Karttapalautekyselyn
yhteenvetoraportti
Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma
24.10.2022

Kyselyn toteutus
• Kysely oli avoinna 3.10.-16.10.2022.
• Kyselyssä pyydettiin kartalle paikannettavaa
vapaamuotoista palautetta raitiotien alustavista
katusuunnitelmaluonnoksista. Taustatietoina
kysyttiin vastaajan kotikunta, postinumero ja
ikäryhmä.
• Karttakyselyyn vastasi 427 henkeä
• Vastaajat kirjoittivat kaikkiaan 899 kommenttia
kartalle paikannettuna

Tiedotus kyselystä
• 26.9.2022 Tampere ja Pirkkala julkaisivat
yleisötilaisuuksista tiedotteen, jossa kerrottiin ennakkoon
myös kyselystä
• Yleisötilaisuuksista ja kyselystä julkaistiin myös
ilmoitukset Aamulehdessä 28.9. ja Pirkkalaisessa
5.10.
• 3.10.2022 Tampere ja Pirkkala julkaisivat kyselystä
tiedotteen, jossa kerrottiin myös yleisötilaisuuksista
• Kunnat kertoivat kyselystä myös somessa
• Paikallislehdet kirjoittivat kyselystä
Kysely suunniteltiin ja toteutettiin Ramboll Finland Oy:ssä,
jossa siitä vastasi vuorovaikutusasiantuntija Anne Vehmas.
Rambollin ja WSP:n suunnittelijat tuottivat kyselyyn
raitiotiesuunnitelmat ja kommenttien palautekoosteet.

Vastaajien taustatiedot
• Vastaajia oli 427

Alle 30 vuotta

• Aktiivisimmin vastasivat 31-64 -vuotiaat
• Pääosa vastaajista (62 %) oli Tampereelta,
kolmannes Pirkkalasta ja 6 % muualta
• 2/3 vastaajista asui raitiotiereitin varrella
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Kaikki kommentit

Kommentteja kaikkiaan 899
Raitiotie ja pysäkit 282
Pyöräily ja liityntäpysäköinti 216
Kävely 172
Autoilu ja liityntäpysäköinti 145
Muu 88

Linnainmaan
suunnan
kommentit

Linnainmaa; Raitiotie ja pysäkit -kommentit
•

Kommenteissa toivottiin nopeaa ratikkaa Teiskontien varteen ja linjausta kauemmas Alasjärvestä.

•

Pysäkkejä toivottiin siirrettävän palvelemaan paremmin nykyistä asutusta.

•

Linnainmaan vaihtoterminaalia pidettiin toimivana.
Miksi raitiotie pitää sijoittaa rakentamattomalla
alueella kadun keskelle? Ratikalle pitää saada
Teiskontien osuudella oma nopea väylä, jossa
nopeusrajoitus väh. 60 km/h
Tässä pitäisi olla pysäkki
Reitti saatava kulkemaan
kauemmas Alasjärvestä!

Jos pysäkki olisi tässä, sen
vaikutusalue ulottuisi
paljon kattavammin
asutukseen kuin
Heikkilänkadun keskellä.

Pysäkki siirrettävä
lähemmäs AliHuikkaantien risteystä.
• Ehdotan, että raitiotie linjattaisiin
Teiskontien laitaan, eikä vietäisi
keskelle metsää.
• Miksi linjataan näin mutkaiseksi?

Tätä pysäkkiä pitäisi siirtää itään
päin niin paljon kuin mahdollista.
Tällöin pysäkki palvelisi
paremmin Teiskontien
eteläpuolella JO nyt asuvia.
Tämä pysäkki länteen
mahdollisimman lähelle
Luhtaankatua.

Pysäkkialue mielestäni
onnistunut!

Linnainmaa; Kävely -kommentit
•

Kommenteissa nousi esiin sivukatujen suojatieylitysten turvallisuus sekä Teiskontien alikulkujärjestelyt.

•

Alasjärven raitiotiekadun todettiin aiheuttavan estevaikutusta ja ylityspaikkoja toivottiin lisää.

Raitiotie ja ylileveä katualue
aiheuttaa merkittävän
estevaikutuksen alueen jalankululle.

Kävely-yhteyden oikaisu
suoraan ratikkapysäkin
suuntaan siltarummulle

Alikulkua toivottiin

Useita kommentteja
kävely-yhteyden
mutkaisuudesta.

Jalkakäytävä suoraksi
ilman koukkauksia

Voisiko alikulkuun saada
jalankulkuväylän?
Heikkilänkadun pohjoispuolen
kävelytie myös iloinen yllätys!

Tarvitaanko tässä ratikkavaloja.. ratikka
on itsessään jäähallin kokoinen. Kyllä sitä
osataan varoa.

Linnainmaa; Pyöräily ja liityntäpysäköinti -kommentit
•

Pyörätietä toivottiin sillalle ratikan kanssa ja seudullisista pääreiteistä haluttiin leveämpiä (3,5-4,0 metrisiä).

•

Pyöräteiden risteysjärjestelyjä toivottiin suoremmiksi ja turvallisemmiksi.

•

Alikulkujen muotoilua ja tarvetta kommentoitiin.
Pyörätien erottelu pitäisi päättyä
siihen missä halutaan
puolenvaihdon tapahtuvan.

Hämmentäviä porrastuksia, jos
tästä on tarkoitus pyöräillä.

8 kpl uusia liikennevaloliittymiä
uuden rinnakkaiskadun matkalla on
liikaa erityisesti pyöräliikenteen
sujuvuutta ajatellen.
Pyörätien pitää
EHDOTTOMASTI kulkea
samalla sillalla ratikan
kanssa.
Jalkakäytäväpyöräily
tulee olemaan tällä
kadulla hyvin yleistä.

Yhteydet Teiskontien
pyörätiellä tulee esittää.
Siltayhteyttä ehdotettiin.
Hyvin vaarallinen vapaa
oikea liittymä. Tämä tulee
vähintään korottaa ja
mieluimmin poistaa.

Pyörätien linjaus
suoremmaksi.

Yhteys alikulkuun koettiin
mutkaisena, vaarallisena.
Toivottiin tasoylitystä.

Tähän kohtaan tarvitaan
alikulku.

Tilaa on vaikka kuinka
paljon, mutta siltikin
eteläpuolen pyörätien
pitää olla kapeampi kuin
pohjoispuolen

Seudullinen pyöräilyn
pääväylä vain 3 metriä
leveä? Oulussa tämä olisi
vähintään 4 metriä leveä.

Linnainmaa; Autoilu ja liityntäpysäköinti -kommentit
•

Arvo Ylpön kadun valo-ohjattujen liittymien sekä Aitolahdentien liikenneympyrän toimivuudesta esitettiin huoli

•

Mäentakusenkadun joukkoliikennekadun toimivuutta epäiltiin sekä sen nähtiin aiheuttavan kiertoreittejä mm. Korpikodinkadulta.

•

Länkinotkonraitin kautta kulkevaa korvaavaa pysäköintialueen reittiä vastustettiin jyrkästi.

•

Liityntäpysäköinti nähtiin hyvänä asiana, mutta useamman liikennevaloristeyksen kautta kulkeminen koettiin hankalaksi.
Golf-kentän alueella
autokatuja ei kannata
rakentaa raitiotien
yhteyteen vaan tehdä
raitiotiestä oma väylänsä

Onko sairaalan huoltoliikenteen
operointi ja tilantarve huomioitu
liittymäalueella?

Miten varmistetaan vilkas
liikenne uimarannalle ja
frisbeegolfiin töiden aikana

Erinomainen ajatus tämä
liityntäparkki. Mietityttää
että kuinka näppärä tähän
on aamun ruuhkassa tulla
ysitieltä.?
Raitiotiejärjestelmään
kytkeytyvä saattoliikenne
(ajoneuvosaatto) tulee
huomioida joko Teiskontieltä
suoraan tai rinnakkaiskadulta
tapahtuvaksi.

Voisiko kevyen liikenteen
siirtää kokonaan eritasoon
rakentamalla alikulut sekä
raitiotien että Luhtaankadun
ali.

Useampi kommentti vastusti
Mäentakusenkatu 2
pysäköintiliikenteen kulkua
Länkinotkonraitin kautta.

Korpikodinkatu jää tässä
vaihtoehdossa pussiin ja
ajaminen sieltä keskustaan
muuttuu kummalliseksi.

Linnainmaa; Muut kommentit
•

Muut kommentit koskivat mm. kaupunkikuvaa, keskussairaalan saavutettavuutta sekä raitiotiekadun aiheuttamaa estevaikutusta.

•

Silta, Alasjärven länsipuolen raitiotiepysäkin aukio, varikko ja terminaalialue nähtiin tärkeinä kaupunkikuvallisina kohteina.
Miten huomioidaan
vaihtoyhteydet? Linja 11
erityisesti mielessä

Muutama erillinen kommentti
koski katualueen leveyttä ja
estevaikutusta.

Tästä sillasta on tulossa
kaupunkikuvallisesti merkittävä elementti.
Siitä voisi ehkä järjestää
arkkitehtuurikilpailun tai ainakin käyttää
arkkitehtejä suunnittelussa mukana.
Toivottavasti Heikkiläntien
varikosta tulee arkkitehtuurisesti
korkeatasoisempi kuin
Kauhakorvenkadun sandwichelementeistä tehdystä varikosta.

Tällä hetkellä hankesuunnitelmassa
esitettävien ratkaisujen perusteella
saavutettavuus osin heikkenee nykytilaan
verrattuna keskussairaalan alueella.

Vaikka kiveys on eittämättä
tyylikästä, toivoisin myös
mahdollisimman paljon
katuvihreää

Raitiotie pitäisi saada paremmin integroitumaan
muuhun kaupunkiympäristöön. Nyt vaikuttaa siltä,
että raitiotien ylittäminen jalan on hankalaa,
pysäkeille on vaikea saapua ja ratikkakadulle on
vaikea synnyttää viihtyisää kaupunkielämää
Olen kannattanut ratikkaa, mutta
nyt vaikuttaa siltä, että se
huristelee ohi, koska pysäkkiväli on
Irjalankadun/Alasjärven kohdalla
niin pitkä.
Iloinen yllätys niinikään oli
bussipysäkkien sijoittaminen
lähemmäs toisiaan myös täällä
etelämpänä

Hatanpään ja
Härmälän
suunnan
kommentit

Hatanpää & Härmälä;

Raitiotie ja pysäkit
-kommentit

Hyvä paikka pysäkille

• Hatanpään valtatien nurmirataa ja suunnitelman
puustoa pidettiin useassa kommentissa hyvänä
asiana
• Nurmirataa toivottiin myös Nuolialantielle
sepeliradan sijaan.
• Pysäkkien sijaintiehdotuksia oli runsaasti.
• Erityisesti Nuolialantiellä pysäkkiväliä pidettiin
liian harvana.

Hyvä paikka pysäkille
Hatanpään valtatien osuus vaikuttaa tosi
hyvältä. Nurmiradasta iso plussa.
Kuuselakeskukselta toivottiin
pysäkkiä siirrettäväksi useissa
kommenteissa, mutta pysäkkiä
myös toivottiin sinne ("150
asukasta, 100 työntekijää ja 35
lasta päiväkodissa")

Tähän pysäkki. Lyhin matka sairaalaan.
(useita kommentteja)

Härmälänrannan pysäkki
siirrettävä Valmetinkadun
liittymään (lukuisia toiveita).
Toisaalta parissa
kommentissa sijaintia
pidettiin hyvänä.
Tähän pysäkki.
Lukuisia
kommentteja.

Hatanpää tarvitsisi
kaksi pysäkkiä.
Yksi lähelle
Hatanpään
puistokujaa ja
toinen
Vihilahdentien
lähelle.

Koululle pysäkki.
Useita kommentteja.

Hälytysajoneuvojen pitäisi
päästä ajamaan raiteilla, sillä
ajoradalla vain 1+1 kaistaa.

Rantaperkiön pysäkki
Hatanpään valtatien
puolelle

Tähän pysäkki.

K-kaupalle pysäkki
mieluummin kuin Kuuselakeskukseen. Kaksi kommenttia.

Tähän pysäkki.
Lukuisia
kommentteja.

Tähän pysäkki.
Useita kommentteja.

Hyvä paikka
pysäkille

Nuolialantielle on suunniteltu liian vähän
pysäkkejä. Ainakin yksi enemmän tulisi olla,
jotta matka pysäkille ei tule liian pitkäksi.

Hatanpää & Härmälä;

Tulisi olla ylijatkettu jalkakäytävä.

Kävely -kommentit

Pitäisikö olla tavalliset
liikennevalot, sillä
autoliikennettä paljon?

• Lähes kaikkiin liittyvien katujen liittymiin
toivottiin ylijatkettua jalkakäytävää
parantamaan turvallisuutta.
• Kommentteja oli suojateiden sijainneista
• Korotettuja suojateitä toivottiin kaikkiin
Nuolialantien ylittäviin suojateihin

Paljon jalankulkua
ja pyöräilyä tässä
kohdassa
Härmälänrannasta Partolan
suuntaan. Nykyisin
liittymässä
vaaratilanteita.

Jalankulkijoilla kiertoa, ja moni oikaisee pyörille
tarkoitetulta puolelta -> voiko suoristaa?

Pitääkö kioskille
kävellä pyörätietä?

Korotettu suojatie pysäkin toiseen
ylityspaikkaan.

(kohdassa vain
ylityspaikka
polkupyörille)

Suojatie Hatanpään
valtatien yli pitäisi
olla molemmin
puolin liittymää

Suojatie Hatanpään
valtatien yli pitäisi
olla molemmin
puolin liittymää

Kaikki Nuolialantien suojatiet
tulisi olla korotettuja, ei vain
osa niistä.

Jyrkempi kaarre
Valmetinkadulle,
että suojatiellä olisi
turvallisempaa
Kirjaston kohdalla
pitäisi olla suojatie.

Tässä pitäisi olla
ylityspaikka kaupalle.
Tuleeko kaide, ettei tietä ylitetä suorinta
reittiä matkalla koululle?

Tämä punainen väri
pyörätielle hyvä tässä!
Ajoradan kaarretta
jyrkemmäksi, jotta pyörillä
suorempi linja

Hatanpää & Härmälä;

Pyöräily ja liityntäpysäköinti -kommentit

Siirtyminen pyörällä Jokikadulle
ja Jokikadulta järjestettävä
paremmin. Useita kommentteja.
Eroteltu pyörätie molemmin puolin
on erittäin kannatettava

• Runsaasti kommentteja, joissa toivottiin
pyörätien seudulliselle pääreitille leveämpää
mitoitusta, mm. "pääreitin tulee olla 4 metriä
leveä kuten Oulussa".

Hatanpään
puistokujan katkaisu
-> yhtenäinen
pyörätie

Puurivi pyörätien ja ajoradan
väliin - turvallisempi
Pyörätien voisi suoristaa

• Monessa kohdassa toivottiin puuriviä
siirrettäväksi ajoradan ja pyörätien väliin.
• Korotettuja suojateitä ja pyörätien jatkeita
toivottiin useaan kohtaan.

Kuinka
siirrytään itäpuoliselta
pyörätieltä
Lokomonkadulle
pohjoiseen?

Korotettu suojatie ja
pyörätien jatke

Härmälänrannan
puolella pysäkkiä
tulisi olla pyörä- ja
sähköpotkulautapysäköintiä, jottei
niitä jätetä minne
sattuu.

Pyörätiejärjestelyt
kaipaavat punaista
väriä selkeyden
vuoksi tässä
liittymässä.

Ylityskohdassa radalla loiva kaarre,
vaikka kiskot turvallisinta ylittää
pyörällä kohtisuoraan
Pyörätien jatke ja suojatie korotettuna,
koska koulualueen lähistöllä

Leveämpi pyörätie
Nykyisin jo
eroteltu väylä
tästä etelään voisi korjata
suunnitelmiin

Kentän vieressä olisi hyvin tilaa
pyöräpysäköinnille
Nuolialantielle 3 m
leveä pyörätie.

Pyörätie loppuu
yhtäkkiä -> siirtymiä
tarkennettava.

Miten pyöräillään
eteläreunan kiinteistöille?

Korotetuilla suojateillä voisi olla
väistämisvelvollisuus myös ylittävää
pyöräliikennettä kohtaan?
Kaupunkipyöräasema Tarmonkadulle

Väriasfaltti myös eteläpuolelle

Hatanpää & Härmälä;

Tarvitseeko poliisi nykyisen
kaltaisen poistumistien tontilta?

Autoilu ja liityntäpysäköinti -kommentit

Kommentteja leveistä kaarresäteistä, kaistojen
poistoehdotuksia, pohdintaa kapasiteetin muuttumisesta.
Onko tarvetta kääntymiskaistalle Jokikadulle?

Liittymää tulisi jäsennellä pihan puolelta

• Kommentteja tuli paljon ryhmittymiskaistojen
tarpeesta ja pituudesta
• Nuolialantiellä toivottiin, ettei niin monia liittymiä
katkaista ja että säilyvien liittymien
liikenneturvallisuutta parannetaan lisääntyvien
liikennemäärien myötä.
• Perkiönkadun liikenneturvallisuus huolestutti
lisääntyvän liikennemäärän vuoksi.
• Joitakin huomioita nykyisistä pelastusteistä ja
tonttiliittymäjärjestelyistä jatkossa

Nykytilassa kaistat
vasemmalle+suoraan yhdistetty ja
oikealle oma kaista -> jatkossa samat,
sillä liikennettä eniten etelään?
Kommentteja Siirtolapuutarhankadun
kadunvarsipysäköinnin haasteista.

Vasemmalle
kääntymiskaistan ja
suoraan
menevän
kaistan voisi
yhdistää.
Hatanpään
puistokujan liittymän
voisi katkaista
Mitä tapahtuu
tonttiliittymälle?

Liian lyhyt ryhmittymiskaista
Liittymäjärjestelyissä tulee
huomioida
Härmälänrannasta
suunniteltu tuleva
bussilinja ja linja-auton
kääntösäteet.

Kaistat olisi parempi
suoraan+vasen samassa ja
oikealle omanaan.

Lahdenperänkadulle liityntäpysäköintiä
ja pysäkki sen yhteyteen
Useita kommentteja Pihlajakadun ja
Koivukujan ajoneuvoliikenteen
lisääntymisestä ja katujen kapeudesta.

Lisääntyykö liikenne Talvitiellä
päiväkodin kohdalla, kun
Metsolankatu katkaistaan?

Ruuhka-aikana
haastava
liittymä.
Liikenneympyrä
voisi toimia
paremmin.

Tarvitaanko vasemmalle
kääntymiskaistaa?
Lentokentänkadun liittymä säilytettävä, edes
suuntaisliittymänä. Useita kommentteja.

Hatanpää & Härmälä;

Muut kommentit

Lisää vihreyttä
Toimiiko tämä liittymä ruuhka-aikaan?
Jos tässä on saattoliikennetarvetta, eristettävä
pollareilla, ettei autot aja pyörätielle ja jalkakäytävälle.

• Muissa kommenteissa toivottiin mm. lisää
vihreyttä ja kiiteltiin onnistuneita ratkaisuja.

Mahtavaa, että suunnitelmassa on puita ja nurmetusta
lähes koko Hatanpään valtatien matkalta. Puut ja
nurmetus sopivat erinomaisesti Arboretumin läheisyyteen
ja luovat upean ja virkistävän ympäristön! Kiitos!

Selkeä parannus
nykytilaan
jalankulku- ja
pyöräliikenteelle.
Ylitys molemmin
puolin ja tilaa
enemmän.

Miksi suojatie Lokomonkadun liittymän eteläpuolella? Enemmän
konfliktitilanteita etelään kääntyvän raskaan liikenteen kanssa.

Lisää
vihreyttä.

Erittäin hyvä
että nämä
ylimääräiset
katuliittymät
poistetaan

Onnistunut
risteysalue

Tätä poistuvan liittymän
tilaa voisi käyttää koulun
saattoliikennetilana?

Pirkkalan
suunnan
kommentit

Pirkkala; Raitiotie ja pysäkit -kommentit
• Haikan kohdalle pysäkkitoiveita oli runsaasti
• Toisaalta toivottiin, ettei ratikka jatkaisi Partolaa pidemmälle, ja toisaalta lukuisissa kommenteissa sen toivottiin jatkavan lentokentälle saakka.

Haikan kohdalle toivotaan
lukuisissa kommenteissa
pysäkkiä. Myös alikulun
säilyttämistä pyydetään

Suupan pysäkin sijaintia
pidettiin hyvänä.
Ylityspaikkaa toivottiin
laiturin molemmille puolille.

Nuolialan koululla hyvä
pysäkin paikka. Osassa
kommenteista toivottiin,
että pysäkki olisi lähellä
alikulkua.

Hyvä pysäkin paikka.

Pysäkkitoive

Meluvallin poistumista
kritisoidaan

Miksi täällä nurmirata,
mutta Nuolialantiellä
sepelirata?

Raitiotietä ei Partolaa
pidemmälle.
Todella
erinomaista, että
raitiotieyhteys
tulee Partolaan.

Pirkkala; Kävelykommentit
• Alikulkuja haluttiin säilyttää
• Lähes kaikkiin sivukatujen liittymiin toivottiin ylijatkettua jalkakäytävää parantamaan
turvallisuutta.

Paljon kommentteja alikulun
tarpeellisuudesta nykyisellä
sijainnillaan. Tärkeä yhteys
ulkoilureiteille/hiihtoladuille.

Useita toiveita
ylijatketusta
/korotetusta jkppväylästä.

Partolan alueen pysäkiltä
täytyy olla hyvä kävely
yhteys esim. motonetille
ja verkkokauppaan. Tämä
vähentäisi omaa
autonkäyttöä

Alikulun poisto koulun
kohdalla heikentää
turvallisuutta.

Kiertoliittymässä
jalankulkureitin ei pitäisi
kiertää näin paljon -> tähän
muodostuu polku.

Saisiko tähän
erotuskaistan
jalkakäytävän ja
ajoradan väliin?

Saisiko jkppyhteyden alikulusta
Nuolialantien jkppväylälle? Siihen
muodostuu polku
joka tapauksessa.

Kävely-yhteys pysäkille
katkeaa ennen liittymää.
Voiko Kurikantieltä jättää
toisen kaistan pois, jotta
jalkakäytävä mahtuisi?

Toiveena jkppväylän jatkuminen
suoraan pohjoiseen.
Ylityspaikkatoive

Pirkkala; Pyöräily ja liityntäpysäköinti -kommentit
• Ajoradan ja pyörätien väliin toivottiin leveämpää erotuskaistaa
• Näkemiin mm. alikulkujen kohdalla toivottiin kiinnitettävän huomiota
• Joitakin kommentteja tuli pyöräteiden geometrioihin liittymissä
Kiertoliittymä sai kiitoksia.
Samoin pyöräkatu, jonka
toimivuutta tosin hieman
epäiltiin.

Alikulkutoiveita Haikkaan

Naistenmatkantien
pohjoispuolen jalankulun ja
pyöräilyn eroteltu yhteys sai
pääosin kannattavaa palautetta.

Pyöräilyn
pääväylä
sillan
kohdalla
ajoradan
tasoon.

Parempia
pyöräilyolosuhteita
toivottu
kiertoliittymään
Pyöräily hidastuu, kun
niin paljon valoohjattuja liittymiä.

Pyörille toivottiin ylityspaikkaa
myös kiertoliittymän länsipuolelle

Liittymien mitoitusta voisi
tiukentaa, jotta autojen
ajonopeudet laskisivat.
Yliajettavia osuuksia tilalle.
Pyöräily erilleen
ajoradasta
Pyöräparkki pysäkin
koilliskulmaan
Lisää pyöräpysäköintiä
lähemmäs pysäkkiä. Myös
sähköisille
liikkumisvälineille.

Pyöräväylä
myös
länsipuolelle,
ettei tarvitse
mennä kahta
kertaa radan yli
matkalla
Partolaan

Merkittävissä
pyöräilyn
liityntäpysäköinneissä
voisi olla
pyörien
pesupaikat

Alikulkujen
näkemiin
kiinnitettävä
huomiota

Pirkkala; Autoilu ja liityntäpysäköinti -kommentit
• Pysäkkien yhteyteen kaivattiin autoille liityntäpysäköintiä ja tehtiin runsaasti ehdotuksia parkkihalleille.

Kommentteja valoohjauksen ja
kaistojen
järjestämiseen
Naistenmatkantien
liittymässä

Onko liittymässä tarpeeksi
jonotustilaa ruuhkassakin?

Liityntäpysäköinti
vieressä
pakollinen

Kiertoliittymä sai
kannatusta, mutta
sen valo-ohjaukseen
ja kaarresäteisiin oli
muutosehdotuksia.

Toiveena
kiertoliittymää ja
liittymien sijaintien
pitämistä nykytilan
mukaisina.

Voisiko
Lestipolulta päästä
ajamaan Naistenmatkan
tielle?

Voisiko liittymän
yhdistää
Korkeamäen
liittymään?

Parkkihalli toiveena
Parkkihalli toiveena useassa kommentissa
Myös tähän kiertoliittymä?

Pirkkala; Muut kommentit
• Muissa kommenteissa tuotiin esiin erityisesti huolia ratikan kustannuksista ja liikenteellisten muutosten aiheuttamista haitoista muille
liikennemuodoille.

Erinomainen suunnitelma.
Siitä vaan rakentamaan.
Erittäin tärkeä investointi
koko kaupunkiseudulle.

Meluvallin
poistolle useita
kriittisiä
kommentteja.

Kriittisiä
kommentteja
harvasta
pysäkkivälistä.

Kriittisiä kommentteja
muulle kuin
raitiotieliikenteelle
aiheutuvasta haitasta.
Kommentteja raitiotien
taloudellisesta ja
ympäristöllisestä
kannattamattomuudesta

Miten saan
tietää mihin
toimenpiteisiin
palautteeni on
johtanut?

Alikulkujen poisto
kannatettavaa. Alikulut
edistävät autoilua, eivät
kävelyä ja pyöräilyä.

Linjauksen
kiertoa
Partolasta
pidettiin
joissakin
kommenteissa
turhana.

Joitakin kommentteja "ei
ratikkaa Pirkkalaan" tai "ei
ratikkaa Partolaa
kauemmaksi"
Vaihtopysäkkiä toivottiin
"laiturin yli" pysäkiksi.
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