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Tupoksen Vesikari-Tuiskulan alueen asemakaa-
van muutos, liikenneselvitys 
1 Lähtökohdat 

1.1 Yleistä 

Työn tehtävänä oli laatia liikenneselvitys Vesikaari-Tuiskulan alueen asemakaavamuutosta varten. 
Selvityksessä on esitelty lyhyesti suunnittelualueen liikenneverkon nykytila. Työssä on tarkasteltu Ve-
sikari-Tuiskula-alueen saavutettavuutta ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräi-
lyn osalta. Erityisesti saavutettavuutta on tarkasteltu asemakaava-alueen lounais- ja eteläpuolelle ra-
kentuvalta Saunarannan asuinalueelta. Selvityksessä on arvioitu Vesikari-Tuiskulan pysäköintijärjes-
telyjä niin ajoneuvoliikenteen kuin pyöräpysäköinnin osalta sekä koulun saattopysäköintimahdolli-
suuksia. Lopuksi työssä on esitetty kehittämistoimenpiteitä suunnittelualueen liikenneverkolle ja ar-
vioitu niiden vaikutuksia suunnittelualueen liikenteeseen.  

Selvitys on laadittu Limingan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työssä 
suunnitteluun osallistuvana projektipäällikkönä on toiminut DI Tuomas Miettinen ja suunnittelijoina 
DI Jarkko Rissanen ja DI Saara Aavajoki. 

1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko 

Tupos on noin 3 500 asukkaan taajama ja kylä Limingan kunnassa. Se sijaitsee noin seitsemän kilo-
metriä Limingan keskustaajamasta pohjoiseen. Vesikari-Tuiskulan kaava-alue koostuu pääasiassa 
kahdesta koulurakennuksesta: yläkoulun nimi on Tuiskula ja alakoulun Vesikari. Kaava-alueen sijainti 
ja työssä erityisesti liikenteellisesti tarkasteltava alue on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1: Kaava-alueen ja tarkastelualueen sijainti 

1.3 Aluetta koskevat liikenneselvitykset, -suunnitelmat ja –hankkeet 

Tupoksen Vesikari-Tuiskula-alueella on käynnistynyt asemakaavamuutos keväällä 2020.  

Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2015.  
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2 Liikenneverkko 

2.1 Ajoneuvoliikenne 

Tupoksen taajaman itäpuolella kulkee Valtatie 8 (Pohjantie), seututie 847 (Ouluntie) sekä etelän 
suuntaan yhdystie 18666 (Tupoksentie). Tupoksen läpi kulkee itä-länsisuunnassa yhdystie 18670 (Ve-
sikarintie/Järvenpääntie) ja siitä etelän suuntaan jatkuva yhdystie 18669 (Lintulammentie). Merkittä-
vimpiä katuja suunnittelualueen ympäristössä ovat yhdystiet 18670 ja 18669 yhdistävä Vesikarin-
tie/Kesäranta sekä Vesikarintien ja yhdystien 18666 yhdistävä Oikotie. Tupoksen ajoneuvoliikenteen 
liikenneverkko on esitetty kuvassa 2.  

 

Kuva 2: Tupoksen liikenneverkko 

Väylän tarjoamista liikennetiedoista poiketen on Riipintielle olemassa katuyhteys myös pohjoisen 
suunnasta. Vesikari-Tuiskulan kaava-alueen eteläpuolella sekä Riipintie, että Sortavalankatu on esi-
tetty kokoojakatuyhteytenä.  
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Valtatien 8 keskimääräinen vuorokausiliikenne on suunnittelualueen kohdalla noin 16 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Seututien 847 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on 
noin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Yhdystien 18666 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnit-
telualueen kohdalla on noin 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, tie toimii mm. Tupoksen keskustan ja 
Limingan keskustan välisenä yhteytenä. Yhdystien 18670 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnit-
telualueen pohjoispuolella vaihtelee noin 340 ja 3 500 ajoneuvon välillä. Vilkkaimmillaan liikenne on 
Tupoksen keskustan ja seututien 847 välisellä osuudella. Yhdystien 18669 keskimääräinen vuorokau-
siliikenne on noin 310-540 ajoneuvoa vuorokaudessa suunnittelualueen kohdalla. Tupoksen katuver-
kon liikennemääristä ei tätä selvitystä varten ollut käytettävissä liikennemäärätietoja.  

2.2 Liikenneonnettomuudet ja liikenneturvallisuus 

Tupoksen taajaman alueella on tapahtunut vuosina 2015-2019 viisi poliisin tietoon tullutta liikenne-
onnettomuutta. Onnettomuuksista kolme on johtanut henkilövahinkoihin ja kaksi omaisuusvahinkoi-
hin. Tupos-Vesikarin kaava-alueen pohjoispuolella, Vesikarintiellä on tapahtunut yksi henkilövahin-
koon johtanut liikenneonnettomuus, joka on käännyttäessä tapahtunut mopedionnettomuus. Tupok-
sen alueella vuosina 2015-2019 tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet on esi-
tetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3: Tupoksessa tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet (2015-2019) 
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Suunnittelualueen liikenneturvallisuustilanne on verrattain hyvä, eikä taajamassa ole liikenneonnet-
tomuuskasaumia. Lähialueen liittymistä seututien 847 (Ouluntie) ja yhdystien 8340 (Vesikarintie/Tyr-
näväntie) liittymässä on tapahtunut paljon poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia sen liiken-
nemääriin verrattuna. Liittymä on esitetty parantamiskohteena Limingan kunnan liikenneturvalli-
suussuunnitelmassa 2015. 

2.3 Kävely ja pyöräily 

Tupoksen kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkko on laaja yhdistäen alueen asumisen ja palvelut toisiinsa. 
Seututien 847 länsipuolella on yhteys Limingan keskustaajamaan ja valtatien 8 länsipuolella Kempe-
leelle. Suurimmat yhteyspuutteet ovat Vesikarintien ja Tupoksentien yhdistävän Oikotien ja suunnit-
telualueen eteläpuolella sijaitsevan Riipintien varsilla.  Oikotien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän 
rakentaminen on mainittu Limingan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2015. Suunnittelu-
alueen kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkko on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4: Suunnittelualueen kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkko 
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2.4 Joukkoliikenne 

Tupoksen alue kuuluu Oulun seutuliikenteen piiriin. Linjat 52 ja 53 liikennöivät Tupoksen kautta ja 
linjoista 52k kiertää Tupoksen koulukeskuksen itäpuolelta jatkaen Oikotietä ja seututietä 847 Limin-
gan keskustan suuntaan. Pysäkeiltä on noin 150 metrin matka Vesikarin ja noin 250 metrin matka 
Tuiskulan puolelle koulukeskusta. Tupoksen Oulun seutuliikenteen piiriin kuuluvat joukkoliikeyhtey-
det on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5: Tupoksen joukkoliikenteen linjat (Oulun seutuliikenne 2020) 
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3 Saunarannan alueen saavutettavuus 

Limingan kunnassa Tupoksen alueella kaavoitetut uudet asuinalueet muodostavat noin 1 900 asuk-
kaan lisäyksen Tupoksen asukasmäärään, josta taajaman eteläosassa sijaitsevan Saunarannan osuus 
on noin 1 000 asukasta. Alueella tehdään Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa-op-
paan (2008) mukaan 2.46 kotiperäistä matkaa per asukas, henkilöautoliikenteen kulkutapaosuus on 
59 % ja keskimääräinen henkilöluku 1,48. Mikäli Saunaranan kaava-alue rakentuu ennakoituun enim-
mäismäärään saakka, uuden asutuksen muodostama liikennesuorite on noin 980 henkilöautomatkaa 
vuorokaudessa. Mikäli puolet matkoista suuntautuisi Tupoksen keskustan suuntaan, muodostaisi 
tämä noin uutta 490 henkilöautomatkaa vuorokaudessa tälle katuyhteydelle.  

Nykytilassa Saunaranta on saavutettavissa idästä Tupoksentien suunnasta sekä pohjoisesta Riipintien 
sekä Sortavalantien suunnasta. Saunarannan alue on kuitenkin vielä kehittyvässä vaiheessa, ja liiken-
teen rakenteelliset ratkaisut alueella ovat vielä kehittymässä. Tässä luvussa on tarkasteltu Vesikari-
Tuiskula alueen saavutettavuutta ja liikenteellistä toimivuutta Saunarannan suunnasta kolmella eri-
laisella toteutumisvaihtoehdolla.  
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3.1 Reittivaihtoehdot 

3.1.1 VE1 Riipintie 

Riipintie on suoraan Saunarannan Löylynlyömä-kadulta jatkuva kokoojakatutyyppinen yhteys Vesi-
kari-Tuiskulan kaava-alueen suuntaan. Riipintiehen liittyy kolme liityntäkatua, Sortavalantie, Ohra-
kuja ja Kaurakuja.  Liityntäkatujen varrella on pientaloasumista. Periaatekuva Riipintien kokoojakadun 
sijainnista on esitetty kuvassa 6.  

 

Kuva 6: Riipintie kokoojakatuna (Limingan kunta kaavayhdistelmä, muokattu) 

Mikäli Saunarannan asuinalueelle uuden rakentamisen myötä muodostuva ajoneuvoliikenne ohja-
taan Riipintien suuntaan, lisää se Riipintien läpiajoliikennettä merkittävästi. Jalankulku ja pyöräily 
Saunarannan alueelta ohjautuvat Sortavalantien varrelle yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän 
myötä. Jalankulku ja pyöräily Riipintiellä tapahtuu ajokaistan reunalla, eikä kävelylle ja pyöräilylle ole 
omaa eroteltua kaistaa. Riipintien kokoojakatuvaihtoehdon toteutuessa ja ajoneuvoliikenteen mää-
rän kasvaessa, muodostuu Riipintien varrelle tarve uudelle kävelyn ja pyöräilyn yhteydelle. Jalankulun 
ja pyöräilyn väylä sijoittuisi Riipintien länsipuolelle, yhdistäen Saunarannan alueen ja Vesikari-Tuisku-
lan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän.  

Riipintie on Saunarannan ajoneuvoliikenteelle looginen ja suora väylä Tupoksen keskustan suuntaan. 
Se jatkaa myös Löylynlyömä-kadun kanssa samalla linjalla muodostaen saumattoman kokoojakatu-
luokkaisen väylän. Limingan keskustan ja valtatien 8 suuntaan liikenne kulkee Saunarannantietä Sau-
narannan asuinalueen eteläpuolelta.  
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3.1.2 VE2 Sortavalantie 

Sortavalantie on Riipintien itäpuolella saman suuntaisesti kulkeva katu, jonka varrella on pientaloasu-
mista. Pohjoisessa Sortavalantie liittyy Vesikarintiehen väistämisvelvollisena. Periaatekuva Sortava-
lantienkadusta kokoojakatuna on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7: Sortavalantie kokoojakatuna (Limingan kunta kaavayhdistelmä, muokattu) 

Mikäli Saunarannan alueen liikenne ohjattaisiin Sortavalantielle, rauhoittaisi se Riipintien läpiajolii-
kennettä merkittävästi. Sortavalantie on kuitenkin enemmän liityntäkatutyyppinen yhteys kuin ko-
koojakatutyyppinen Riipintie, sillä asuminen kytkeytyy suoraan sen varrelle erillisten liityntäkatujen 
sijasta. Sortavalantiellä on nykytilassa rakenteellisesti eroteltu yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, 
eikä kasvava liikennemäärä Sortavalantiellä heikentäisi merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn turvalli-
suutta.  

Sortavalantie on ajoneuvoliikenteelle sijainniltaan potentiaalinen kulkuväylä Saunarannan ja Tupok-
sen keskustan välillä. Sortavalantien mutkaisuus sekä sen varteen suoraan liittyvä pientaloasuminen 
tekevät siitä epäloogisen kulkuväylän Saunarannan ja Tupoksen keskustan väliseen liikenteeseen.  
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3.1.3 VE3 Länsiranta 

Länsiranta on Tupoksen kaavayhdistelmässä Saunarannantieltä osoitettu, toistaiseksi rakentamaton 
väylä, joka yhdistyisi Lintulammentiehen lännen ja pohjoisen suunnassa. Uuden katuyhteyden raken-
taminen Saunarannan ja Lintulammentien välille on kallis ratkaisu, eikä se palvelisi hyvin Saunarannan 
alueen nykyistä maankäyttöä. Tupoksen taajaman länsipuolella, Lintulammentien varrella on myös 
nykytilassa vähän maankäyttöä joka voisi hyötyä uudesta kokoojakatutyyppisestä yhteydestä. Toi-
saalta uusi kokoojakatuyhteys mahdollistaisi uuden maankäytön muodostumisen sen varrelle.  

Mikäli Saunarannalta Tupoksen keskustaan johtava liikenne ohjattaisiin kiertämään Lintulammentien 
kautta, heikentäisi se keskustan saavutettavuutta ajoneuvoliikenteen osalta merkittävästi. Ajomatka 
Tupoksen keskustaan voisi paikoitellen kasvaa kaksinkertaiseksi, mikä lisää liikennesuoritetta ja ajo-
neuvojen tuottamia päästöjä. Länsirannan kokoojakatuvaihtoehdossa vältettäisiin läpiajoliikenteen 
kasvaminen Sortavalantiellä tai Riipintiellä, joka vähentäisi mm. liikennemeluhaittaa näillä pientalo-
alueella.  Periaatekuva Länsirannan kokoojakadun sijainnista on esitetty kuvassa 8.  

 

Kuva 8: Länsirannantie kokoojakatuna (Limingan kunta kaavayhdistelmä, muokattu) 
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4 Koulukeskuksen liikennetarkastelu 

4.1 Yleistä  

Tupoksen yhtenäiskoulussa on noin 800 oppilasta (luokat 1-9). Yläkoulun nimi on Tuiskula ja alakou-
lun Vesikari. Vesikarin puoli on kärsinyt sisäilmaongelmista ja tullaan lähitulevaisuudessa purkamaan. 
Vesikarin paikalle rakennetaan asuin ja liikerakennusten korttelialue ja Vesikarin koulutoiminta tulee 
siirtymään Tuiskulan alueelle. Asuin- ja liikerakentamisen kokonaiskerrosala entisellä Vesikarin kou-
lun sijainnilla on noin 7 000 k-m2. Autopaikkoja on osoitettu 52.  

4.2 Pysäköinti- ja saattopysäköintijärjestelyt 

Väliaikaisratkaisuna rakennetaan Vesikarin puolelle parkkipaikalle väliaikaiskoulu (1 000 km-2). Li-
säksi Tuiskulan puolelle rakennetaan noin 1 000 k-m2 muuntautuva koulurakennus, joka toimii seu-
raavat vuodet koulukäytössä. Terkkari ja liikuntasalisiipi jäävät ensi vaiheessa toimintaan. Ensimmäi-
sen rakennusvaiheen ideasuunnitelma on esitetty kuvassa 9, ideasuunnitelman jälkeen ratkaisun mo-
duulikoulujen ja pysäköintitilojen osalta ovat tarkentuneet.   

 

Kuva 9: Kaava-alueen ideasuunnitelma, 1. rakennusvaihe 
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Toisessa rakennusvaiheessa Vesikarin puolelta puretaan vanhaa rakennuskantaa ja rakennetaan 
asuin- ja liikerakennuksia. Tuiskulan pysäköintijärjestelyt palaavat nykytilaan väliaikaisen moduuli-
koulun poistuessa koulurakennuksen pohjoispuolelta. Vesikarin puolelle sijoitetaan 1 ap/100 k-m2. 
Kaava-alueen 2. rakennusvaiheen ideasuunnitelma on esitetty kuvassa 10. Ideasuunnitelmavaiheen 
jälkeen kaavan tiedot ovat tarkentuneet.  

 

Kuva 10: Kaava-alueen ideasuunnitelma 2. rakennusvaihe 

4.3 Liikennemäärät 

Uuden kaava-alueen asumisen liikennemääriä arvioitaessa on hyödynnetty Liikennetarpeen arviointi 
maankäytön suunnittelussa (2008) -opasta. Oppaan avulla on arvioitu Tupoksen alueella tehtävän 
4,25 kotiperäistä matkaa/100 k-m2. Henkilöauton käyttötapaosuus on 59 % ja keskikuormitus 1,48 
henkilöä autoa kohti. Asumisen tuottama liikenne olisi noin 120 uutta henkilöautomatkaa vuorokau-
dessa, mikäli alue valmistuu täyteen rakentamisoikeuteensa saakka. Vesikarin paikalle sijoittuvan uu-
den asumisen muodostama liikenne on vähäistä katuverkon muuhun liikennesuoritteeseen verrat-
tuna, eikä itsessään aiheuta alueen liikenneturvallisuustilanteeseen muutosta tai liikenteen toimivuu-
teen merkittävää haittaa.  
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5 Liikenneverkon kehittäminen ja suositukset 

Vesikari-Tupoksen asemakaava-alueen laajentaminen mahdollistaa sen eteläpuoleisella alueella teh-
tävät liikenneverkon parantamis- ja kehittämistoimenpiteet. Taulukkoon 1 on koottu edellisessä kap-
paleessa esitetyt kokoojakatuvaihtoehdot. 

Taulukko 1: Kokoojakatuvaihtoehdot 

RIIPINTIE 

Suora väylä Tupoksen keskusta-alueen ja Sau-
narannan  välillä, jatkaa Löylynlyömä-kokooja-
kadun linjaa loogisesti 

Läpiajoliikenteen määrä Riipintiellä kasvaa, 
edellyttää uutta jalankulun ja pyöräilyn 
väylää 

Soveltuu hyvin kokoojakaduksi, vähän liittyviä 
tonttikatuja 

 

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä kadulla yhte-
näistää liikenneverkkoa ja edistää alueen liiken-
neturvallisuutta 

 

SORTAVALANTIE 

Kohtuullisen suora väylä Tupoksen keskustan ja 
Saunarannan välillä 

Soveltuvuus kokoojakaduksi heikko, useita 
suoraan liittyviä tonttikatuja 

Rinnalla kulkee jo nykytilassa yhdistetty kävely- 
ja pyörätie 

Läpiajoliikenteen määrä kasvaa 

LÄNSIRANTA 

Mahdollistaa uuden maankäytön kehittämisen 
kokoojakadun yhteyteen 

Kallis ratkaisu, haasteet maanomistuksen 
kanssa 

Läpiajoliikenteen kasvaminen Sortavalantiellä 
tai Riipintiellä vältettäisiin 

Ei palvele nykyistä maankäyttöä tai asuk-
kaita erityisen hyvin, ajomatkat muihin 
vaihtoehtoihin nähden pidentyvät ja pääs-
töt kasvavat 

 

Saunarannan asuinalueen ja Tupoksen keskustan yhdistäväksi kokoojakatuyhteydeksi suositellaan 
Riipintietä, jonka länsipuolelle toteutetaan uusi yhdistetty kävely- ja pyörätie. Suunnittelualueelle esi-
tettävä asemakaava-alueen laajennus ja liikenteen parantamistoimenpiteet sekä liikenteelliset huo-
miot on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11: Suunnittelualueelle esitettävä liikenneverkon kehittäminen ja liikenteelliset huomiot 

Uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys Joulusauna-kadun ja Tuiskulan koulukeskuksen välillä yhtenäistää 
alueen kävely-ja pyöräilyverkkoa, parantaa kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta erityisesti Rii-
pintien länsipuolelta sekä luo viihtyisän, ajoneuvoliikenteestä erillisen kulkuyhteyden alueiden välille.  

Suunnittelualueen pysäköintijärjestelyt Tuiskulan koulurakennuksen osalta palautuvat pääosin nyky-
tilaan toisessa rakennusvaiheessa. Tuiskulan koulurakennuksen eteläpuolelle olisi tärkeää mahdollis-
taa pyöräpysäköinti Saunarannan suunnasta saapuvien pyöräilijöiden määrän kasvaessa. Saatto-
pysäköinnin mahdollistaminen Tuiskulan koulurakennuksen eteläpuolelle, esimerkiksi kuvassa 10 
osoitettuun sijaintiin vähentäisi henkilöautojen liikennesuoritetta Saunarannan suunnasta ja poistaisi 
koululaisten kadunylityksen tarpeen, joka muodostuu Riipintien eteläpuoleiselta LPA-alueelta.  
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6 Vaikutusten arviointi 

6.1 Liikennejärjestelmä ja liikenteen suuntautuminen 

Riipintien toimiminen kokoojakatuyhteytenä alueelle selkeyttää suunnittelualueen liikenneverkon 
hierarkiaa. Liikennemäärät kasvavat Riipintiellä nykytilasta Saunarannan alueen kehittyessä suhteel-
lisesti merkittävästi. Saunarannan alueelta Tupoksen keskustaan suuntautuva liikenne kulkee pääosin 
Löylynlyömä-katua ja Riipintietä pitkin ja päinvastoin Riipintien suunnasta Limingan keskustaan suun-
tautuva liikenne kulkee osin Löyöynlyömä-katua etelän suuntaan.    

6.2 Liikenteen toimivuus ja sujuvuus 

Tässä työssä esitetyt toimenpiteet antavat edellytykset Vesikari-Tupoksen-  ja Saunarannan alueen 
ajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja toimivuuden parantamiselle. Ennakoidusti kasvavat liikennemää-
rät eivät ole suunnittelualueen liikenneverkon kapasiteetille liian suuria ja näin liikenneverkon toimi-
vuus ja sujuvuus on säilytettävissä kohtuullisen kevyillä toimenpiteillä. Liittymäjärjestelyt erityisesti 
Sortavalantien ja Riipintien liittymissä parantavat liikenteen sujuvuutta ja toimivuutta uuden liiken-
teen kokoojakadun, eli Riipintien suunnassa.  

6.3 Liikenneturvallisuus 

Saunarannan ja Vesikari-Tuiskulan alueelle kaavoitettava uusi asuminen muodostaa liikennettä, joka 
kasvattaa liikenneonnettomuuksien tapahtumisen todennäköisyyttä. Tässä työssä esitetyillä toimen-
piteillä voidaan vähentää liikennemäärien kasvamisesta aiheutuvaa liikenneturvallisuuden heikkene-
mistä.  

Saattopysäköintimahdollisuus Tuiskulan koulukeskuksen eteläpuolella parantaa liikenneturvalli-
suutta erityisesti liikenteessä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten koululaisten osalta. Uusi yh-
distetty pyörätie ja jalkakäytävä Riipintien länsipuolella toimii liikenneturvallisuutta parantavana ja 
liikennettä rauhoittavana toimenpiteenä. Matala aluenopeusrajoitus ja rakenteelliset suojatiejärjes-
telyt parantavat suunnittelualueen liikenneturvallisuutta.  

6.4 Kävely ja pyöräily 

Uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä Riipintien varrelle parantaa kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä eri-
tyisesti Saunarannan suunnasta. Riipintien varrella kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus sekä liik-
kumisen turvallisuuden tunne paranevat. Mahdollisuus pyöräpysäköintiin myös Tuiskulan koulukes-
kuksen eteläpuolella tekee pyörästä houkuttavamman kulkumuodon koulumatka- ja työmatkaliikku-
miseen.  

Uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys Joulusauna-kadun ja Tuiskulan koulukeskuksen välillä yhdistää suun-
nittelualueen kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkoa, parantaa kävelyn pyöräilyn liikenneturvallisuutta 
erityisesti Riipintien länsipuolelta, sekä luo viihtyisän, ajoneuvoliikenteestä erillisen alueiden välille.  

6.5 Joukkoliikenne 

Maankäytön kehittyminen Saunarannan alueella parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä Tu-
poksen taajaman eteläosassa. Kokoojakatuyhteys Riipintien ja Löylynlyömän läpi voi maankäytön ke-
hittyessä toimia mahdollisesti myös joukkoliikennekatuna, esimerkiksi nykyisen 52K linjan tavoin.  

 

 


