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TIIVISTELMÄ 

Tieverkkosuunnitelman päivitys  täydentää  v. 
1982 valmistunutta tieverkkoselvitystä  ja  on 

 laadittu kaupungin yleiskaavoituksen  ja  pää- 
väylien suunnittelun pohjaksi. Työssä  on  keski-
tytty pääasiassa kaupungin pohjois-  ja kaak-
koispuolisten kehäväylien ja  sataman yhteyksi - 

 en  tarkasteluun. Lisäksi  on  laadittu ehdotus 
 koko kaupunkialueen tavoitetieverkoksi. 

Kaupunkialueen  maankäytössä  tu  lee  tapahtu-
maan kasvua keskusta-alueen ulkopuolella. 
Kokonaisuudessaan kaupungin  asukas- ja  työ-
paikkamäänen ennustetaan kuitenkin vähene-
vän tulevina vuosina. Merkittävin teollisuuden 
investointikohde  on  uusi Metsä-Botnian  sellu-
tehdas. Sataman  on  myös ennustettu lisäävän 
toimintaansa merkittävästi. 

Kaupungin  tie-  ja katuverkosta  puuttuvat kes-
kustan ulkopuoliset kehäväylät. Näistä Pohjois-
kehå  ja sen  jatke Koillisväylä ovat olleet kauan 
eritasoisissa kaavasuunnitelmissa, mutta  on 
vain  pienin osin rakennettu. Kaakkoisväylä eli 
yhteys Uotilasta  ja kantatieltä  42 Kodisjoentielle 

 ei ole aikaisemmin esiintynyt tieverkko-  tai 
maankäyttösuunnitelmissa.  

Merkittävimpiä liikenteellisiä ongelmia esiintyy 
nykyisin lähinnä Porintiellä  ja  ydinkeskustan 
katuverkossa. Porintiellä  on  liikennettä enimmil-
lään noin  17 000 ajon/vrk.  Nykyisillä kaista-
määri Ilä  ja liittymäratkaisui Ila  väylän liikenteen-
välityskyky  on  ruuhka-aikoina enintään tyydyt-
tävä. Sataman  ja  Repolan raskaan liikenteen 
reitit kulkevat nykyisin katuverkkoa pitkin, mistä 
aiheutuu erityistä haittaa ympäristölle  ja  muulle 
liikenteelle. 

Vaihtoehtoisia ratkaisuja  on  tutkittu lähinnä 
sataman yhteyksille  ja Kaakkoisväylälle. Poh-
joiskehä-Koillisväylän ylei spiirtei nen  linjaus  ja 
liittymäratkaisut  on  selvitetty aikaisemmissa 
suunnitelmissa. 

Sataman sisääntuloväylälle  on  tutkittu kolme 
vaihtoehtoista väyläratkaisua, joilla sataman 

 raskas  liikenne voitaisiin ohjata keskustan ohit-
se. Vaihtoehdot muodostuvat lähinnä siitä, 
missä kohdassa Porintietä sataman liikenne 
erkanee omalle väylälleen. 

Kaakkoisväylän  osalta  on  tarkasteltu tien toi-
mi nnallista tehtävää tieverkossa. Vai htoehtoi  si-
na periaateratkaisuina  ovat olleet korkealuok-
kainen kantatien  ja Kodisjoentien  yhdistävä 
pääväylä  ja alempiasteinen, maankäyttöä  pal-
veleva kokoojaväylä Uoti  lasta Kodisjoentielle. 

Tavoiteverkkoehdotuksessa  on  esitetty eri 
väylähankkeiden toteuttamista seuraavassa 
järjestyksessä: 
*  Sataman sisääntuloväylä Ponntieltä Kaira- 

kadun liittymästä  radan  vartta pitkin  Ju-
namiehenkadulle ja  edelleen Rautatien- 
katua pitkin satamaan 

* Pohjoiskehä-Koillisväylä  rakennettu na 
Luoteisväylältä Uotilantielle 

* Kaakkoi sväylä kokoojaväylänä  Uotilan- 
tieltä Kodisjoentielle  

Em.  kohteiden lisäksi  on  todettu kiireelliseksi 
hankkeeksi  Pon ntien nelikaistaistami nen  välillä 
Uotilantie-Kairakatu. 

Pohjoiskehä-Koillisväylä  ja  kaakkoisväylä ja-
kautuvat osavaiheislin, joiden keskinäinen  to-
teutusjärjestys  määräytyy maankäytön tarpei-
den mukaan. 

Ehdotetuilla  toimenpiteillä parannetaan entyi-
sesti pohjoisten  ja  itäisten kaupunginosien 
yhteyksiä valta -ja kantatielle,  Uotilan  ja  Nikulan 
yhteyksiä keskustaan  ja  Sataman yhteyksiä 
valta-  ja kantatielle. Väylähankkeiden  vaikutus-
piinssä ei ole merkittäviä luontokohteita. Sata-
man sisääntuloväylän rakentamisesta aiheutuu 
eniten muutoksia rakennettuun ympäristöön. 
Väyläratkaisu muuttaa ertyisesti tonttien lii-
kenneyhteyksiä. Melu haittoja asutukselle ei 
väyläratkaisusta aiheudu. 



ALKUSANAT  

Tässä Rauman  tieverkkosuunnitelman päivityk-
sessä  on  tarkasteltu sataman sisääntuloväylän 

 reittivaihtoehtoja  ja  niiden  toteutettavuutta  sekä 
 Pohjoiskehä-Koillisväylän  ja  ns. Kaakkoisväylän 
 Ii  ikenteellistä  tarvetta  ja  toteuttamisjärjestystä. 

 Työn tuloksia käytetään hyväksi kaupungin 
 yleiskaavoituksessa  ja  tielaitoksen tienpidon 

ohjelmoinnissa  ja  tiestön hallinnollisen luokan 
muutoksista päätettäessä.  

Tu  run  tiepliri  pyytää suunnitelmasta lausunnot 
Rauman kaupungilta, Turun  ja  Porin  läänihalli-
tukselta, Satakuntaliitolta,  Valtionrautateiltä, 
Rauman  kauppakamarilta  ja  Rauman  satamal

-ta.  

Tieverkkosuunnitelma  on  laadittu Turun  tiepiinn 
 ja  Rauman kaupungin toimeksiannosta Suun-

nittelukeskus Oy:n  Tampereen  toimistossa. 
Työtä  valvovaan  työryhmään ovat kuuluneet:  

Tielaitos,  Turun  tiepliri  
Esko Isomäki 

Rauman kaupunki 
Yrjö Virtanen 
Juhani Korpinen 

 Aija  Jantunen 
 Irma  Tyllilä  

Hannu Lahtinen 

Suunnittelukeskus Oy:ssä työhön ovat osallis-
tuneet  ins.  Pekka Tuomiranta,  tekn.yo  Mika 

 Perivilta  ja  piirt.  Kati  Yli -Orvola.  

4  

Lisätietoja: 

Esko Isomäki 
Turun  tiepiiri 	 puh.(921)  677 611  

Hannu  Lahtinen/liikenne  
Irma  Tyllilä/maankäyttö  
Rauman kaupunki 	puh.(938)  3411  



1.  LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Suunnittelutehtävä  

Tehtävänä  on  ollut päivittää  v. 1982  laadittu 
tieverkkosuunnitelma. Suunnitelma  on  laadittu 
kaupungin yleiskaavoituksen  ja pääväyllen 

 suunnittelun pohjaksi,  ja  se  toimii myös hank-
keiden tarveselvityksenä tielaitoksessa. Työs-
sä  on  keskitytty pääasiassa seuraavien yhteyk-
sien tarkasteluun: 

Pohjoiskehä-Koillisvâylä  
Kaupungin keskustan pohjoispuolitse kiertävä 
yhteys välillä Syvärauma-Uotila. 

Sataman sisääntuloväylä 
Uusi, sujuvampi  ja  turvallisempi tieyhteys sata-
maan kantatieltä  42  ja  valtatieltä  8.  

Kaakkoisväylä 
Yhteys kantatieltä  42  ja  Uotilasta Kodisjoentiel

-le. 

2  
/ 

\ 	/  

c  

___________________ 	LQTLA  

SATAMA 	 kESA  TA  

/ 
/  

Hankkeista  on  selvitetty niiden linjaus-  ja liitty-
mävaihtoehdot,  hallinnollinen  ja  toiminnallinen 
luokitus, toteutettavuus, rakentamiskustannuk

-set, liikennetaloudellinen  kannattavuus sekä 
vaikutukset liikenteeseen  ja  ympäristöön. Poh-
joiskehä-Koi Ilisväylän  ja Kaakkoisväylän  osalta 
tarkastelut  on  tehty yleispiirteisesti verkkotasol

-la.  Sataman sisääntuloväylää  on  tutkittu tar-
kemmin  mm. alustavilla pituusleikkauksilla. 

1.2  Maankäyttö  

Yleiskaavan tarkistaminen  on  parhaillaan käyn-
nissä. Tieverkkosuunnittelun pohjaksi  on  laadit-
tu ennuste maankäytön kehittymisestä vuoteen 

 2000  mennessä. Ennuste perustuu Tilastokes-
kuksen ennusteeseen. Rauman asukasluvun 

 on  arvioitu vähentyvän nykyisestä  38 200 
 asukkaasta  36 500 asukkaaseen  eli  4.5 %. 

 Työpaikkoja  on  kaupungin alueella nykyisin 
noin  18 800 kpl  ja  vuoden  2000 ennustetilan-
teessa 17 900 kpl (Satakuntaliiton  ennuste). 

 Asukas- ja työpaikkamäärien  lisäykset sijoittu-
vat kehämäisesti kaupungin laidoille. Suurim-
mat asukaslisäykset tulevat olemaan keskustan 
pohjoispuolella (Tuomoniemessä, Paloahteessa 

 ja Kaarolla)  sekä idässä (Nikulan alueella). 
Työpaikkoja  on  arvioitu syntyvän eniten kes-
kustan koillis-  ja lounaispuolelle.  

Merkittävin teollisuuden lähiajan investointikoh
-de  alueella  on  uusi Metsä -Botnian  sellutehdas 

Repolan alueella. Muita kehittyviä alueita ovat 
 mm. Susivuoren  ja Koillisväylän  teollisuusalu-

eet. 

Sataman  on  ennustettu myös lisäävän toimin-
taansa merkittävästi. Kuljetusmäärien  on  en-
nustettu kasvavan  40 %  nykyisistä vuoteen  

Kuva  1.  Tutkitut yhteydet 
	 2010  mennessä, maantiekuljetusten jopa  70 %. 
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Kuva  2.  Maankäytön kasvualueet  

1.3  TiestÖ 

Kaupunkiseudun  tärkeimpiä  pääväyliä  ovat 
 vattatie  8,  kantatie  42  ja  maantie  2052  (Kodis

-joentie).  Valtatiellä  8 on  valmistunut merkittävä 
 parannustyä,  eteläisen  liittymän (RaumaE)  rak-

entaminen  tiejärestelyineen.  Hankkeeseen 
sisältyy  mm.  valtatien  linjauksen  muutos,  Ko

-disjoentien  yhdistäminen  eritasoliittymään  sekä 
 Nortamonkadun  ja  vanhan valtatien järjestelyt. 

 Eritasoliittymään  johdetaan myös rakenteilla 
oleva uusi pääväylä  (Hankkarintie),  joka muo-
dostaa uuden  sisääntuloreiti  n  keskustaan, 
Repolaan  ja  Satamaan valtatieltä  8  ja Kodis

-joentien  suunnasta.  Kuva  3. Hankkarintie 



1.4  Liikenne  
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Suunmmat liikennemäärät pääväylillä  ovat 
nykyisin Porintiellä keskustan  ja  Uotilan välisel-
lä osuudella  (10 000 - 17 000 ajon/vrk).  Valta-
tien  8 liikennemäärät  ovat  4000 - 8000 ajon/vrk 

 ja kantatien  noin  5000 ajon/vrk.  Keskustan 
katuverkossa yli  10 000 ajon/vrk liikennemääriä 

 esiintyy Nortamonkadulla, Valtakadulla, Syvä-
raumankadulla sekä Luoteisväyllä  radan  koh-
dalla. Sataman liikenne Porintien suunnasta  on 

 nykyisin noin  900 ajon/vrk,  mistä raskasta tava-
rallikennettä  on  noin  150 ajon/vrk.  

Satamaan suuntautuva liikenne jakautuu kes-
kustan kohdalla kandelle reitille. Karjalankatua 

 tai  reittiä Karjalankatu-Rautatienkatu käyttää 
kokonaisliikenteestä suurin  osa,  sensijaan 
raskaasta liikenteen pääosa käyttää reittiä 
Luoteisväylä-Junamiehenkatu-RautatienkatU. 

Repolaan tulee raskasta liikennettä Porin suun-
nasta noin  140 ajon/vrk  ja  Huittisten suunnasta 
noin  160 ajon/vrk.  Tämä liikenne käyttää reitti-
nään Ponntietä  ja sen  jatkeena olevaa Karja-
lankatua.  

Kuva  4. LIIkenne v.1992 ajon/vrk,) 



Liikennemäänen  kasvua  on  arvioitu liikenne-
ennusteella, joka perustuu tehtyihin liikennetut-
kimuksiln, yleisiin kasvukertoi  mun  sekä maan- 
käytän kehitysennusteisiin. Yleisenä liikenteen 
kasvukertoimena vuodelle  2010 on  käytetty 
arvoa  1 ,4.  

Sataman  ja  Repolan osalta  on  laadittu erillinen, 
materlaalivirtojen kasvuarvioihin perustuvat 
raskaan autoliikenteen ennuste. Liikenteen 
reitinvalintoja arvioitaessa  on  otettu huomioon 
Hankkanntien toteutuminen  ja  Repolan tulevat 
liikennejärjestelyt. Näiden toteuduttua kaikki 
Repolan  raskas  liikenne tulee alueelle Rauma 

 E-eritasoliittymästä Hankkanntielle  ja  sieltä 
edelleen tehdasalueelle.  

1.5  Ongelmayhteenveto  

Merkittäviä  Ii ikenteel  lisiä ongelmia esiintyy 
nykyisin lähinnä Porintiellä  ja  ydinkeskustan 
katuverkossa. Pohjoiskehä-Koillisväylän  ja 

 Kaakkoisväylän  välittämässä vaikutuspiirissä ei 
ole esiintynyt toimivuus-  ta  turvallisuusongel-
mia.  Ongelmat koskevat liikenteen toimivuutta 

 ja  turvallisuutta  ja  aiheutuvat Porintien suurista 
liikennemäänstä  ja  erityisesti raskaasta liiken-
teestä. Ponntien  ja sen  jatkeena olevan Karja-
lankadu  n liikenteellinen  palvelutaso  on  nykyisin 
vilkkaimpina aikoina enintään tyydyttävä. Nykyi-
sillä kaistamääni  lä  ja  liittymäratkai sui  ha  väylä 
ruuhkautuu voimakkaasti  jo  vuodelle  2000 
ennustetuilla liikennemäärillä.  

Kuva  5.  Sataman  ja  Repolan  raskas  lIIkenne 
 idästä  ja  pohjoisesta  v. 2010.  

Toimivuuden kannalta ongelmallisimpia hiittymiä 
ovat eritasohiitymän läntisen  rampin,  Kairaka

-dun, Tuulensuunkadun-Leikannkadun  sekä 
Nortamonkadun lilttymät. 

Onnettomuuksia  on  tapahtunut eniten Valtaka
-dun  liittymissä Karjalankadulla  ja  Junamiehen
-kadulla. Muita vaarallisia liittymiä ovat olleet 

Karjalankadulla Luoteisväylän  ja  Tuulensuunka
-dun liittymät  sekä Ponntiellä Kairakadun liitty -

mä.  

fl 
DIE  Liikenteellinen 	

19 	LLj _____ 

paveIutaso  1992/2000 	 - 

, 	 . 	
çIv.t 	1  

• TUrvaihsuusongelma 	____ 	
/LL  

Kuva  6.  Liikenteen ongelmakohdat satamaan 
johta va/la reitillä 



2.  VAIHTOEHDOT  
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2.1  Yleistä  

Vaihtoehtotarkastelun  ja  tavoiteverkon  suunnit-
telun pohjaksi  on  määritelty  ns. perusverkko 

 vuodelle  2010. Se  käsittää nykyisen tieverkon 
 täydennettynä  rakenteilla olevilla  tai  lähiaikoina 

 toteutettavilla  hankkeilla  (mm.  Rauma  E  tiejär-
jestelyi neen, Hankkarintie, Luoteisväylän  jatke, 

 Kaunisjärvenkadun  oikaisu). Uudet yhteydet  on 
 sijoiteltu perusverkolle  ja  tutkittu niiden vaiku-

tuksia verkon toiminnalliseen  luokitukseen, 
yhdistävyyteen  ja  liikenteen jakautumiseen 

 tieverkolla. 

Pohjoiskehä-Koillisväylä  on  otettu huomioon 
 viimeaikaisi ssa  asema-  ja  rakennuskaavoissa 

aluevarauksena.  Väylän tarkka linjaus  on  kui-
tenkin  Pohjoiskehän  osalta pääosin  suunnittele

-matta.  Koillisväylästä  on  laadittu  yleissuunnitel

-ma,  jossa  on  esitetty myös väylän jatke Uoti
-lantielle.  

Sataman sisääntuloväylän  ratkaisuval htoehdot 
 muodostuvat lähinnä siitä, missä kohdassa 
 Porintietä  sataman liikenne  erkanee  omalle 

 väylälleen. 

Kaakkoisväylän linjauksesta  on  laadittu alusta-
via  luonnoksia.  Se  ei ole esiintynyt aikaisem-
missa  tieverkkosuu nnitelmissa  eikä  kaavoissa.  

Kuva  7. Perusverkko  ja  uudet yhteydet. 



2.2 Pohjoiskehä-Koillisväylä 

Pohjoiskehä-Koillisväylä  muodostaa kaupungin 
keskustan kiertävän  kehäväylän kantatieltä  42 

Luoteisväylälle. Tie on  toimi  nnalli selta luokal-
taan  alueellinen pääväylä, jonka tehtävänä  on 

 yhdistää kaupungin eri alueita toisiinsa sekä 
toimia myös  kaukoliikennettä palvelevana  si

-sääntuloväylänä.  Tien mitoitusnopeus on 60 
km/h, se on  poikkileikkaukseltaan  2-kaistainen 

 ja  varustettu kevyen liikenteen väylällä. Valta-
tien  ja  kantatien kohdille  on  suunniteltu eri

-tasoliittymät,  muut katu-  ja  tieliittymät  ovat 
 tasoliittymiä. Suona tonttiliittymiä  ei  väylälle 

 sallita.  

Pohjoi skehä-Koillisväylä  tulee kulkemaan pää-
osiltaan vapaassa maastossa asunto-  ja  teolli-
suusalueiden reunoilla.  Väylästä  on  rakennettu 
lyhyet osuudet  Paloatiteen  ja  Kuivassuon  alu-
eilla. 

Väylän sijainti  on Koillisväylän  osalta selvitetty 
riittävällä  tar1kuudella  aikaisemmissa  suunnitte-
luvai  hei  ssa. Pohjoi skehän  tarkempi  Ii njaus 

 edellyttäisi  yleissuunnitelmatasoista  tarkastelua. 
Väylän sijainnilla ei kuitenkaan  verkollisessa 

 tarkastelussa ole suurta merkitystä, joten  lm-
jausta  ja sen  vaihtoehtoja ei ole tässä vaihees-
sa tutkittu, sensijaan  on  tarkasteltu väylän  en 
toteuttamisvai heita  ja  niiden  lilkennekuormitus

-ta. 

Kuva  8. Pohjoiskehä-Koillisväylä 



Koillisväylän  on  suunniteltu jatkuvan kantatieltä 
edelleen Uotilantielle alempiasteisena kokooja-
väylänä, jonka mitoitusnopeus  on 50 km/h. 

 Väylä kulkee suhteellisen vaikeassa maastossa 
pientalokortteleita sivuten. Väyläosuuden to-
teuttamisen edellytyksenä  on eritasoliittymän 

 rakentaminen kantatielle, koska nelihaarai nen 
tasoliittymä olisi liikenneturvallisuuden kannal-
ta huono ratkaisu. Niin kauan kuin yhteyttä 
kantatieltä Uotilantielle ei rakenneta, voi Koillis-
väylän liittymä kantatiellä säilyä  T-liittymänä. 
Liittymän  toimivuus  on  ennusteen mukaan 
tyydyttävä vielä vuoden  2010  tilanteessa. Liitty

-män  selkeyttämiseksi  ja  turvallisuuden paranta-
miseksi  on  kuitenkin syytä parantaa sitä  kana-
voinnilla.  

2.3  Sataman  sisääntuloväylä  

Sataman  si sääntuloväylän  suunnittelulla  on 
 haettu ratkaisua, jolla parannettaisiin liikenteen 

sujuvuutta  ja  turvallisuutta  ja vähennettäisiin 
 raskaan liikenteen aiheuttamia ympäri stähaitto

-ja  nykyisillä satamaliikennettä palvelevi  Ila  väylil-
lä. Ajoreitti satamaan  on  nykyisin raskaalle 
liikenteelle hankala, koska Porintiellä  on  varsin 
vilkas  liikenne. Karjalankadun osuudella väyläl

-län  varressa  on  runsaasti liikennettä synnyttä
-vää  liiketoimintaa. Liittymät ovat ahtaita  ja  vilk-

kaasti liikennäityjä. 

Satamaliikenne  on viitoitettu  käyttämään reittiä 
Karjalankatu-Luoteisväylä-Junamiehenkatu. 
Reitti  on  melko takaperoinen  ja  lisäksi liikennäi-
tävyydeltään heikko  radan alituksen ja  Juna-
miehenkadun liittymän kohdalla. Vaihtoehtoinen 
reitti kulkee Syväraumankadun tasoylikäytävän 
kautta. Reitti  on  mutkikas  ja  hidas, johtuen 
lähekkäin olevista valo-ohjatuista liittymistä  ja 

 rautatien tasoristeyksestä. 

'- 	,- 	 . 

L)e__ 	)'_' . _ 	, 
-' 	 - 	 -' ij.•:i 	» 	,. 	-- 
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,: 

l\r 	'T. 

,uva  9.  Koilllsväylån  jatke  Uotilar  tielle. 

Uudeksi satamaan johtavaksi reitiksi  on  tutkittu 
kolmea vai htoehtoista väyläratkaisua, joilla 
sataman  raskas  liikenne voitaisiin ohjata kes-
kustan ohitse. Kaikissa vaihtoehdoissa uusi 
väylä kulkee Luoteisväylän poikki  en  tasossa, 

 ja  liittyy siihen  rampin  välityksellä. 

Vaihtoehdossa  1  uusi sataman sisääntulotie 
alkaa kantatieltä Uotilantien liittymän kohdalta, 
alittaa valtatien  ja  rautatien  ja  jatkuu  radan 

 vartta pitkin Junamiehenkadulle. 

Vaihtoehdossa  2  uusi väylä alkaa nykyisestä 
Kairakadun liittymästä Porintiellä, alittaa rauta-
tien  ja  jatkuu  radan  vartta pitkin Junamiehenka-
dulle. Vaihtoehto  3 on periaatteeltaan  saman-
lainen, mutta siinä väylä erkanee Ponntiestä 
lähempänä keskustaa, suunnilleen Tallikedon-
kadun liittymän kohdalla. 

11 
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2.4  Kaakkoisväylä  

13  

Radan ja  valtatien alitus edefiyttää vaihtoeh-
dossa  1  sisääntulotien rakentamista syvään 
leikkaukseen noin  500 m:n  matkalla. Kairaka

-dun  ja Isometsäntien  liittäminen väylään edel-
lyttää myös huomattavia muutoksia katujen 
tasauksiin. 

Vaihtoehdossa  2  radan alitus  on  edullisinta 
toteuttaa korottamalla rataa noin  1,5  metrillä, 
jolloin ei tarvita erityisiä pohjanvahvistustoi  men-
piteitä.  Radan alituksen  kohdalla joudutaan 
pohjaveden pintaa alentamaan noin  3  metrillä 

 tai  rakentamaan alittava  tie betonikaukaloon.  

Vaihtoehdossa  3 sisääntuloväylä  voidaan joh-
taa  radan  alitse joko korottamalla rataa  tai 

 pitämällä  se  nykyisellä tasollaan.  Jos  rataa ei 
koroteta, joudutaan alittava  tie  rakentamaan 
pohjaveden  pinnan  alapuolelle betonikaukaloon 
noin  200 m:n  matkalla. Rataa korottamalla 
väitetään pohjavesiongelmat, mutta sensijaan 
joudutaan  radan  osalta kalliisiin pohjanvahvis-
tustoimenpiteisiin noin  200 m:n  matkalla. 

Sisääntuloväylä  sijoittuu vaihtoehdossa  1  teol-
lisuukortteleiden  väliin URPO-rataa varten 
jätetylle aluevaraukselle. Suuntaislilttymän 
rakentaminen valtatien kohdalle  on  teknisesti 
mandollista, mutta liikenteellisesti  sen  sijainti 

 on  huono kantatien ramppiliittymän läheisyy-
destä johtuen. 

Vaihtoehdossa  2 sisäätuloväylä  johdetaan 
Kairakadun  ja radan  välillä nykyisen teollisuus- 
tontin halki.  Radan  pohjoispuolella väylä sijoit-
tuu pääosin  radan liikennealueelle,  kulkien noin 

 80 m:n  päässä lähimmistä Pyynpään alueen 
taloista.  Tie on  tällä osuudella kuitenkin noin  4 
m:n syvyisessä  leikkauksessa. Vaihtoehdossa 

 3  väylä sijoittuu  radan  eteläpuolella puistokais-
talle  ja radan  pohjoispuolella osittain teollisuus- 
tontille.  

Kaakkoisväylän  vaihtoehdot  on  muodostettu 
kanden tieverkolliselta periaatteeltaan erilaisen 
ratkaisun pohjalta. Vaihtoehdossa  1  Kaakkois-
väylä  on  suunniteltu johdettavaksi Uotilan  ja 

 Nikulan alueiden eteläpuolitse kantatieltä  Ko-
disjoentielle korkealuokkaisena väylänä. Sen 

 tehtävänä  on  välittää sekä paikallista liikennettä 
että myös pitempimatkaista läpikulkuliikennettä 
kantatieltä valtatielle  ja  kaupungin eteläosiin. 
Väylä  on  toimin nalliselta luokaltaan alueellinen 
pääväylä  ja  hallinnollisesti paikallistie.  Tien mi-
toitusnopeus on 80 km/h.  Sille ei sallita suoria 
tonttiliittymiä,  ja katuli ittymienkin  määrää rajoi-
tetaan voimakkaasti. 

Vaihtoehdossa  2  Kaakkoisväylä alkaa Nikulas-
ta  ja  on luokaltaan alempiasteinen, kokooja

-tyyppinen väylä, jonka mitoitusnopeus  on 60 
km/h. Tien  tehtävänä  on  välittää yksinomaan 
paikallista liikennettä, jolloin sille voidaan sallia 
huomattavasti enemmän liittymiä kuin vaihtoeh-
dossa  1.  Väylä  on  hallinnolliselta luokaltaan 
katu. 

Vaihtoehdossa  2+  vaihtoehdon  2  tasoinen 
väylä jatkuu Nikulan alueelta koilliseen aina 
Uotilan paikallistielle asti, josta  jo  on  yhteys 
kantatielle. 

Kaikissa vaihtoehdoissa Nikula,  sen  laajennus- 
alue sekä Uotilan alue kytkeytyvät Kaakkois-
väylään kandesta liittymästä. Kourulantien 
liittymä Kaakkoisväylällä esitetään porrastetta-
vaksi kandeksi  T-liittymäksi. Kourujärven  pien-
taloalueen  kohdalla  on Kourulantielle  syytä 
järjestää hidaste, jolla vähennetään läpikulkulii-
kennettä Nikulasta keskustan suuntaan. 

Suunniteltu Kaakkoi sväylän linjaus kulkee  kor-
keussuhteiltaan ja maaperältään  vaihtelevassa 
maastossa. Väylä voidaan toteuttaa ilman, että 
siitä aiheutuisi merkittävää haittaa olevalle 
asutukselle. Seutukaavassa alue  on  varattu 
virki  sty salueeksi. 
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2.5  Vaihtoehtojen vertailu  

15  

Pohjoiskehä-Koillisväylä  
Väylän osalta  on  tarkasteltu  sen  toteuttamisen 

 vaiheitusta,  varsinaisia  linjausvaihtoehtoja  ei 
ole.  Väyläjakso  on  jaettu kolmeen vaiheeseen  

* 	 Koillisväylä 
* 	 Pohjoiskehä 
* 	Koillisväylän  jatke  Uotilantielle  

ja  tarkasteltu näiden  liikennekuormitusta  vuo-
den  2010  liikenne-ennusteen pohjalta. Tarkas-
telun perusteella voidaan todeta, että  Koillis- 

I 
 väylä  ja  Pohjoiskehä Sorkantielle  saakka ovat 

ilmeisesti  kiireellisimpiä  hankkeita.  Koillisväylän 
 jatkaminen  Uotilantielle  ei lisää mainittavasti  

I  kehän liikennettä, mutta keventää  Uotilantien 
 kuormitusta.  Sen  toteuttaminen  on  kuitenkin 

suhteellisen kallista, koska samalla  on  raken - 

I nettava entasoliittymä  

I 	Sataman  sisääntuloväylä  
Sataman sisääntuloväylän vaihtoehtoja  on  tar- 
kasteltu niiden  liikenteellisten, ympäristöllisten  

I  ja  taloudellisten vaikutusten perusteella. Alusta-
vassa  tarkastelussa  on  vaihtoehto  1  todettu 
muita huonommaksi, koska  se  ei palvele valta- 

I tieltä Porin suunnasta satamaan suuntautuvaa 
liikennettä (liittymää  valtatielle  ei sallita). Lisäksi  

I 	se on  muita vaihtoehtoja  2-3  kertaa kalliimpi. 
Vaihtoehtojen  2  ja  3  tarkastelu osoittaa, että 
niiden  rakentamiskustannukset  ovat yhtä suu- 

1 

	

	
ret,  noin  23  Mmk.  Liikenteellisesti  ne ovat myös 
jokseenkin samanarvoisia. 

Vaihtoehdossa  2 jää  parannusmandollisuudet 
 liittää  Akkutien teollisuuskorttelit  keskustaan  ja 
 muuttaa niiden käyttö  esim. liiketonteiksi.  Vaih-

toehdossa  3  oltaisiin todennäköisesti myö-
hemmin samanlaisen ongelman edessä kuin 
Citymarketin kohdalla ollaan nykyisin.  

V  
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Kuva  12.  Pohjoiskehä-Koilllsväylän lIIkenne 
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Kaakkoisväylä  
Kaakkoisväylän periaatevaihtoehdoista  voidaan 
todeta, että vaihtoehto  1  palvelee suhteellisen 
hyvin sekä paikallista että  läpikulkevaa  liiken-
nettä. Väylän rakentaminen läpikulkuliikennettä 
varten  on  kuitenkin kalliimpaa, johtuen tien 
pituudesta  ja  korkeammasta  mitoitusnopeudes

-ta.  

Kaakkoisväylän  toteuttaminen vaihtoehdon  2 
 mukaisena  on  halvempaa  ja  hanke  on  helpom-

pi jakaa vaiheisiin kuin vaihtoehdossa  1.  Alem-
piasteisena väylänä  sen  aiheuttamat ympäristö- 
haitat ovat myös pienemmät.  

Vaihtoehdoss  2+  yhdistetään  perusvaihtoehto-
jen  1  ja  2  edut.  

3.  TAVOITEVERKKO  

3.1  Ehdotus  tavoiteverkoksi 

Tavoiteverkkoehdotus  sisältää seuraavien uusi-
en väylien toteuttamista täydentämään  perus

-verkkoa:  

Pohioi skehä-Koillisväylä  rakennettu  na  Luoteis- 
väylältä Uoti  lantielle.  Väylä  on  toiminnallisefta 
luokattaan  alueellinen pääväylä, lukuunottamat-
ta  kantatien  ja  Uotilantien  välistä osuutta, joka 

 on  kokoojaväylä.  

Sataman  sisääntulotie  vaihtoehdon  2  mukaise-
na,  'isältäon Porintien leventämisen  4-kaistai-
seksi välillä  Uotilantie -Kai  rakatu,  uuden tieyh-
teyden rakentaminen  Porintieltä  Kai  rakadu  n 

 liittymästä  Junamiehenkadun  päähän sekä 
 Junamiehenkadulla  ja  Ratapihankadulla  tehtä-

vät  liittymäjärjestelyt.  Lisäksi rakennetaan  tieyh-
teys  radan  pohjoispuolitse Isometsäntieltä  sata-
man  sisääntuloväylälle.  

Kaakkoisväylä vaihtoehdon  2+  mukaisena  ko
-koojaväylänä  Uotilasta  Kodisjoentielle. 

Kuva  13.  Kaakkoisväylän lIIkenne  v.20 10 
 (ajon/vrk).  
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3.2 Toteutusvai heet 	 Sataman sisääntuloväylä 
Väylä  ja  siihen liittyvät  tie-  ja  ratajärjestelyt  on  

Pohjoiskehä-Koilljsväylä 	 tarkoituksenmukaisi nta  rakentaa yhdessä vai- 
Kehäväylä  ehdotetaan toteutettavaksi kolmessa 	heessa. Klireellisin toimenpide  on  Porintien  
vaiheessa: 	 parantaminen  4-kai staiseksi välillä Uotilantie - 

Kai  rakatu.  Lisäksi Karjalankadu  ha  Leikannka- 
VaIhe  1:  Koihhisväylä  välillä valtatie-kantatie 	dun  ja  Nortamonkadun risteykset  tulisi varustaa 

valo-ohjauksella. 
VaIhe  2:  Pohjoiskehä  välillä valtatie-Sorkantie 

Kaakkoisväylä 
VaIhe  3:  Pohjoiskehä  välillä Sorkantie-Luoteis- 	Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteys 

väylä  ja  kantatie-Uotilantie. 	 Nikulanmäestä Kourulantielle,  tämän jälkeen 
yhteydet Kodisjoentielle viimeisenä uusi väylä 
Uotilan paikalhistielle 

-  

II!!  
ItT  
kuva  14.  Väylähankkeiden toteuttamisvaiheet.  
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4.  VAIKUTUSTARKASTELU 	4.2  Liikenne  

4.1  Yleistä 	 Pohjoiskehä - Koillisväylä yhdistää pohjoisia  ja  
itäisiä kaupunginosia valtatiehen sekä  kanta- 

Tavoiteverkon väylähankkeiden  vaikutuksia  on 	tiehen  ja  on  tarpeen kaupunginosien välisenä 

tarkasteltu niiden liikenteellisten, ympäriställis- 	yhdystienä, joka vähentää keskustan katujen  

ten  ja  taloudellisten vaikutusten osalta. Vaiku- 	käyttää. 

tuksia  on  vertailtu ns.  0-vaihtoehtoon, joka 
tarkoittaa nykyverkkoa täydennettynä lähivuosi- 	Sataman sisääntuloväylä parantaa sataman 

na toteutuvilla  hankkeilla (ns. perusverkko). 	saavutettavuutta valtakunnallisten kuljetuksien 

Sataman sisääntuloväylän ratkaisuja  on  kuiten- 	kannalta  ja  poistaa raskaan liikenteen aiheutta - 

kin  vertailtu vaihtoehtoon  0+,  joka tarkoittaa 	mia haittoja katuverkossa.  Tien  rakentaminen 

perusverkkoa täydennettynä Porintien  4-kais- 	vähentää ratkaisevasti kohdassa  1.5  esitettyjä 

taistuksella. 	 ongelmia. 
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Kuva  15. Tavoiteverkon lIIkenne v.2010 
(ajon/vrk) 



Kaakkoisväylän  merkitys  on  lähinnä liikenne- 
verkostoa täydentävä, koska  se kutoo  verkkoa 
nykyisin sormi  maisesta liiken nejärjestelmästä. 
Kantatien  ja Kodi  sjoentien  välillä  liikennetarve 

 on  kuitenkin melko vähäinen.  

Tiilivuoren  ja  Sornnsuon maankäyttä  tukeutuu 
 Koillisväylä-Pohjoiskehään  sitten, kun niiden 

alueiden suorat yhteydet  valtatiehen  poiste-
taan.  Pohjoiskehää  edellytetään myös  sen 

 pohjoispuolisten  alueiden,  mm. Kaaronrannan 
 käyttöönotossa. 

ii: 

4.3  Ympäristö  

Kol Il  isväylä-Pohjoiskehä 

Luonnonympäristö  
Väylän  alle  ei  jää  tiedossa olevia poikkeukselli-
sia  luonnonarvoja.  Tien maisemahaittaa  voi-
daan vähentää  kallioleikkauksien maisemoin-
nilla  sekä rakentamalla  tie  leikkaukseen yleis- 
suunnitelman mukaisesti valtatien lähistön avoi-
mella peltoalueella.  Pohjoiskehän  länsiosa kul-
kee  pienipiirteisessä  ympäristössä, jonka huo-
mioonottaminen  on  tarpeen kadun yksityiskoh-
taisessa suunnittelussa  ja  maisemoinnissa.  

Rakennettu ympäristö  
Koil lisväylän tieli njauksella  sijaitsee kaksi 

 asuinkiinteistöä,  jotka tien toteuttamiseksi  on 
 ostettu kaupungille. Väylän eteläosassa  tie 

 kulkee asutun alueen sisällä.  Pohjoiskehän 
 länsiosassa  asuinalueet  sijaitsevat lähellä väy-

lää. Näillä alueilla edellytetään  suojavi heraluei - 
 den tai  muiden  suojausten  hyvää toteuttamista. 

 Jo  rakennettua  tienosaa  ympäröivä  maankäyttä 
 liittyy tiehen tiesuunnitelman  mukaisin liittymin.  

Erityisiä  ympäristänhoitotoi menpiteitä  edellyte-
tään  raakavesikanavan suojauksessa Äyhöllä 

 sekä  goifalueen  halki menevän  tieosan maise-
moinnissa. 

Yhdyskuntakehitvs 
Koillisväylä-Poh  joi  skehä  on  sisällytetty asema- 
tai rakennuskaavoihi n itäosassaan  Uotilassa, 

 Luostarinkylässä, Paloahteella  ja  Susivuoressa. 
 Lisäksi  Äyhön  alueen  maankäyttö  on  rakennus

-kaavassa  liitetty nykyisen  Äyhön  paikallistien 
siirtoon  Koillisväyläksi. 

Sataman  sisääntuloväylä 

Luonnonympäristö  
Rautatien  pohjoispuoli  on  vanhaa kulttuuri-
maisemaa, jonka pellot ovat  villiintyneet  käytön 
puuttuessa. Kallioinen mäki  ltsenäisyydenka

-dun  eteläpuolella erottaa  rata-alueen asutuk-
sesta  ja  on  maisemallisesti tärkeä. Tämän 
vapaan alueen kautta  on  mandollista päästä 
keskustasta  vi herreittejä  myöten  laajemmille 
virkistysalueille.  Jos tie  rakennetaan mandolli-
simman lähelle rataa,  sen  haitta  virkistysreitille 

 ei ole ratkaiseva. Jotta mäki säilyisi,  jo radan 
 alitus  tulee suunnata vinosti luoteeseen.  

Luoteisväylän  länsipuolella  on  mäki, Käpylän- 
puisto, jolla kasvavat männyt muodostavat 
kaupunkikuvan  siluettia.  Mäkeä joudutaan lou-
himaan  ja  puita kaatamaan. Myös tässä koh-
dassa  tie  tulee rakentaa mandollisimman lähel-
le rataa, että jäljelle jäisi riittävästi puita. 

Alueella ei ole tärkeitä  pohjavesiesiintymiä. 
 Verrattuna  0+-vaihtoehtoon  luon nonarvoja 

 menetetään  Luoteisväylän  länsipuolella. 

Rakennettu ympäristö  
Radan  alitus  muuttaa kaupunkikuvaa  Kairaka

-dun  mutkassa  parempaan suuntaan,  jos  leik-
kaukset  radan  pohjoispuolella hoidetaan hyvin. 

 Tieli njalla  sijaitsee  betonielementtitehtaan  ele
-menttiratoja  sekä  kivi  rakentei nen  tehdasraken-

nus  (Rilke).  Jälkimmäinen  on  kaupungin omis-
tama, mutta tilat  on  vuokrattu yrittäjälle. Raken-
nuksen purkamiseen  on  varauduttu  jo  edel-
lisessä  kaavassa. 



Tontille ajo Kairakatu  1 :ssä (huonekaluliikkeet) 
 joudutaan muuttamaan tontin pohjoispuolelle. 

Rakennukset sijaitsevat siten, että luonnonti-
laisena säilytettäväksi määrättyä kalliota  on 

 louhittava pois. 

Kaivopuistontien  liittymä Junamiehenkadulle 
poistetaan, jolloin kadun pohjoispuolella ole-
valle tontille Junamiehenkatu  2  pääsee  vain 

 kiertäen Männistänkadun kautta. Papinhaan 
yhteydet keskustaan muuttuvat. Alueen yrityk-
set pitävät ehkä näitä muutoksia haitallisina. 

Liikennöi nti tonti  Ile Rautatienkatu 3 hankaloituu. 
 Korttelissa Rautatienkatu  27-33 on  tehtävä 

asemakaavan muutos  koko  tontti liikenteen 
kääntämiseksi Rauhankadulle. 

Rautatiealueella sijaitseville varastoille  ajo 
keskitetään yhteen paikkaan, mikä vaikeuttaa 
niiden käyttää jonkin verran. Varastot ovat 
säilyttämisen arvoisia  ja  niiden käyttätarkoitus 

 on  muuttumassa lähinnä liiketiloiksi. Liikenteen 
muutokset  on  toteutettava joka tapauksessa. 

Kevyen liikenteen tasoristeys rautatien yli pois-
tetaan sähkölaitoksen luota  ja  korvataan eri- 
tasoisella risteyksellä satamatien silta-aukossa. 
Toimenpide lisää liikenneturvallisuutta  ja  on  ke-
vyen liikenteen pääsuunnan mukainen. 

Itä-länsi-suu ntaista kevyttä liikennettä varten 
tulee rakentaa joustava yhteys Itsenäisyyden- 
kadun varteen,  sillä  kevyttä liikennettä ei saa 
olla satamatien yhteydessä  radan alituksesta 
Junamiehenkadulle.  

20  

Verrattuna 0 ^-vaihtoehtoon joudutaan yksi 
rakennus sekä betonitehtaan laitteita purka-
maan.  
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Kuva  16.  Sataman sisääntuloväylän ympäristö- 
vaikutukset  



Melutarkastelu 
Melun  suhteen  on  tarkasteltu  vain  uuden  ra-
danalituksen  kohtaa, missä  tie on  lähinnä asu-
tusta. Rautatieliikenteen ennustetaan lisäänty-
vän  50 %  vuoteen  2000  mennessä.  Radan 

 nostaminen laajentaa rautatiemelualuetta, vaik-
ka tieliikenne painuukin maastossa  alas. 

Vaihtoehdoissa  2  ja  3  sataman sisääntuloliiken-
ne  on linjattu  Rauman  radan  pohjoispuolelle 
ennen  em.  liikenteen sekoittumista Rauman 
keskustan pääväyliin. 

Toinen vaihtoehto  on  esitetty kulkevaksi Akku-
tieltä  radan  alitse, kun taas toinen kulkee  Kai-
rakadulta (Kairakadun  suuntaisesti)  radan  alit-
se. 

Karkeasti voidaan olettaa, että molempien 
linjausten aiheuttama meluvaikutus  on Leikarin 

 alueella laskennallisesti samansuuruinen. Vaih-
toehtojen vertailun kannalta oleellista  on  aihe-
uttaako Kairakadun vaihtoehdon toteuttaminen 
meluhaittoja  tai suojaustoi mia Nestvedinkadun, 
Kolpinonkadu n  ja Teinitien asutusten  suhteen. 

Sataman sisääntuloväylän liikennemääräksi  on 
 oletettu  6500 kyL  ja  raskaan liikenteen osuu-

deksi oletettiin  10 %.  Liikenteen nopeus  on 
aluerajoituksen  mukainen  50 km/h.  Myös erilai-
sia oletuksia maaston, tien korkeuden  ja  vas-
taanottopisteen korkeuksien  suhteen  on  tehty. 
Laskennassa  on  käytetty Ympäristäministeriön 

 ja Tielaitoksen  käyttämää tietokoneohjelmaa, 
joka soveltunee hyvin tällaiseen karkeaan esi-
tarkasteluun. 

Yleinen taustamelutaso alueella  on  alle  45 
dB(A)  ilman Rauman  radan raidemelua.  Näin 
taustamelu ei oleellisesti vaikuta esitettyihin  ja 

 erityisesti  55 dB(A) :n meluvaikutusrajaan. 

Raidemelu  alueella  on  merkittävä  ja sen  vaiku-
tus  on  hetkellisesti ilmeisesti paljonkin suurem-
pi kuin tievaihtoehtojen melu, näin tiemelu ei 
lisää raidemelun "ulottumaa" alueella. Raide- 

melun  ja tiemelun  aiheuttama päivittäinen  (06-
22)  yhteinen ekvivalenttitaso voitaneen laskea 
kun raidemelusta  on  saatu riittävästi tietoa. 

Alustavasti molemmat vaihtoehdot näyttävät 
samanarvoisi Ita, koska tieliikenteen meluvaiku

-tus  (55 dB(A)-raja)  näyttää jäävän asutuksen 
ulkopuolelle vaikka mitään suojauksia  tai  tien 

 pinnan  laskua (alikulku) ei toteutettaisikaan. 

Yhdyskuntakehitys 
Betonielementtitehdaskorttelin  muuttamisesta 
pitkällä tähtäyksellä liike-  ja  yritystoiminnan 
alueeksi  on  jo  aiemmin ollut keskustelua,  ja 
tiehanke  kenties kiirehtii muutosta. 

Raskaan liikenteen satamatie  on  eräänlainen 
este keskustan rakenteessa. Kun  se  saadaan 
toisen vastaavanlaisen esteen, rautatien, kans-
sa samaan uomaan mandollisimman pitkältä 
matkalta, estevaikutus vähenee  ja  keskustan 
toimivuus paranee. 

Verrattuna  0+-vaihtoehtoon saavutetaan toimin-
nallisia etuja. 

Kaakkolsväylä 

Luonnonympäristä  
Tien  alle  ei  jää  tiedossa olevia erityisiä luonto- 
kohteita.  Sen  suurin haitta luonnonympänställe 

 on kallioleikkaukset.  Haittaa voidaan vähentää 
oikealla tien linjauksella sekä maisemoinnilla 
siten, ettei kallioleikkauspintoja jätetä lainkaan 
näkyviin. 

Rakennettu ympäristö 
Kaakkoisväylän  eteläosassa väylä kulkee väl-
jän pientaloalueen läpi  ja  aiheuttaa haittaa ole-
massa olevalle asutukselle. Väylän toteuttami-
nen saattaa edellyttää yhden asuinrakennuk-
sen  ja tontinosien lunastamista.  Yhteys Sippo-
lantielle edellyttää tonti  nosan lunastamista. 
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Yhdyskuntakehitys 
Kourulantien länsiosan yleiskaavaratkaisun 

 mukaan Kourulantien varrella lisärakentamista 
tapahtuu  vain  vähän lähinnä olemassa olevilla 
rakentamattomilla rakennuspaikoilla. Väylävaih-
toehdot soveltuvat pääpiirteissään aiottuun 
maankäyttöän. Liikenneratkaisu myös ohjaa 
Kourulantien liikennettä pois Kourujärven alu-
een halki kulkevalta, ympäristön kannalta tar -
koitukseen soveltumattomalta väylältä. 

Rakennuskaavoissa  on  otettu huomioon yh-
teydet Kaakkoisväylälle, lukuunottamatta  Sip-
polantien  jatketta, joka edellyttää rakennus-
kaavan vähäistä muuttamista. 

Väylä  on nstiriidassa  vahvistetun seutukaavan 
kanssa siten, että  se  kulkee virkistysalueella 
noin kanden kilometrin matkalta. Virkistysalue-
varauksen tavoitteet joudutaan toteuttamaan 
väylän takia seutukaavan suunnitelmasta poik-
keavin aluerajauksin. 

Kaakkoisväylä katkaisee asuinalueiden viheryh-
teyksiä itäpuolisi  Ile metsäaluei Ile.  Haittaa voi-
daan vähentää alikulkuyhteyksillä. 

Uusi tielinjaus muuttaa yhdysku ntarakennetta 
siten, että harkittavaksi tulee erityisesti Helistön 
alueen uudet maankäyttämuodot. Tarvetta 
väylän eteläosan reuna-alueiden tehokkaaseen 
käyttöönottoon ei kuitenkaan  koko  kaupungin 
rakennusmaatarpeen kannalta ole. Väylän ra-
kentamisen perusteena ei ole  sen  vartisten 
alueiden saaminen rakennetun maankäytän 
piiriin, vaan kaupunkialueen itäisten, 
kaakkoisten  ja  eteläisten alueiden yhteystar

-peen  tyydyttäminen. 

Maankäytön pitkän tähtäyksen tarpeiden kan-
nalta vaihtoehto  2+ on  paras  ratkaisu siten, 
että  sen  vaikutuspiiriin tulevat myös Uotilan 
itäpuoliset alueet.  

4.4  Talous  

Rakentamiskustannukset  
Hankkeiden rakentamiskustannuksiksi  on arvi-
oitu  seuraavaa: 

Pohjoiskehä-Koillisväylä  40  Mmk 
Kaakkoisväylä 	15  Mmk 
Satamayhteydet 	23  Mmk 

Alokustannukset 
Ajokustan nuksia  on  laskettu Pohjoiskehä-Koi  I-
lisväylän  ja  Sataman sisääntuloväylän osalta. 
Kaakkoisväylää ei tavoitever1ossa ehdotettuna 
kokoojaväylänä ole tarpeen tarkastella liikenne- 
talouden kannalta, koska väylän tehtävä ver-
kossa  on  paikallisen liikenteen välittäminen. 

Pelkän Koillisväylän (=toteutusvaihe  1)  rakenta-
misella saavutettaisiin noin  0.5  Mmk:n ajokus-
tannussäästät, diskontattuna käyttöönottovuo-
delle  20  v:n  ajalta. Rakentamalla pelkkä Poh-
joiskehä säästää saadaan noin  0.8  Mmk. Kos-
ka rakentamiskustannukset ovat Koillisväylän 
osalta  18  Mmk  ja Pohjoiskehän  osalta  14.6 

 Mmk, eivät hankkeet ote liikennetaloudellisesti 
perusteltavissa. Pohjoiskehän-Koillisväylän 
muodostama kehäväylä  on  kuitenkin tarpeelli-
nen tieverkon jäsentämiseksi keräämään liiken-
nettä kokooja-ja asuntokaduilta ja  näin lisää-
mään niiden turvallisuutta sekä ympänsän 

 vii htyisyyttä.  

Sataman sisääntuloväylän osalta ovat ajokus-
tannussäästöt  24  Mmk verrattuna vaihtoehtoon 

 0+.  Suurimmat säästät syntyvät aikakustannuk-
sissa, kun sataman liikenne voi ohittaa keskus-
tan kulkemalla  vain  yhden valo-ohjatun, Syvä-
raumankadun liittymän kautta. Rakentamiskus-
tannusten ero vaihtoehtoon  0+  verrattuna  on 
19  Mmk. 

Sataman yhteyden liikennetalous 
Hankeen liiken netaloudelli  sta  kannattavuutta 
arvioidaan hyöty/kustannussuhteella, joka tar-
koittaa ajokustannussäästäjen suhdetta toteut

-tamis- ja ylläpitokustannuksiin.  Sataman  si-
sääntuloväylä  osalta  H/K-suhde  on 1.2  eli han-
ke  on liiken netaloudeflisesti  kannattava. 
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I 	RAKENTAMISKUSTANNUKSET 

POHJOISKEHÄ-KOILLIS  VÄYLÄ Mmk 

Vaihe  1:  Koillisväylä  (1.8 km)  
*  välillä  Vt  8-Kt 42  
*  sisältää  Vt  8:n  eritasoliittymän  18.0  

Vaihe  2:  Pohjoiskehä  (2.3 km)  
*  välillä  Vt  8-Sorkantie  7.7  

Vaihe  3:  Pohjoiskehä  (2.0 km)  
*  välillä Sorkantie-Luoteisväylä  6.9  

Vaihe  4:  Koillisväylä  (0.6 km)  
*  välillä  Kt 42 -Uotilantie 
*  sisältää  Kt 42:n  eritasoliittymän  7.7  

Yhteensä  40.3  

KAAKKOIS VÄYLÄ Mmk 

Vaihe  1:  Yhteys Sippolantieltä Kourulantieile  (2.7 km)  
*  sisältää Kourulantien, Kantanikulantien  ja  Sippolantien 

liittymät  6.8  

Vaihe  3:  Yhteys Kourulantieltä Kodisjoentielle  (1.6 km) 4.0  

Vaihe  4:  Yhteys Sippolantieltä Uotilantlelle  (1 .7 km)  
*  sisältää Laaksotien liittymän  4.3  

Yhteensä  15.1  



SATAMAN YHTEYDET Mmk 

Vaihtoehto  0+ 
Ponntien  4-kaistaistaminen Kairakadun  ja Luoteisväylän  
välillä  1.8  

Liikennevalot  Nortamonkadun, Leikarin  ja Tallikedonkadun 
liittymiin  1.5  

Yhteensä  3.3  
Vaihtoehto  2 (Kairakatu) 

Kairakadun liittymän  parantaminen  
*  liikennevalojen muutos  0.3 * liittymän  nosto  ja lisäkaistat  1.6 * kevyenliikenteen  alikulku  2.5 
Rautatiesilta  1.8 
Pohjanpolun  silta  1.3 
Luoteisväylän  silta  3.5  
Radan  korottaminen  1.2  
Pohjaveden  pinnan  alentaminen  0.2 
Radanvarsitie Isometsäntieltä  1.9 
Satamatien pohjanvahvistus  0.5 
Satamatien kallionleikkaukset  1.5 
Satamatien ajorata  ja jk+pp-tiet  4.2 
Papinhaankadun  liittymä  0.5 
Junamiehenk/Vankonkatu  järjestely  0.5 
Syväraumankadun  liittymä järjestelyt  1.0  

Yhteensä  22.5  
VaIhtoehto  3 (Lelkarinpuisto) 

Porintien  4-kaistaistaminen Kairakadun  ja Leikari npuiston  
välillä  1.3 
Leikannpuiston/Tallikedonkadun liittymien  järjestely  ja  lii- 
kennevalot  1.5 
Rautatiesilta  1.8 
Pojolanpolun  silta  1.3 
Luoteisväylän  silta  3.5  
Radan  korottaminen  2.0  
Radan pohjanvahvistus  1.0 
Välstäraiteen  rakentaminen  1.5 
Radanvarsitie Isometsäntieltä  3.5 
Satamatien kallionleikkaukset  0.2 
Satamatien ajorata  ja jk+pp-tiet  3.2 
Papinhaankadun  liittymä  0.5 
Junamiehenk/Varikonkatu  järjestely  0.5 
Syväraumankadun  liittymä järjestelyt  1.0  

Yhteensä  22.8  



Pi  

i  AJOKUSTANNUKSET  V. 2010  

SATAMAN YHTEYDET  

LÄHTÖTI  E DOT  

VEO+ VE2a VE3a  

Pituus  1820 1660 1600  

KVL-21 01  
kevyt  6000 6000 6000  
raskas  500 500 500  

Nopeus 
kevyt  47 55 52  
raskas  40 50 45  

ANK p/km  
kevyt  89.74 84.09 86.19  
raskas  433.66 389.15 408.68  

AIK  mk/h  
kevyt  40.8 40.8 40.8  
raskas  153 153 153  

Ajokustannukset  v. 2010  

VEO+ VE2a VE3a 
___________________ Mmk/v Mmk/v Mmk/v 

Ajoneuvokustannukset  
kevyt  3.58 3.06 3.02  
raskas  1.44 1.18 1.19  

Aikakustannus  
kevyt  3.46 2.70 2.75  
raskas  1.27 0.93 0.99  

Onnettom uuskustannukset  
yhteensä  8.92 8.32 8.58  

YHTEENSÄ  18.67 16.19 16.53  

Ero  halvimpaan  2.48 0 0.34  

Yksikkökustannukset  ovat vuoden  1993  hintatasossa.  (Tieliikenteen  ajokustannukset  1993) 
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ONGELMALLISET  LIITTYMÄT  

Liittymä  Onn.yht. /  Onnettomuus-  Yleisimmät  on-  Liikenteelliset  toi - 
henk.vah.  aste kaikki!  nettomuustyypit mivuusongelmat  
(1987-91)  henk.vah 

____________________________ ___________ (0nn./10'8  ajon.)  _______________ _______________ 

Porintie/MälikäntieNt  8:n  ramppi  2/0 5/0  Rampin  palvelu- 
taso nykyisin  

_______________________________ ____________ ________________ ________________ iltahuipputuntina  E  

Porintie/Kaunisjärvenkatu/Kaira-  18/6 52117 6  kpl kev.liik.-  Palvelutaso nyk. 
katu  onn.  D, v.2010 E  

Porintie/Karjalankatu/Tallikedon-  8/2 33/8 3  kpl peräänajo - 
katu  onn. 

Karjalankatu/Leikarinkatu  10/4 46/18  Onnettomuuk-  Etenkin  Leikarin - 
sista  on  tapah-  kadun  (Citymar- 
tunut  8/3  vuosi-  ket)  palvelutaso  

__________________________ na  1990-91 on  huono  

Karjalankatu/Nortamonkatu  4/1 20/5  

Karjalankatu/Luoteiväylä  11/5 75/34 4  kpl peräänajo- Kuormitusaste  v.  
onn. 2OlOonl.0(ei  

huomioi  ns.  ra - 
danvarsitietä) 
(Luoteiväylän 

____________________________ ___________ _______________ _______________ yleiss.  1993)  

LuoteisväylälJunamiehenkatu  8/5 35/21  

Karjalankatu/Valtakatu  14/4 34/10  

Junamiehenkatu/Syvärauman-  19/5 63/16 5  kpl peräänajo- 
katu otin.  

Y:TIEL\B3373\TAULUKKO 
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