövisioihin

• Suupantien ja 
Naistenmatkantien 
risteykseen on 
tarkasteltu 
kiertoliittymää

• Luhtapolun tonteille ajot 
mahdollisesti 
pyöräkadun kautta



Naistenmatkantie



Uusi mahdollinen liittymä 
Naistenmatkantielle

• Tutkitaan uutta 

katuliittymää 

tulevaisuuden 

maankäyttöratkaisuja 

palvelemaan



Nuolialan koulun kohdan suunnitelmaluonnos

• Nuolialan koulun kohdalla tutkitaan alikulkujen ratkaisuja sekä Killontorintien

linjaamista Kirkkoveräjäntien kanssa samaan kohtaan



Partolan 
terminaali-
vaihtoehdot



Partolan osayleiskaava, 
luonnos 16.6.2021



Partolan osayleiskaava 1/2



Partolan osayleiskaava 2/2



Partolan terminaaliin saapuva 
liityntäliikenne

• Terminaaliin saapuvaa bussien liityntäliikennettä 

on tarkasteltu alustavasti saapumissuunnittain.

• Joukkoliikenteen bussilinjasto tullaan 

suunnittelemaan lähempänä raitiotieliikenteen 

käynnistymistä yhdessä asukkaiden kanssa. 

• Raitiotien päättyessä Partolaan, merkittävimmät 

saapumissuunnat ovat länsi, pohjoinen ja etelä.

• Raitiotien jatkuessa Suuppaan, merkittävimmät 

suunnat ovat pohjoinen ja etelä.



VE 1a Terminaali, bussit Kenkätiellä yleissuunnitelmaratkaisua mukaillen, 
liikennevalo-ohjattu liittymä Kenkätien ja Lestipolun risteyksessä

Kenkätiellä 2 telibussin pysäkkiä 
pohjoiseen ja 2-4 etelään. 

Etelään suunnan 
pysäkkikapasiteettia 
tarkennetaan vielä.



VE 1b Terminaali, bussit Kenkätiellä yleissuunnitelmaratkaisua mukaillen, 
kiertoliittymä Kenkätien ja Lestipolun risteyksessä

Kenkätiellä 2 telibussin pysäkkiä 
pohjoiseen ja 2-4 etelään. 

Etelään suunnan 
pysäkkikapasiteettia 
tarkennetaan vielä.



VE 2, bussit sijoittuvat omalle alueelleen raitiotiepysäkin eteläpuolelle

Kenkätiellä 2 telibussin pysäkkiä 
pohjoiseen ja 2 etelään. 

Palvelevat bussien ajan tasausta 
ja saattoliikennettä

Mahdollista 
tonttiliikennettä

Terminaalissa 2 x 
kahden telibussin 

pysäkit



Nuolialantie



Nuolialantien suunnitelmaratkaisut

• Nuolialantiellä raitiotie sijoittuu kadun keskelle

• Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään 

• Kadulle suunnitellaan katupuita mahdollisuuksien mukaan ja nykyisiä pyritään säästämään



Nuolialantien länsiosan suunnitelmaluonnos

• Nuolialantiellä tutkitaan joukkoliikennekadun osuutta Perkiönkadun ja Toivonkadun 

väliselle osuudelle. Tällä osalla liittyvät kadut katkaistaan. Nuolialantieltä suorat tontille 

ajot sallitaan.



Nuolialantien itäosan suunnitelmaluonnos

• Nuolialantien itäosassa 

tonttiliittymiä 

muutetaan 

suuntaisliittymiksi



Nuolialantien suunnitelmaluonnos

• Nuolialantien 

läpiajoliikennettä 

pyritään ohjaamaan 

erilaisin keinoin 

alueen muulle 

katuverkolle, kuten 

mm. Ilmailunkadulle



Hatanpään valtatie



Viinikanlahden kohdan suunnitelmaluonnos

• Viinikanlahden

kohdalla raitiotien 

suunnitelma 

yhteensovitetaan 

maankäytön 

ratkaisuihin



Jokikadun kohdan 
suunnitelmaluonnos

• Jokikadun kohdalla uusitaan 

nykyinen alikulku ja 

parannetaan jalankulun ja 

pyöräilyn reittejä
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