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1. Lähtökohdat
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1.1 Työn sisältö

Pirkkalan Partolan alueelle ollaan parhaillaan laatimassa luonnosvaiheen osayleiskaavaa, jonka 
tavoitteena on määrittää alueen kaavalliset periaatteet ja luoda visio alueen kehittämisen pohjaksi. 
Jatkossa Partolasta halutaan monipuolinen työn, kaupan, palveluiden ja asumisen alue, jonka 
yhdyskuntarakenne on toimiva ja rakennettu ympäristö laadukas. Kaavalla halutaan lisäksi edistää 
ihmisten arjen sujuvuutta ja kestäviä kulkumuotoja. Kaavassa varaudutaan myös seudulliseen 
raitiotieyhteyteen.

Kaavan luonnosvaiheen liikenneselvitystyön tavoitteena oli tarkastella osayleiskaavan liikenteellisiä 
lähtökohtia ja ratkaisuja sekä arvioida kaavaluonnoksen liikenneverkkoa ja muuttuvan maankäytön 
liikenteellisiä vaikutuksia kaikkien kulkumuotojen osalta yleiskaavan tavoitteisiin peilaten. Työssä 
laadittiin liikenne-ennusteet kahdelle tilaajan kanssa sovitulle maankäyttöskenaariolle. Liikenne-
ennusteiden perusteella arvioitiin liikenneverkon toimivuutta suunnitellulla maankäytöllä. Laaditut 
liikenne-ennusteet toimivat myös melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvitysten lähtökohtana.

Työ tilaajana on toiminut Pirkkalan kunta, jossa työtä ovat ohjanneet Vesa Ylitapio, Tero Vesanto 
sekä Vesa Vanninen.

Työ on laadittu konsulttityönä WSP Finland Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Juha Mäkinen 
(projektipäällikkö), Laura Puistovirta ja Anna Jokiranta.
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1.2 Selvitysalue

Osayleiskaavan alue sijaitsee 
Pirkkalan kunnassa, aivan 
Tampereen rajalla. Pirkkalan 
keskustaan on matkaa noin 5 km 
alueesta länteen. Tampereen Messu-
ja urheilukeskus sijaitsee heti OYK-
alueen itäpuolella. Suunnittelualue 
rajautuu idässä Härmälänojaan ja 
Ilmailunkatuun, lännessä 
Kaartotiehen, Mustimäenkujaan ja  
Eskonlantiehen, pohjoisessa 
Naistenmatkantiehen ja etelässä VT 
3:een. 

Suunnittelualue muodostuu 
pääasiassa Pakkalankulman
asuinalueen itäisestä osasta ja 
Partolan ostoskeskittymästä, johon 
tullaan myös kauempaa muista 
kunnista. 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti kartalla (Taustakartta MML)
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1.3 Partolan osayleiskaavaluonnos

Liikenneselvityksen lähtökohtana on
ollut oyk-luonnos joulukuu 2020. 
Tämän ratkaisuita on myös osana 
liikenneselvitystä kehitetty. 

Ohessa esitetty myös työssä 
hyödynnetty idealuonnos Partolan oyk:n
mukaisesta rakenteesta 
tulevaisuudessa.
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1.4 Aluetta koskevat aiemmat selvitykset ja 
suunnitelmat
Partolan alueen liikenneverkkoratkaisuja on käsitelty seuraavissa suunnitelmissa ja selvityksissä:

• Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma (Tampereen kaupunki, 2020)

• Härmälä-Partola-Lakalaiva –rakennetarkastelu (Sito 2017)

• Tampere-Pirkkala raja-alueen liikenneselvitys ja Naistenmatkantien Partolan kohdan 
aluevaraussuunnitelma (Sito, 2015).
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2. Liikenteen nykytilanne
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2.1 Autoliikenne, liikenneverkko

Partolan alueen sisäisen liikenneverkon 
muodostavat Kenkätie, Lestitie, Saapastie, 
Palmrothintie sekä Linnakalliontie. Lisäksi 
Kaartotie palvelee Lidlin ja Rustan tontteja sekä 
asutusta alueen luoteisosassa.

Kenkätie on alueen pääkokoojakatu ja se kulkee 
pohjois-eteläsuuntaisesti alueen läpi 
Naistenmatkantieltä Palmrothintielle. Saapastie 
ja Palmrothintie kulkevat itä-länsisuuntaisesti 
alueen eteläosassa, ja molemmat yhdistyvät sekä 
Naistenmatkantiehen että Kenkätiehen. 
Linnakalliontie syöttää liikennettä alueelle 
pääasiassa Pakkalankulman ja Kurikan 
asuinalueilta.

Alueen pohjois- ja itäpuolella kulkee 
Naistenmatkantie, joka on osa maantietä 3022 ja 
kulkee koko Pirkkalan läpi. Partolan alue 
kytkeytyy Naistenmatkantiehen Kaartotien, 
Kenkätien ja Palmrothintien valo-ohjattujen 
liittymien sekä Saapastien kiertoliittymän kautta.

Eteläosastaan Partolan oyk-alue rajautuu vt 
3:een.

Kuva 2. Kaava-alueen autoliikenteen verkko
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2.1 Autoliikenne, pysäköinti

Partolan ostoskeskittymässä on nykyisin 
laajat maanpäälliset pysäköintialueet, jotka 
sijoittuvat kaupallisten palveluiden 
yhteyteen.

Jokaisella erillisellä liikerakennuksella on 
oma suhteellisen isopysäköintialue, jolloin 
asioidessa tulee yleensä useampi 
pysäköintikerta ja sisäistä liikennettä.

Kuva 3. Alueen pysäköintialueet ilmakuvassa (Ortokuva MML)
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2.1 Autoliikenne, liikennemäärät

Naistenmatkantien liikennemäärä Partolan 
kohdalla on nykyään noin 10 000 - 12 000 
ajon./vrk (KVL 2020, Väyläviraston 
tierekisteri).

OYK-alueen sisäisellä verkolla 
vilkasliikenteisimpiä katuja ovat Kenkätie, 
Palmrothintie ja Saapastie. Niiden 
liikennemäärät on arvioitu TALLI-mallin 
nykytilanne-ennusteen sekä aiempien 
selvitysten tietojen perusteella.

Alueen liikenneverkko ja Naistenmatkantien 
liittymät alueelle ovat nykyisellään 
kohtalaisen kuormittuneita huipputunnin 
aikana. Erityisesti Naistenmatkantien ja 
Saapastien kiertoliittymässä on ajoittain 
toimivuushaasteita. Kohtaan ollaan 
suunniteltu turbokiertoliittymää, joka 
parantaisi liittymän toimivuutta.

Kuva 4. Suunnittelualueen nykytilanteen (v. 2020) liikennemäärät
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2.2 Joukkoliikenne

Partolan alueen sisällä ja Naistenmatkantiellä kulkee 
nykyisin seuraavat joukkoliikenteen linjat:
• 1 (A, B) Pirkkala-Vatiala
• 11 (B, C) Rahola-Kyösti
• 14 (T) Pere-Reuharinniemi
• 27 Partola-Keskustori.
• 67 Linnakorpi-Partola.

Linjasto 2021 -uudistuksen myötä alueella kulkee syksystä 
2021 alkaen seuraavat linjat:
• 8 Kyösti-Haukiluoma
• 11 Suupantori-Tays
• 12 Vaitti-Reuharinniemi
• 34 Suuppa-Takk
• 31 Nuoliala-Ranta-Tampella
• 36 Pirkkala-Hermia.

Alueen joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Kenkätiellä sekä 
Saapastiellä. 

Kuva 5. Joukkoliikenteen pysäkit alueella (Nysse Reittiopas, 
© Tampere 2021)
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2.3 Pyöräily

Partolan alueella on nykyisellään kattava 
pyöräilyn verkosto. Pyöräilyn seudulliset 
pääreitit (Tampere-Pirkkala ja Lempäälä-
Pirkkala) kulkevat Naistenmatkantiellä. 
Pyöräilyn pääreitit alueella kulkevat 
Lestitien, Kenkätien, Saapastien sekä 
Linnakalliontien kautta. Alueella on lisäksi 
kattavasti paikallisreittejä, jotka kytkevät 
alueen seudullisiin pääreitteihin sekä 
muuhun pyöräilyverkkoon.

Kaikki Partolan alueen pyörätiet ovat 
nykyisellään yhdistettyjä jalankulku- ja 
pyöräilyväyliä, joten ne eivät täytä ohjeen 
(Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston 
ohjeita 18/2020) mukaista suositusta. 
Ohjeen mukaan jalankulku ja pyöräily tulisi 
lähtökohtaisesti erottaa toisistaan erityisesti 
pyöräilyn pääverkolla ja alueilla, joissa on 
paljon lapsia, iäkkäitä sekä 
toimintarajoitteisia henkilöitä.

Kuva 6. Kaava-alueen pyörätiet
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2.4 Jalankulku

Partolan alueella on nykyisellään kattava 
jalankulun verkosto. Pääkulkureittien kävely-
ympäristö itsessään ei kuitenkaan ole kovin 
viihtyisä; jalankulkutiet ovat suurimmaksi osaksi 
yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä ja 
ajoneuvoliikenne on erotettu väylistä pääasiassa 
ainoastaan reunakivien avulla.

Kenkätien itäpuolella ja Saapastien 
eteläpuolella sijaitsevat alueen ainoat erilliset 
jalkakäytävät.

Kuva 7. Kaava-alueen jalankulkutiet
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2.5 Liikenneturvallisuus 1/2

Alueen tie- ja katuverkolla on sattunut yhteensä 33 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta 
viimeisen viiden vuoden aikana. Onnettomuuksista 10 on johtanut loukkaantumiseen. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty vuosittain tapahtuneet onnettomuudet vakavuuden mukaan jaoteltuna. 
Määrissä ei ole huomioitu piha- tai pysäköintialueilla ja VT:llä 3 sattuneita onnettomuuksia.

Taulukko 1. Alueen liikenneonnettomuudet 2016-2020 (Onnettomuudet kartalla –palvelu)

Vuosi Ei henkilövahinkoja Loukkaantumiseen johtanut Kuolemaan johtanut Yht.

2016 5 - - 5

2017 8 4 - 12

2018 3 2 - 5

2019 1 3 - 4

2020 6 1 - 7

Yht. 23 10 0 33
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2.5 Liikenneturvallisuus 2/2

Suurin onnettomuuskasauma alueella on Naistenmatkantien ja Palmrothintien liittymäalueella, jossa on 
tapahtunut yhteensä kuusi liikenneonnettomuutta. Polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuuksia alueen 
tie- ja katuverkolla on tapahtunut yhteensä viisi viimeisen viiden vuoden aikana.

Kuva 8. Alueen autoliikenteen onnettomuudet 2016-2020 
(Onnettomuudet kartalla –palvelu)

Kuva 9. Alueen polkupyörä- ja jalankulkuonnettomuudet 
2016-2020 (Onnettomuudet kartalla –palvelu)
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3. Maankäytön 
kehittyminen ja

liikenne-ennuste
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3.1 Maankäyttöskenaariot

Osayleiskaavatyössä on laadittu alueen 
maankäyttöskenaariot vuosille 2030 ja 
2040. Lisäksi alueelle jää reservialueita, jotka 
on mahdollista toteuttaa myöhemmin (ns. 
ylipitkä ennuste). Liikenne-ennusteen 
lähtökohtana on vuoden 2040 
maankäyttöskenaario.

Maankäytön vaiheessa 1 (2030) alueelle on 
tavoitteena saada 400 uutta asukasta ja 200 
uutta työpaikkaa nykytilanteeseen 
verrattuna (nykyisin n. 700 työpaikkaa).

Tavoitetilanteessa v. 2040 alueelle on 
tavoitteena saada 1500 uutta asukasta ja 
uutta 450 työpaikkaa nykytilanteeseen 
verrattuna. 

Rakentaminen on tiiviistä, asuminen on 
pääasiassa kerrostaloasumista. Työpaikkojen 
osalta perusteena on ollut 1 työpaikka/200 
kem.

Kuva 10. OYK-alueen arvioitu uusi maankäyttö vuoteen 2040 mennessä.
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3.2 Alueen liikennetuotos 1/2
Pirkkalan kunnan tavoitteena, kuten myös Partolan oyk:n tavoitteena on kasvattaa kestävien 
kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja  joukkoliikenteen osuutta merkittävästi. Partolan alue muuttuu 
jatkossa keskustamaiseksi ja se suunnitellaan tukemaan kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi raitiotie kulkee 
alueen pohjoisosan läpi, mikä muuttaa alueen liikennejärjestelmää kestävään suuntaan.

Matkatuotoksen laskennassa on hyödynnetty Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –
opasta (Suomen Ympäristö 27/2008) sekä HLT 16, Tampereen seutu -seutujulkaisua (2018). Julkaisun 
mukaan Tampereen seudulla tehdään noin 3,1 matkaa/henkilö/vrk, joista henkilöautolla 
(kuljettaja+matkustajat) 55 %. Pirkkalassa tämän kulkumuodon osuus on nykyisin 63 %. TALLI-mallin 
nykytilanne-ennusteessa osuus on 62 %.

Liikenne-ennusteen lähtökohtana käytetty 
arvio Partolan alueen kulkutapaosuuksista 
asumisen osalta on:
• 48 % henkilöauto 
• 24 % jalankulku
• 17 % joukkoliikenne 
• 11 % pyöräliikenne.

Kaupan ja työpaikkojen osalta autoliikenteen 
osuus laskee hieman nykyisestä. Laskennassa 
autoliikenteen osuudeksi on arvioitu 60-70 % 
riippuen toiminnoista.

Kuva 11. Kulkutapajakauma asuinalueen mukaan, prosentteina alueen 
asukkaiden matkoista (HLT 16 - Tampereen seutu, 2018). 
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3.2 Alueen liikennetuotos 2/2

Liikennetuotosarvion mukaan OYK:n
mukainen uusi maankäyttö (v. 2040) 
lisää autoliikennettä alueella yhteensä 
noin 5150 ajon./vrk.

Liikennetuotos vuoden 2030 
skenaariolla jää pieneksi arviolta 800-
1000 ajoneuvoon.

Kuva 12. OYK-alueen uuden maankäytön (v. 2040) synnyttämä liikenteen 
lisäys kortteleittain (ajon./vrk).
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3.3 Liikenne-ennuste 2040

Liikennemäärien arvioidaan kasvavan 
Naistenmatkantiellä 20-40 % ja osa-
yleiskaavan sisällä vain vähän vuoteen 
2040 mennessä. 

Nuolialantiellä ja Kenkätiellä 
liikennemäärien arvioidaan vähenevän 
tulevan raitiolinjauksen johdosta.

Vt 3 Kehätien liikenne-ennusteen osalta 
on huomioitu Puskiaisten oikaisu, joka 
vähentää liikenteen kasvua vt:llä 3, 
Partolan kohdalla.

Liikenne-ennusteen liikennemäärätiedot 
perustuvat TALLI-mallin v. 2040 liikenne-
ennusteeseen, jota on päivitetty Partolan 
alueen uudella maankäytöllä sekä 
asiantuntija-arvioon liikenteen 
sijoittumisesta katuverkolle muuttuvassa 
tilanteessa.

Kuva 13. Suunnittelualueen teiden ja katujen liikenne-ennuste vuoteen 
2040.  
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4. Osayleiskaavan liikenneverkko
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4.1 Autoliikenne
Pääsääntöisesti alueen katuverkko säilyy 
nykyisenlaisena, eikä katujen toiminnalliseen 
luokitukseen esitetä muutoksia.  Pohjoisosassa 
katuverkko hieman muuttuu uudenlaisen 
korttelirakenteen ja raitiotielinjauksen vuoksi: Nykyinen 
Kaartotien liittymä siirretään Naistenmatkantiellä 
länteen päin Isomäentien liittymän kohdalle. Nykyisen 
Lidlin kohdalle toteutetaan uusi liikennevalo-ohjattu 
liittymä, josta on yhteys pohjoisen korttelin keskitettyyn 
pysäköintiin. Ajatuksena on, että nykyisille Lidlin ja 
Prisman tonteille muodostuu yhtenäinen 
kauppakeskuskokonaisuus, jossa pysäköinti on 
toteutettu rakenteellisesti. 

Työn aikana tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa 
Naistenmatkantielle uusi liittymä Lestitien kohdalle, ns. 
Lidlin liittymän ja Kenkätien liittymän välille. 
Vaihtoehtoina oli liittymän toteuttaminen 
suuntaisliittymänä tai liikennevalo-ohjattuna liittymänä. 
Uusi liittymäpaikka todettiin ongelmalliseksi mm. 
lyhyiden liittymävälien, pituuskaltevuuksien ja maaston 
sekä tiiviin rakennetun ympäristön vuoksi.

Kenkätien länsipuolelle on esitetty uusi pyöräkatuosuus, 
jossa joukkoliikenne olisi sallittu yhteen suuntaan ja se 
toimisi alueelle päättyvien joukkoliikenteen linjojen 
”kääntöreittinä”. Kadun eteläosassa liikenne olisi sallittu 
kaikelle  ajoneuvoliikenteelle ja siitä olisi yhteys 
rakenteelliseen pysäköintiin. Kuva 14. Osayleiskaava-alueen tie- ja katuverkko.  
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4.2 Pysäköinti

Keskustamainen alue edellyttää 
kaupunkikuvan ja alueen 
tehokkuustavoitteen vuoksi 
pysäköinnin pääpainon siirtymistä 
maanpäällisestä pysäköinnistä  
rakenteelliseen pysäköintiin etenkin 
alueen pohjoisosassa.

Rakenteellista pysäköintiä on 
suositeltavaa ohjata keskitettyyn 
ratkaisuun, joka on pieniä irrallisia P-
taloja tehokkaampaa.

Pysäköintilaitosten sisäänajojen 
sijainneilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi alueen luonteeseen ja 
autoliikenteen reitinvalintaan.

Pysäköintinormi määritetään vasta 
asemakaava-vaiheessa, mutta siinä 
tulee huomioida raitiotieliikenne ja 
kestävät tavoitteet, jolloin 
täydennysrakentaminen on 
mahdollista ilman autopaikkojen 
lisäämistä. Lisäksi normilla on 
mahdollista ohjata pysäköinti yhteisiin 
pysäköintilaitoksiin. Näissä tulisi 
noudattaa Tampereen seudulle tehtyjä 
yhteisiä pysäköintilinjauksia.

Kuva 15. Ehdotus osayleiskaava-alueen pysäköinnin keskittämisestä 
pysäköintilaitoksiin ja pintapysäköintiin.
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4.3 Joukkoliikenne

Partolan aluekeskus on erittäin hyvin 
joukkoliikenteellä saavutettavissa. 
Suunnittelualueen pohjoisreunassa 
kulkee raitiotie, jonka vaihtopysäkki on 
keskeisellä sijainnilla. Raitiotie kulkee 
pääosin irrallaan katuverkosta 
keskustamaisesti liittyen Kenkätien 
kautta Nuolialantielle, ja edelleen 
Tampereen keskustaan.

Pirkkalan keskustasta, Toiviosta ja 
Tampereelta Ilmailunkadulta Partolaan 
tulevat kulkemaan raitiotietä tukevat 
linja-autoreitit.

Kuva 16. OYK-alueen ehdotetut joukkoliikenteen pysäkit ja reitit.
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4.4 Pyöräily 1/2

Naistenmatkantiellä kulkevat seudulliset pääpyöräreitit (Tampere-Pirkkala ja Lempäälä-Pirkkala). 
Partolan alueen sisällä pääreitit kulkevat Kenkätien, Saapastien ja Linnakalliontien varrella. 
Linnakalliontien pääpyöräreitti esitetään siirrettäväksi tien pohjoispuolelle, kun se nykyisin sijaitsee 
tien eteläpuolella. Pohjoispuolen sijainti kytkeytyy paremmin uuteen esitettyyn pyöräkatuun. Lisäksi 
paikallisreitit kytkevät alueen seudullisiin pääreitteihin sekä muuhun pyöräilyverkkoon.

Ympäröiviltä alueilta osoitetaan pääreittitasoinen pyörätieyhteys raitiotiepysäkin läheisyyteen, joka 
sijaitsee tulevan kävelypainotteisen keskustan ytimessä. Uusi pyöräilyn pääreitti esitetään 
raitiotielinjauksen viereen. 

Uusi pyöräilyn paikallisreitti esitetään Härmälänojan varteen. Uusi yhteys korvaa Naistenmatkantien 
itäpuolelta poistettavan yhteyden, jolle ei ole enää tarvetta, kun Naistenmatkantien suojatie sekä 
Nuolialantien pysäkki poistetaan.

Uusia jalankulun ja pyöräilyn ali/ylikulkuja esitetään Naistenmatkantien/Saapastien liittymään 
pohjois- ja länsihaaroille sekä Kenkätien/Naistenmatkantien liittymään Kenkätien haaralle. Lisäksi 
Naistenmatkantielle esitetään ylikulku, joka yhdistää nykyisen Partola-keskuksen alueen Partolan 
muuhun maankäyttöön.

Korttelikohtaisessa tarkemmassa suunnittelussa tulee ratkaista Lidl+Prisma-korttelin pohjois-
eteläsuuntaisen pyöräilyreitin toteuttamistapa.

Partolan OYK 
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4.4 Pyöräily 2/2

Kuva 17.  Pyöräilyn tavoiteverkko osayleiskaava-alueella.
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4.5 Jalankulku 1/2

Alueen pohjoisosa raitiotien läheisyydessä on kävelykeskustamainen, jossa on tilavat, viihtyisät ja 
esteettömät jalankulkualueet, myös oleskelualueita sekä hyvät yhteydet raitiotie- ja bussipysäkeille. 
Alueen eteläosassa on jalkakäytävät ja pyörätiet katujen varressa, monin paikoin katujen molemmin 
puolin. Lisäksi jalankulkuyhteyksiä on kortteleiden välissä erillään autoliikenteestä. Kaikki korttelit 
ovat hyvin saavutettavissa kävellen.

Naistenmatkantien itäpuolelta, Ilmailunkadun ja Nuolialantien väliltä poistetaan jalankulku- ja 
pyörätie, joka ei jatkossa johda mihinkään, kun kohdassa oleva suojatie ja pysäkki poistuvat. Uusi 
jalankulku- ja pyöräily-yhteys esitetään korttelin itäreunaan Härmälänojan varteen.

Alueen kävely-yhteydet kytkeytyvät kattavasti ympäröivään JKPP-verkkoon, joten alue on erittäin 
hyvin saavutettavissa kävellen kaikista suunnista. Naistenmatkantielle esitettyjen uusien yli-
/alikulkujen avulla Naistenmatkantien estevaikutus pienenee Veskan ja nykyisen Partola-keskuksen 
välillä ja alueet kytkeytyvät nykyistä paremmin toisiinsa.

Kävelyverkon kattavuus sekä esitetyt yli- ja alikulut mahdollistavat turvallisen, helpon ja sujuvan 
kävely-ympäristön. Tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota 
ratkaisujen yksityiskohtiin: esteettömyyteen ja etenkin ”kävelykeskusta-alueella” laadukkaaseen 
toteutukseen. Kävely ja pyöräily erotetaan toisistaan lähtökohtaisesti kaikilla pyöräilyn pääreiteillä.

Kävelyn houkuttelevuuteen vaikuttaa varsinaisten jalankulkuväylien ratkaisujen lisäksi merkittävänä 
osana muu kävely-ympäristö. Kävely-ympäristön on oltava viihtyisää ja kiinnostavaa ja etenkin 
keskeisillä jalankulkualueilla kävelijälle sopivassa mittakaavassa. Monenlaisia toimintoja ja palveluja 
tulee olla tarjolla kävelyetäisyyden päässä kotoa. Ympäristön tulee olla kävelijälle turvallinen myös 
sosiaalisesti.
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4.5 Jalankulku 2/2

Kuva 18. Jalankulkuverkko osayleiskaava-alueella.  
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4.6 Katujen poikkileikkaukset 1/2

Kuva 19. Ehdotus Kenkätien poikkileikkauksesta raitiotieosuudella ja sen eteläpuolella.
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4.6 Katujen poikkileikkaukset 2/2

Kuva 20. Ehdotetut poikkileikkaukset pyöräkadulle sekä raitiotielinjauksen kohdalle Kenkätien 
länsipuolelle.
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5. Vaikutukset
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5.1 Vaikutusten arviointi 1/4 
Autoliikenne

Partola säilyy hyvin autolla saavutettavana, mutta alueen 
luonne ja etenkin sen pohjoisosa muuttuvat 
keskustamaiseksi, jossa ajoneuvot pysäköidään maan alle 
ja liikutaan jalan.

Liikennemääriin ja ajoreitteihin kohdistuu pieniä 
muutoksia juuri pysäköinnin sijaintien ja sisäänajojen 
muutoksista johtuen. OYK:n kadut säilyvät kuitenkin 
pääosin paikallaan, eikä niiden liikennemäärät muutu 
merkittävästi.

Liikenneverkon toimivuus Partolan sisällä säilyy 
kohtalaisena, mutta kuormittuneena, liityttäessä 
Naistenmatkantielle. Raitiotie tuo helpotusta, mutta 
autoliikenteen ei arvioida silti, alueen kaupallisesta 
luonteesta johtuen, juurikaan vähentyvän, etenkin kun 
huomioidaan uusi maankäyttö. 

Rakenteellinen pysäköinti erityisesti alueen pohjoisosassa 
tehostaa alueen tilankäyttöä ja parantaa viihtyisyyttä. 
Tilaa jää enemmän kävely- ja viheralueille, jolloin myös 
alueen luonne muuttuu merkittävästi 
kaupunkimaisempaan suuntaan. Rakenteellinen ja 
keskitetty pysäköinti myös vähentää turhaa ajoa ja 
pysäköimistä useampaan kertaan, mikä osaltaan 
vähentää alueen liikennemääriä ja siitä syntyviä haittoja. 
Pysäköintilaitosten sisäänajojen sijainnilla voidaan 
vaikuttaa jonkin verran autoliikenteen reittivalintoihin.

Kuva 21. Partolan saavutettavuus on hyvä kaikilla kulkutavoilla. 
Henkilöautolla 5/10km saavutettavuus kattaa suuren osan 
Tampereen kaupunkiseutua.
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5.1 Vaikutusten arviointi 2/4 

Joukkoliikenne

Partolan oyk-alueen luonne ja asumisen 
lisääntyminen muuttavat aluetta 
keskustamaisemmaksi ja joukkoliikenteen 
palvelutaso paranee merkittävästi, mikä lisää 
myös joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Nykyisin 
vain pieni osa Partolassa asioivista käyttää 
joukkoliikennettä.

Asukkaiden osalta henkilöautojen 
kulkutapaosuuden arvioidaan laskevan alle 50 % 
ja joukkoliikenteen osuus kasvaa arviolta 17 
prosenttiin, pääkulkutapojen ollessa kävely- ja 
pyöräily. Lisäksi raitiotie lisää myös liikkeiden 
asioimista joukkoliikenteellä.

OYK:n mukainen liikenneverkko mahdollistaa 
joukkoliikenneratkaisun, joka tukee kestävän 
liikkumisen tavoitteita.

Kuva 22. Esimerkkikuva raitiokadusta. Lähde Tampereen 
seudullinen raitiotien yleissuunnitelma. Kuva MY-arkkitehdit.
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5.1 Vaikutusten arviointi 3/4

Pyöräily

Kattavan pyörätieverkoston johdosta OYK-alueen toiminnot ovat erittäin hyvin saavutettavissa 
pyörällä niin alueen ulkopuolelta kuin alueen sisällä. Asuinkortteleiden sekä kaupallisten 
palveluiden lisäksi keskeinen saavutettava kohde on raitiotien ja bussien vaihtopysäkki, jonka 
yhteyteen varataan tilaa pyöräpysäköinnille.

Lempäälä-Pirkkala seudullisella pääreitillä risteämiset autoliikenteen kanssa vähenevät 
ehdotettujen ali-/ylikulkujen johdosta. Tämä parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta, mutta lisää 
korkeuseroja mm. Saapastien kohdalla. 

Pyöräliikenteen sujuvuus ja turvallisuus varmistetaan erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan 
kaikilla pääreiteillä. Laadukkaat pyöräilyratkaisut lisäävät pyöräilyn helppoutta, mukavuutta ja 
sujuvuutta lisäten sen houkuttelevuutta kulkumuotona.
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5.1 Vaikutusten arviointi 4/4

Jalankulku

Esitetty jalankulkuverkko, johon sisältyy jalkakäytäviä, jalankulkualueita ja oleskelutiloja sekä uusia 
ali- ja ylikulkuja, mahdollistaa turvallisen, helpon, sujuvan ja viihtyisän kävely-ympäristön. 

Kaikki korttelit sekä raitiotie- ja bussipysäkit ovat kävellen hyvin saavutettavissa. Alueen sisäiset 
kävely-yhteydet kytkeytyvät kattavasti myös ympäröivään jalankulun ja pyöräilyn verkkoon, joten 
alue on erittäin hyvin saavutettavissa kaikista suunnista. Naistenmatkantielle esitettyjen uusien yli-
ja alikulkujen avulla Naistenmatkantien estevaikutus pienenee Veskan ja nykyisen Partola-
keskuksen välillä ja alueet kytkeytyvät nykyistä paremmin toisiinsa.

Liikenneturvallisuus

Eri liikennemuotojen erottelu toisistaan kaikilla tärkeimmillä reiteillä parantaa liikenneturvallisuutta 
merkittävästi. Autoliikenteen ohjaaminen keskitettyihin pysäköintilaitoksiin alueen reuna-alueiden 
kautta vähentää autoliikenteen haittoja ja risteämisiä kävelyn ja pyöräilyn kanssa kävelykeskusta-
alueella. 
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6. Jatkotoimenpiteet ja 
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6.1 Jatkotoimenpiteet ja suositukset
Kävelyn houkuttelevuuteen vaikuttaa varsinaisten jalankulkuväylien ratkaisujen lisäksi merkittävänä osana 
muu kävely-ympäristö. Kävely-ympäristön on oltava viihtyisää ja kiinnostavaa ja etenkin keskeisillä 
jalankulkualueilla kävelijälle sopivassa mittakaavassa. Monenlaisia toimintoja ja palveluja tulee olla tarjolla 
kävelyetäisyyden päässä kotoa. Ympäristön tulee olla kävelijälle turvallinen myös sosiaalisesti. Tarkemmassa 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota ratkaisujen yksityiskohtiin: esteettömyyteen ja 
etenkin ”kävelykeskusta-alueella” laadukkaaseen toteutukseen.
Kenkätien katutilan leventäminen on suositeltavaa asemakaavavaiheessa, jotta kadulle saadaan laadukas jk-
ja pyöräväylä (esimerkkipoikkarit luvussa 4.6).

— Liikenneverkon toimivuuden varmistaminen:
— Jatkosuunnittelussa on suositeltavaa toteuttaa liittymäkohtaisia toimivuustarkasteluita, jotta 

liikenneverkon toimivuus voidaan varmistaa.
— Kortteleihin 10 ja 14 (ent. Partola-keskus) ei suositella sijoitettavan voimakkaasti autoliikenteeseen 

tukeutuvia toimintoja. Ja niiden liikenne tulee kulkea vain Nuolialalantien liittymän kautta

Jatkosuunnittelussa muita merkittäviä tarkempaa suunnittelua vaativia kohtia ovat:
— Ratikan vaihtopysäkkiratkaisut ja liittymäratkaisut
— Bussiliikenteen reitit ja yhteensovittaminen raitiotiehen
— Pysäköintiratkaisut, sisäänajot, joilla merkittävä vaikutus autoliikenteeseen kuin myös jalankulkuun
— Korttelikohtaisessa tarkemmassa suunnittelussa tulee ratkaista erityisesti pohjois-eteläsuuntaisten 

pyöräilyreittien toteuttaminen Lidl+Prisma-korttelissa.
— Naistenmatkantien ja Saapastien liittymän jkpp ali-/ylikulun ratkaiseminen tarkemmassa suunnittelussa.
— Pohjoisemman ylikulun yhteys Härmälänojan varren jk ja pp –paikallisreittiin, esteetöntä reittiä ei 

välttämättä pystytä toteuttamaan.
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Liitteet
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Liitteet

Liite 1 Melu-, ilmanlaatu- ja tärinäselvitys
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