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Esipuhe 
Porin  tie-  ja katuverkkosuuimitehnan  tavoitteena 

 on  ollut yleiskaavatyöhön liittyen suunnitella Porin 
kaupungin alueen  tie-  ja katuverkko,  joka eri  tie-  ja 
katuluokkien  sekä kulkumuotojen osalta nivoutuu 
mandollisimman hyvin yhteen  ja  toisaalta mandol-
listaa kaupungin maankäytön tasapainoisen  ja  ta-
loudellisen kehittämisen. 

Poriin  on  aikaisemmin vuosina  1968-71  tehty Porin 
liikenteen runkosuunnitelnia  2000  sekä toimenpide- 
suunnitelma  1972-85.  Vuonna  1980  valmistui edel-
linen  koko  kaupungin kattava  tie-  ja katuverkko

-suunnitelma, jossa  1970-luvun  alun  suunnitelman 
osittain muuttuneita lähtökohtia tarkistettiin. 

Suunnittelu aloitettiin maaliskuussa  1990. Tie-  ja 
katuverkkosuunnitelman  laatimisesta  on  vastannut 
hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 

tiestöins.  Esko Isomäki 	Turun tiepiiri 
kaup.ins.  Erkki Rajala 	Porin kaupunki 
hikenneins.  Markku Setälä 	Porin kaupunki 
yleiskaava-arkk. Kauko  Lehtonen (-  30.4.1991)  

Porin kaupunki 
seutukaavains.  Raimo Pohjola Satakuntaliitto  

Tie-  ja katuverkkosuunnitelman  on hankeryhmän 
 toimeksiannosta laatinut  Tampereen Viatek  Oy:n  ja 

Geoinsinöörit  Oy:n yhteinen projektiryhmä. jossa 
työhön ovat osallistuneet dipl.ins. Sakari Suominen 

 (1.11.1990  alkaen Hämeen tiepiirin palveluksessa), 
dipl.ins. Ari Vandell, dipl.ins. Erkki Jokinen  ja 

 maisema-arkldtehti Maarit Jakamo. 

Suunnitelma  on  työryhmän ehdotus, josta pyyde-
tään eri sidosryhmien lausunnot. Niiden perusteella 
muodostettavaa tavoiteverkkoa pidetään ohjeena 
väylästön  ja  maankäytön jatkosuunnittelussa. 

Suunnitelma perustuu liikenteen kasvunäkyiniin 
pitkällä, noin  20  vuoden, aikavälillä. Vuoden  1991 

 alkupuoliskon ennusteesta poikkeavaa kehitystä ei 
 täten  ole työssä huomioitu. 

Suunnitteluaineistoa  on  työn aikana esitelty Porin 
kaupungin päätöksentekoelimille sekä tielaitoksen 	 Pohjakartat () Maanmittaushallituksen lupa nro 
edustajille. 	 144/KaD/91 
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Tiivistelmä  
Porin  tie-  ja katuverkkosuunnitelmassa  on  tarkas-
teltu Porin  tie-  ja katuverkon  kehittämistä  20  vuo-
den aikatähtäimellä. Tärkeänä  osa-alueena  on  ollut 

 tie-  ja katuverkon  sekä maankäytön joustava yh-
teensovittaminen. Työssä  on  tulostettu  pää-  ja ko-
koojaväylien tavoiteverkko  vuodelle  2010. Pääväy-
lästön  osalta suunnitelmassa  on  käsitelty myös 
vuoden  2020 tavoiteverkkoa.  

Suunnitelma perustuu liikenteen kasvunäkymlin 
pitkällä, noin  20  vuoden, aikavälillä. Vuoden  1991 

 alkupuoliskon ennusteesta poikkeavaa kehitystä ei 
 täten  ole työssä huomioitu. 

Liikennemäärien  kehitys Porissa  on  ollut  1980- 
luvulla voimakkaasti kasvava. Valtateiden keski-
määräinen vuosittainen kasvu  on  viimeisten kym-
menen vuoden aikana ollut  4...5  %. Ohikulkutiejär-
jestelyjen  ansiosta keskustan raskasliikenne  on 

 vähentynyt selvästi  1980-luvun alusta. Henkilöauto- 
liikenne  on sitävastoin  myös keskustassa voimak-
kaasti kasvanut. Porin-  ja Linnansilta  ovat nykyti-
lanteessa ruuhkatuntien aikana voimakkaasti kuor-
mittuneita. 

Liikenteen ennustetaan Porissa kasvavan nykytilan-
teesta vuoteen  2010 menessä  1,45  kertaiseksi.  Lii-
kenteen kasvu  on  lähes kokonaan autoistumisen 
ennustetusta kasvusta johtuvaa. Maankäytöstä  al-
heutuvan  kasvun  on  ennustettu olevan  alle  4  %  
vuoteen  2010  mennessä. Porin asukasluvun ennus-
tetaan laskevan vuoden  1989 76.768:sta  asukkaasta 
noin  75.000:een  vuonna  2010. Naapurikuntien  väki-
luvun ennustetaan lievästi kasvavan. 

Liikenten  toimivuuden kannalta välityskykyongel-
mia tulee vuosituhannen vaihteeseen mennessä 
ilman toimenpiteitä esiintymään ainakin valtatiellä 

 8 Hyvelän  ja Söörmarkun  välillä, valtatiellä  2  Fru-
talan ja  Porin välillä, Mäntyluodontiellä, Länsitiellä, 
Ulvilantiellä  ja  keskustan jokisilloilla. 

Valtateiden  liikenteen voimakas kasvu aiheutuu 
pääosin keskustan katuverkon  ja  etenkin jokisil-
tojen ruuhkautumisesta, jolloin liikenne ohjautuu 
läntiselle ohikulkutielle.Myös useat liittymät ruuh-
kautuvat liikenteen kasvaessa. Liikennevalo-ohjauk-
sen lisääminen tulee välttämättömäksi lähitulevai-
suudessa. Nykyinen ilikennevalojen keskusohjaus-
järjestelmä  on  lisäksi vanhentunut  ja sen  uusiminen 

 on tarpeeffista  jo  lähivuosina. 

Verkollisista  ongelmista pahimmat ovat edellä 
esitettyjen kapasiteettipuutteiden lisäksi vanhojen 
kaupunginosien katuverkon jäsentymättömyys,  ja 

 siitä asuinympäristölle  ja liikenneturvallisuudelle 
 aiheutuvat haitat, Pohjaninaantien jatkeen puut-

tuminen, kunnolliset kehäyhteydet keskustan ympä-
rillä sekä vuonna  1993  valmistuvan pohjoisen sata-
matien puutteelliset jatkoyhteydet valtateille  8  ja 

 23.  

Työn tavoitteista tärkeimmät ovat olleet nykyisen 
katu-  ja tieverkkokapasiteetin  mandollisimman 
tehokas hyödyntäminen maankäyttöratkaisuissa 
sekä valtateiden toimivuuden turvaaminen  ja  liiken-
teen keskittäminen turvallisille  ja korkeatasoisille 
pääväylille. Asuinalueilta läpiajoliikenne  on  pyritty 
poistamaan. 

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi työssä  on 
 tutkittu kolmea maankäyttöennustetta  ja  useita 

tiesuunnittaisia verkkovaihtoehtoja. Vaihtoehtojen 
vertailun perusteella  on  päädytty esittämään liit-
teenä olevan tavoiteverkko  2010  mukaista verkko- 
ratkaisua. 

Tavoiteverkko  2010  tukeutuu pääasiassa nykyisen 
 tie-  ja katuverkon  kehittämiseen. Uusia seudullisia 

pääväyliä tavoiteverkossa ovat valtatien  11  jatke 
valtatielle  8  ja  yhteys Suosmereltä Hyvelänviikiin. 
Valtatien  2  ja  valtatie  8 Porista  etelään osalta työs-
sä päädyttiin niiden kehittämiseen nykyisillä pai-
koilla. 

Uusia eritasoliittymiä  on  kymmenen. Lisäksi useita 
tieosuuksia ehdotetaan nelikaistaistettaviksi. Useis-
ta uusista alueellisista pääväylistä erityisen tärkeä 

 on Pohjanmaantien  jatke,  sillä  se  purkaa Porin-  ja 
Linnansillan  paineita etenkin ruuhkahuippuina  ja 

 edesauttaa merkittävästi Pohjoisen Maa-Porin 
asunto-  ja  työpaikka-alueiden kaavoitusta  ja  raken-
tamista. Vanhojen asuntoalueiden osalta ehdotettu 
verkko sisältää nykyistä enemmän läpiajorajoituk

-sia.  Myös uusia korkeatasoisia väyliä ehdotetaan 
rakennettaviksi. Tavoiteverkko selkiinnyttää huo-
mattavasti nykytilanteen jäsentymätöntä verkkoa. 
Myös Pohjoisen Satamatien jatkeeseen Amttööstä 
valtatielle  8  ja  edelleen valtatielle  23 on tie-  ja 
katuverkkosuunnitelman tavoiteverkossa.  Raken-
tamisen ajankohta  jää määritettäväksi  tulevan kehi-
tyksen perusteella. 



Tavoiteverkon  liikenne-ennusteen  2010  mukaan 
erityisen voimakkaasti  kuormittuvat  valtatie  2  Fru-
talan ja  Porin välillä sekä valtatie  8  Porin kaupun-
gin kohdalla.  Katuverkosta kuormittuvat  voimak-
kaimmin  Ulvilantie, Karjarannantie  sekä Koke- 
mäenjoen sillat. 

Ehdotettu  tavoiteverkko  vastaa hyvin asetettuja 
tavoitteita.  Tavoiteverkon  toimenpiteet turvaavat 

 pääväylien liikennöitävyyden vahm..än  tyydyttävällä 
tasolla  ja  alentavat liikenteen vuosittaisia  ajokustan-
nuksia.  Liikenteen jakautumisessa  tieverkkolla 

 tapahtuu merkittävä muutos kun  naapurikuntien  ja 
 kaupunginosien välinen liikenne  tavoiteverkolla 
 voimakkaasti keskittyy  korkealuokkaisille  valta- 

teille.  

Pääväylien  uudet  eritasoliittymäjärjestelyt  sekä 
 liikennevalo-ohjauksen kehittäminen vähentävät 

onnettomuuksia liittymissä.  Liikenneverkon  jäsen-
tely  ja  autoliikenteen sekä  jalankulku-  ja pyörälii-
kenteen erottelu  omille  väylilleen  parantavat  liken

-neturvallisuutta  koko verkolla. 

Tavoiteverkon melualueiden  leveys kasvaa voimak-
kaasti  valtateillä  Porin kaupungin kohdalla.  Melun 

 torjuntaan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. 
 Tavoiteverkon väyläratkaisut  tuovat  joustavat  mah-

dollisuudet eri  maankäyttöratkaisujen valinnalle. 



1.  Suunnittelun lähtökohdat  
I 

1.1 	Suunnittelualue 

Suunrnttelualueena  on  Porin kaupungin alue koko-
naisuudessaan. Tieverkon kokonaisvaltaisen kehit-
täinisen kannalta verkkosuunnittelu ulottuu osittain 
myös Noormarkun,, Ulvilan sekä Luvian kuntiin 

 (kuva  1). 
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Kuva  1. 	Suunnittelualueen  sijainti 

12 	Lähtötiedot 

Suunnitelman lähtötiedot perustuvat saatavissa 
olleisiin suunnitelmiin  ja  selvityksiin sekä uusimpiin 
maankäyttöä, tiestöä  ja  liikennettä koskeviin suun-
nitelmiin, luonnoksiin  ja tiedostoihin,  kuten tiere-
kisteriin. 

Suunnitelmaan liittyen tehtiin huhtikuussa  1990 
määräpaikkatutkiniuksia  kuudessa pisteessä sekä 
useita liikennelaskentoja.  

13 	Aikaisemmat suunnitelmat 

Poriin  on  laadittu  tie-  ja katuverkkosuunnitelmia 
tarpeellisin  väliajoin. Keskustan liikennejärjestelyjä 

 on 1970-luvun lopulla (kävelykatu)  ja  1980-luvun 
puolivälissä  (2-suuntaistamisjärjestelyt)  toteutettu 
kaupunginvaltuuston  v. 1976  hyväksymän  liken-
nesuunnitelmaehdotuksen  pohjalta. 

Viimeisin  koko  kaupungin aluetta käsittelevä  tie-  ja 
katuverkkosuunnitelma  on  vuodelta  1980.  Siinä 
yhteydessä ratkaistiin  80-luvulla toteutetut läntiset 
ohikulkutiejärjestelyt. Aikaisemmissa  70-luvun 
suunnitelmissa valtatie  8  oli linjattu keskustan itä-
puolitse. 

Vuoden  1980 tie-  ja katuverkkosuunnitelman  jäl-
keen vielä toteutumattomista hankkeista  on  laadittu 
seuraavat jatkosuunnitelmat:  

Vt  8  moottoritien rakentaminen välillä 
Hyvelä - Söörmarkku, yleissuunnitelma  on 

 laadittu  v. 1989, tiesuunnitelmaa  laaditaan 
parhaillaan. Hanke  on  tiepiirin tienpidon 
toimenpideohjelmassa esitetty vuosile 

 1994-96. 

- 	Vt  2  välillä  Pori -  Harjavalta, toimenpide- 
selvitys  v. 1986 

- 	Vt  2  moottoritien rakentaminen  vall. Pori 
-  Ulvila, (moottoritie nykyisen  vt  2:n  paikal-
la) yleissuunnitelma laadittu  1989. 

- 	Ulvilan kunta  on  lisäksi yhdessä Turun  tie- 
piirin kansa teettänyt Ulvilan moottoritie- 
vaihtoehtojen vaikutusselvityksen  1990. 

- 	mt  265, Mäntyluodontie, yleissuunnitelma 
1988  

Pohjoisen satamatien rakentaminen  on  käynnistynyt 
vuonna  1990  ja  tie  avataan liikenteelle  v. 1993. 

1.4 Maankäyttö 

1.41 Kaavoitustilanne  

Porin viimeisin yleiskaava  on  laadittu vuonna  1984. 
 Porin  tie-  ja katuverkkosuunnitelma  liittyy osana 

yleiskaavan uudistamistyöhön. 

Satakuntaan  on  laadittu kolme vahvistettua seutu- 
kaavaa vuosina  1975 - 1989.  Parhaillaan  on laadit-
tavana seutukaavan  muutos välillä Hyvelä-Söör-
markku. Satakuntaliiton  on  tarkoitus vuonna  1991 

 käynnistää  koko seutukaava-aluetta koskevan tar-
kistus-  ja täydennysseutukaavan  laadinta. Tässä 
yhteydessä voidaan ottaa käsiteltäväksi Porin  tie-  ja 
katuverkkosuunnitelmasta  1991  mandollisesti aiheu-
tuvat seutukaavan muuttamistarpeet. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I  



1.42 	Väestö-  ja  työpaikat 

Väestö 

Kaupungin väkiluku oli vuoden  1989  alussa  76 768  
asukasta. Porin asukasluku  on  vähentynyt  koko 

 1980-luvun ajan. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana  Pori on  muuttoliikkeen seurauksena menet-
tänyt noin  6 100  asukasta, josta noin puolet  on 

 korvautunut luonnolliselta väestönkasvulla. 

Porin väkiluku  on  suunuitteen  mukaan  75 000  
vuonna  2000  ja pysynee  tällä tasolla vuoteen  2010. 

 Naapurikuntien  väkiluvun ennustetaan lievästi kas-
vavan. 

Porin kaupunki jakautuu kandeksaan suurosa-alu-
eeseen, joista väestöllisesti merkittävimmät ovat 
Itäinen Maa-Pori (19 562 as. 1.1.1989),  Läntinen 
Maa-Pori (14 912),  Pohjoinen Maa -Pori (14 441), 

 keskusta  (11 809)  sekä Meri-Pori (11 204).  Suur-
osa-alueista kasvoi vuonna  1988  ainoastaan Länti-
sen Maa-Porin asukasluku. Eniten asukasmäärä 
väheni keskustassa  (300  asukasta)  ja  Itäisessä Maa- 
Porissa  (200  asukasta). 

Työpaikat 

Porissa oli vuonna  1988  yhteensä  36 076  työpaik-
kaa, joista kauppa, liikenne  ja  palvelut muodostivat  
56  %,  teollisuus  ja  rakennustoiminta  42  %  sekä 
maa-, metsä-  ja kalatalous  2  %.  Vuodesta  1975  työ-
paikkojen kokonaismäärä  on  vähentynyt  n. 4 400. 

 Työpaikkojen väheneminen johtuu suurimmalta 
osalta teollisuuden rakennemuutoksesta. Työpaik-
koja  on  menettänyt erityisesti suurteollisuus. Viime 
vuosien aikana teollisuustyöpaikkojen väheneminen 

 on  kuitenkin olennaisesti hidastunut  ja  se  onkin 
tänä päivänä tasolla, jossa muiden elinkeinojen 
kasvu pystyy kompensoimaan teollisuuden vähene- 
män.  

Työpaikkojen määräksi  on  vuosina  2000  ja  2010 
 ennustettu  37 100  työpaikkaa. 

Nykyiset  ja ennustetut  väestö-  ja työpaikkamäärät 
osa-alueittain  on  esitetty kuvassa  2.  Kuvasta käy 
ilmi myös naapurikuntien tiedot.  

1.43 	Maankäytön kasvualueet 

Asuntoalueet 

Lähivuosina asuntorakentamisen painopistealueita 
tulevat olemaan Läntinen Maa -Pori  ja  Pohjoinen 
Maa-Pori.  Pitkän aikavälin maankäyttövaihtoehtoja 
tullaan käsittelemään luvussa  5.  

Kerrostalotuotanto  on  viimeisen vuosikymmenen 
aikana suuntautunut keskustan kaupunginosiin. 
Myös tulevaisuudessa kerrostalotuotanto suuntau-
tuu pääasiassa keskustan alueelle.  

1990-luvulla kerrostalotuotannon reservialuetta 
tulee olemaan  8.  kaupunginosa, jossa puuvillateh-
taan alueen asemakaava odottaa toteutumistaan. 
Näyttää myös todennäköiseltä, että Sampolan  ja 
Impolan kerrostaloalueet  rakentuvat valmiiksi  1990- 
luvun puolivalunmennessä. Itäisessä Maa-Porissa 
uusien tonttien kaavoittaminen alkaa olla vaikeaa, 

 sillä vt2:n ja  Kokemäenjoen välinen alue  on  jo 
 lähes kokonaan asemakaavoitettu. Kalaholman  ja 

Harmaalinnan pientaloalueet  ovat rakentumassa 
valmiiksi. 

Pohjoisen Maa-Porin asuntotuotannon painopis-
tealueet ovat Hyvelänviild  ja  siihen liittyen Pormes-
tarinluodon laajennus sekä Ruosniementien länsi- 
puoli, jonka asemakaavaa voidaan laajentaa myös 
Murtosenmutkan suuntaan. Myös Toejoen poh-
joispuolinen alue  on  tulevaisuuden mandollista 
maankäytön laajenemisaluetta. Tällä alueella myös 
kaupungin maanomistus  on  kohtalainen  ja  näin 

 ollen  tukee asemakaavoitusta. 

Viime vuosina kaavoituksen painopiste  on  ollut 
Läntisessä Maa-Porissa. Tulevaisuudessa pientalo-
tuotanto tulee painottumaan Liikastenmäkeen, 
Pietniemeen sekä Tuorsniemen  ja Liinaharjan 

 väliin muodostuvaan Paratiisinmäen kaupungin-
osaan. 

Meri-Porissa pääasiallisen rakentamisalueen muo-
dostaa Kyläsaari. Tonttireserviä  on  myös Enäjär-
vellä, Pihlavassa, Rieskalassa  ja Kaanaassa.  

Myös Ahlaisten maankäytön kasvulle  on  olemassa 
hyvät mandollisuudet pohjoisen satamatien valmis-
tuttua. Viimeisten maankäyttöluonnosten perus-
teella tavoitteeksi  on  asetettu kuitenkin melko 
maltillinen kasvu. 

Työpaikat 

Viimeisten viidentoista vuoden aikana  on  työpaik-
kojen väheneminen ollut selvää kaikilla kaupungin 
suurosa-alueilla keskustaa  ja  läntistä Maa-Poria lu-
kuunottamatta, joissa viimeisten kanden vuoden 
aikana  on  tapahtunut työpaikkojen määrän kasvua. 

Liiketiojen  rakentaminen Porin ydinkeskustaan 
tulee vilkkaiden vuosien jälkeen oleellisesti vähen-
tymään. Merkittävimmät ydinkeskustan ulkopuoli-
set liiketiojen rakentainisalueet  1990-luvun alku-
puolella tulevat olemaan Vähärauman keskusta, 
Harmaalinna, Tiiliruukki, Liikastenmäld, Tikkula 
sekä  8.  kaupunginosa. 
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Kuva  3.  Maankä  ytön  Iaa/enemisalueet  

fl  TAMPEREEN  
' VIATEK  OY  

I 	j  Asuntoalue 	III III I  UI Opetustoimintaa palveleva alue 
lähitulevaisuus  

Asuntoalue 	I 	I  Nykyisten toimintojen kasvualue 
pitkällä aikavälillä  

I 	I  Teollisuus  ja  palvelu 
lähitulevaisuus  
Teollisuus  ja  palvelu 
pitkällä aikavälillä 



Porin yritystoiminnan uudisrakentaminen sijoittuu 
 1990-luvun alkupuolella seuraaville  teolli-

suusalueille:  Kartano,  Isojoenranta,  Pormestarin- 
luoto,  Tikkula-Ulasoori, Tiiliruukki  ja  Uusiniitty. 

 Suurteollisuutta varten  asemakaavoitettua  tontti- 
maata  on Tahkoluodossa  sekä  Kirrisannassa.  

Pohjoisessa Maa-Porissa teollisuuden maankäytön 
todennäköinen  kasvualue  on  myös uuden  Hyvelä - 
Söörmarkku  valtatien ympäristö. 

Myös  teknologiakylän  kehittyminen  Vähärauman 
 kaupunginosassa  on  huomattavaa.  

Työpaikkarakentamisessa  erääksi ongelmaksi voi 
 tulla  liikenteellisesti  hyvin  saavutettavat  alueet. 

Oheisessa kuvassa  3 on  esitetty maankäytön lähia-
jan  kasvualueet.  

1.5 	Tie-  ja  katuverkko  

Hallinnollinen  la  toiminnallinen luokitus 

Porin  tie-  ja  katuverkon  rungon muodostavat  seu-
dulliset pääväylät, valtatiet  2, 8  ja  11  sekä maantiet  
265  ja  266  sekä  katujakso Ulvilantie - Paanakedon

-katu  - Valajankatu. 

Seudullisia pääväyliä  täydentävät seuraavat  alueel-
lisiksi pääväytiksi  luokiteltavat tiet:  mt  2652  Ula- 
soon - Kaanaa, mt 2654 Levo - Reposaari, mt  2555  
Ruosniemi -  Noormarkku,  mt  268 Lamppi -  Meri-
kai-via, mt  255 Pori -  Kullaa,  mt  2551 Pori - Friitala 

 sekä asemakaava-alueella  sisääntulokadut Luvian 
 puistokatu,  Vähäraumantie, Maantiekatu, Karjaran-

nantie, Rauhanpuisto,  Teollisuuskatu,  Ruosniemen
-tie, Pohjanmaantie, Tampereentie, Satakunnantie, 

Ravintie,  Itäinen  alikäytävä  sekä keskustan ruutu-
kaava-alueen  pääkadut.  

Edellä mainittuja  pääväyliä  täydentävät lukuisat 
 paikallisväylät.  

Yleiset tiet valtakunnallisen toiminnallisen  luoki-
tuksen  sekä hallinnollisen  luokituksen  mukaan  on 

 esitetty kuvassa  4.  Kuvassa  5 on  esitetty  tie-  ja 
 katuverkon taajamakohtainen  toiminnallinen luoki-

tus. 

Liikenteen ohjaus 

Väistämisvelvollisuudet noudattelevat  verkon toi-
minnallista  luokitusta. Väistämisvelvollisuudet  käy-
vät ilmi kuvasta  5. 

Tie-  ja  katuverkon nopeusrajoitukset  on  esitetty 
kuvassa  6.  Porin kaupungin alueella  valtateillä  no-
peusrajoitus  on  yleensä  80 km/h. Vain  valtatien  8 
osuuksilla  Isomäestä etelään sekä  Söörmarkusta 

 pohjoiseen  on  voimassa nopeusrajoitus  100 km/h.  

Keskustan liikennevalot toimivat yhtenä järjestel-
mänä. Muut liikennevalot toimivat ilman yhteyttä 

 keskusohjaukseen.  Keskustan  liikennevalojärjestel
-män  vanhentunut  keskusjärjestelmä  on kuntasuun-

nitetman  mukaan tarkoitus uusia  90-luvun puolivä-
lissä.  

Kevvtliikenteen  verkko  (kuva  7)  

Porin kaupunki  on  varsin  otollinen  kevytliikenteen 
 kaupunki. Pyöräilyn osuus  ajoneuvoliikenteestä 
 keskustaan  päättyvillä  matkoilla  80-luvun alussa oli  

fl. 20%.  

Maa-Porin alueella  on  melko tiheä  kevytliikenteen 
 verkko katujen varsilla. Keskustassa  kävelykatu  ja 

 lukuisat  kevytliikenteen  väylät ovat parantaneet 
turvallisuutta  ja  kevythikenteen  olosuhteita.  
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Kuva  4.  Valtakunnallinen toiminnallinen  ja hallin  
no/linen  luokitus  v. 1990  
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Kuva  5.  Taajamakohtainen  toiminnallinen  luoki-
fus  ja  väistämisvelvollisuudet  v. 1990 
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1.6 	Liikenne 

Liikennetutkimukset 

Liikennemäärien  ja  -virtojen selvittämiseksi suun-
nittelualueella tehtiin liikennetutkimus  17. - 24.4. 
1990  kuudessa pisteessä. 

Liikenne-ennusteen pohjana  on  käytetty lisäksi 
vuosien  85, 87  ja  88 määräpaikkatutkiinuksia.  Ku-
vassa  8 on  esitetty tutkimuskehän ylittävä liikenne 
(ajon./h). 

Liikennetutkimuksen  osana selvitettiin myös  tie-  ja 
katuverkon hikennemääriä  kone-  ja käsinlaskenta-
na.  

	

1.61 	Liikennemäärät  

Liikenne  v. 1990  

Kuvassa  9 on  esitetty vuoden keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne  1990 (KVL -90).  

Porin  tie-  ja katuverkolla  suurimmat  liken-
nemäärät  olivat Ulvilantiellä Mikkolan kohdalla 

 21 000 ajon./vrk. Valtateillä vilkkain  osuus  on 
 valtatie  8 Hyvelän  kohdalla  (14 000 ajon./vrk).  

Valtatiellä  2 liikennemäärät  ovat  11 000 - 13 000 
ajon./vrk. Vilkkain  kohta  on  väli Itäinen alikulku - 
Laani. 

Valtatiellä  8 liikennemäärät  ovat Porista etelään 
 7800 - 9500 ajon./vrk, Hyvelästä  pohjoiseen  3000 - 

14 000 ajon./vrk  sekä Länsitiellä  7100 ajon./vrk.  

Valtatiellä  11 liikennemäärät  Porin alueella  ova 
4500 -  5500  ajon./vrk. 

Liikennemääriltään  merkittäviä maanteitä ovat  mt  
265 (Mäntyluodontie),  jossa liikenne  on 5000 
11 000 ajon./vrk.  sekä  mt  266  (Porin pohjoinen  si-
sääntulotie),  jossa liikenne  on 6500 - 8000  ajon.! 
vrk. 

Katuverkolla Ulvilantien  lisäksi vilkkaasti liikennöi-
tyjä (liikenne yli  10 000 ajon./vrk)  ovat Porin silta, 
Linnansilta, Paanakedonkatu - Valajankatu ,  Tam-
pereentie, Satakunnankatu - Ravintie, Luvianpuis-
tokatu, Maantiekatu - Vähäraumantie, Karjaran-
nantie - Valtakatu,  Teollisuuskatu - Ruosniementie 

 ja Itsenäisyydenkatu - Vähälinnankatu.  

Raskaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä  on 
 suurin valtatiellä  2 (13 %). 

Valtateillä  8  ja  11  sekä Mäntyluodontiellä raskaan 
liikenteen osuus  on 11  %.  Keskustan kehällä ras-
kaan liikenteen osuus  on vain 5.5  %.  

Kuva  10.  Keskustan kehä  

Liikennemäärien  kehitys 

Porin  tie-  ja katuverkon liikennemääriä  ovat  1970- 
ja  1980-luvuilla muuttaneet verkolliset ratkaisut 
sekä autoistumisen kehitys.  

1970-luvulla liikennetilannetta muutti keskustan lii-
kennesaneeraus.  1980-luvulla muutoksia  on  aiheut-
tanut ohikulkutiejärjestelyjen toteutus. 

Ohikulkutiejärjestelyillä  on  ollut suotuisa vaikutus 
keskustan liikenteen jakaumaan  ja  koostumukseen 
Keskustan kehän ylittävä henkilöautoliikenne  on 

 vuosien  1978  ja  1990  välillä kasvanut  55 %,  mutta 
raskaiden ajoneuvojen määrä  on  vähentynyt  33  %.  
Ainoastaan Karjarannantiellä  on  raskaiden ajoneu-
vojen määrä kasvanut. 

Liikennemäärien  yleinen kehitys  on 80-luvulla ollut 
voimakkaasti kasvava. Valtateiden liikenne  on  kas-
vanut vuodesta  1978  vuoteen  1990 n. 60 - 80 %, 

 mikä vastaa  4...5  %  vuotuista kasvua. Mäntyluodon-
tien liikenne  on  kasvanut tätä hitaammin. 

Katuverkolla Ulvilantien  liikenne  on  kasvanut voi-
makkaasti ohikulkujärjestelyistä huolimatta. Karja-
rannantien liikenne  on  kasvanut kadun verkollisen 
aseman muutoksen myötä, mikä keskustassa  on 

 lisännyt paineita Valtakadulle. 

Pohjoiseen suuntautuvasta liikenteen kasvusta pää-
osa  on ohjautunut ohikulkutielle. Länsitien liken-
nemäärä on  kasvanut paljon valmistumisajankoh

-dan  liikenteestä. Vastaavasti maantien  266  (vanha 
 vt  8)  liikenteen kasvu  on  pysähtynyt. Tähän  on  vai-

kuttanut Länsitien jatkeen  välin Tikkula - Tiilimäki 
 valmistuminen  ja  keskustan jokisiltojen välityskyvyn 

rajallisuus.  
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LIIKEiNEct'1NETTOJUDET  PORISSA  V. 1984-1988  

KUOLEMAAN  TAI  LOUKKAANTIJsIISEEN  JOHTANEET 
ONNETTOMUUDET PORISSA  V. 1984-1988  

inettomuudet  

(1021) (1112) (1122) (1149) (1279) 

Vuosi 	-84 	-85 -86 -87 -88 
	

Kuolleet  ja  loukkaantuneet yleisillä teillä 

Kuolleet  ja  loukkaantuneet katuverkossa  

IJJIifI  Tutkitut onnettoinuudet yleisillä teillä 

Kevytliikenteen  onnettomuudet yleisillä teillä 

Tutkitut onnettonuudet katuverkosSa 

Kevytlilkenteen onnettorru.xJet katuvekossa  

(1021)  Kaikki poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 
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700 

600 

500 

400 

300 

200 

100  

Onnettomuudet 

 400 

300 

200 

100  

Kuva  11. 	Lllkenneonnettomuuksien  kehitys 
Porissa  v. 1984  -  1988  

Liikenenonnettomuuksien  kehitys Porissa  1984-88 
on  esitetty kuvassa  11. Onnettomuuskehitys on 
1970-luvun lopun suotuisan kehityksen jälkeen ollut 
jatkuvassa nousussa  koko  1980-luvun.  

1.9  Ympäristö 

Kuvaan  12 on  koottu ympäristön nykytilanteen 
 inventointi.  Kuvasta käyvät ilmi  mm. suojelukoh

-teet,  virkistysalueet  tai  muuten arvokkaiksi  katsotut 
 kohteet.  

Vastaava kehitys valtatien  2  ja  Ulvilantien  välillä 
tulee ennusteen mukaan tapahtumaan tulevaisuu-
dessa  Ulvilantien kapasiteettiongelmien  ja  tulevan 
valo-ohjauksen myötä.  

1.7 	Joukkoliikenne  

Porin linja-autoliikenteessä  tehdään arkipäivisin 
lähes  21 000  matkaa. Porin kaupungin sisäistä lii-
kennettä käsittelevä  joukkoliikennesuunnitelma  on 

 laadittu vuonna  1988.  Suunnitelmassa lähtökoh-
tana  on  ollut nykyinen  tie-  ja  katuverkko.  Suunni-
telmasta ilmenee  joukkoliikenteen  nykytila,  linjasto 

 ja  vuoromäärät.  Niitä ei tässä yhteydessä tarkem-
min käsitellä.  

L8 	Liikenneturvallisuus  

Porin kaupungin alueella sijaitsevien yleisten teiden 
sekä suunnitelmaan kuuluvan kaupungin  katuver

-kon  osan  (ruutukaava,  pää-  ja  kokoojaväylät)  lii-
kenneonnettomuuksia  on  tarkasteltu poliisin vuo-
sina  1984-88 tutkimien  onnettomuuksien osalta. 
Yleisten teiden osalta tarkastelu kattaa kaikki ky-
seiset onnettomuudet. 

Porin kaupungin alueella tapahtui  tarkasteluajan- 

jaksona 

 yhteensä  2782  poliisin  tutkimaa  onnet- 
tomuutta, joista  306  tapahtui yleisillä teillä. Lisäksi 
poliisin tietoon tuli  ko.  aikavälillä  2901  onnetto-
muutta.  

I 	Kuolemaan onnettomuuksista johti  29  (yleisillä 
teillä  7).  Henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia tapahtui  1329  (yleisillä teillä  148)  eli  48 
% tarkastelluista  onnettomuuksista (yleisillä teillä 

 48 %). Kevytliikenne  oli osallisena  18 %:ssa  onnet-
tomuuksista (yleisillä teillä  7,5  %). 

I  
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Kuva  12. Ympäristönsuojelukohteet  ja  -alueet 
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2.1 	Yleiset tavoitteet  

Työn yleisenä tavoitteena  on  yleiskaavan uudista-
miseen liittyen laatia Porin alueelle  tie-  ja katuver-
kon  sekä kevytliikenteen verkon kehittämistä kos-
keva pitkän aikavälin  (20..30 v)  suunnitelma. 
Verkkosuunnittelussa tavoitevuosina  on  vuosi  2010 

 ja pääväylästön  osalta lisäksi vuosi  2020.  

Suunnittelussa  on  kysymys varautumisesta tulevai-
suuden tarpeisiin. Tavoiteverkko ohjaa kehittämistä 
seuraavat kymmenen vuotta. Suunnitelma tarkistet-
taneen vuosikymmenen loppupuolella. Suunnitel-
maan sisältyy suurimpien toimenpiteiden ohjel-
momti vuosille  1992-2005. 

I 
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I  •  2.  Tavoitteet  
21 	Tavoitelohkot  

Kaupunkirakenteen kehittäminen 

- 	nykyisen katu-  ja tieverkkokapasiteetin  
hyödyntäminen maankäyttöratkaisuissa; 
kiinteä, tehokas  ja  edullinen kaupunkira-
kenne 

- 	uusien alueiden  ja  väylien vaiheraken- 
tammen 

- 	vetovoimaisten  asunto-  ja  työpaikka-aluei- 
den tarjontamandollisuus 

- 	Porin keskustan  ja alakeskusten  väliset 
yhteydet 

- 	Porin  tie-  ja katuverkon  kytkentä naapuri- 
kuntien verkkoihin 

- 	maankäyttösuunnittelussa  on  otettu huo- 
mioon joukko-ja kevytliikenteen  toiminta-
edellytykset. 

Liikennevmpäristön  Ja  -turvallisuuden kehittämi-
nen 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 
Liikenteen  ja  ympäristön yhteensovit-
taminen 
Eri kulkumuotojen tasapuolinen kehittämi-
nen. Joukkolilkenteen osalta tavoitteena 

 on  mandoffisuuksien  säilyttäminen kulku-
muotojakauman muutoksien suhteen. Tä-
män hetken realistinen tavoite  on  säilyttää 
nykyiset joukkoliikenteen matkustajamää-
rät. 

- Kevytliikenteen  olosuhteiden kehittäminen 
- Keskustan kehittäminen 
- 	Liikenteen keskittäminen turvaffisille  ja 

korkeatasoisille pääväyliule 
- Katuverkon  jäsentely, autoista vapaat 

alueet 

Päätieverkon  kehittäminen  

Pori on  ylemmän luokan maakuntakeskus: 
Porista tulee olla toimivat valtatieyhteydet 
Helsingin,  Tampereen,  Turun, Vaasan  ja  Jy-
väskylän suuntiin. Erityisesti  on  kiinnitettävä 
huomiota keskustan, satamien  ja  lentokentän 
saavutettavuuteen. 
Paikahlisverkon  tulee kytkeytyä päätieverkkoon 
luontevasti. 
Pääväylien mitoitus-  ja hyväksyttävyysstandar-
diksi  toimivuuden suhteen  on  valittu seuraavat 
palvelutasoluokat: 

Mitoitus- 	Hyväksyttävä 
standardi 	standardi 

kaupunki 	D 	E  
maaseutu 	C 	D  



Palvelutasolla  A  ajo-olosuhteet ovat lähes vapaat. 
Palvelutasolla  E  liikenne  on  ruuhkautunutta,  ohitta-
minen  on  käytännössä mandotonta  ja  jonot ovat 
pitkiä. Palvelutasolla  F  jonot pysähtelevät  (kuva 

 13).  

Hyväksyttävä standardi tarkoittaa rajakohtaa,  jota 
 ennen tehdään parannustoimenpiteet mitoitusstan-

dardilla. Tarkasteluissa käytetään vuoden sadan-
neksi vilkkaimman huipputunnin liikennettä. Mitoi

-tus  tehdään kymmenen vuoden toiminta-ajan mu-
kaan.  

B. 	 E. 

C. 	 F.  
Kuva  13.  Palvelutasoluokat 
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3.  Liikenteen kasvuarvio 
Liikenteen kasvuarvio perustuu tehtyihin liikenne- 
tutkimuksiin (kohta  1.6)  sekä autoistumisen  ja 

 maankäytön kehitysarvioihin.  

3.1  Autoistuminen 

Autoistumisen kasvuarvio  perustuu tiehallituksen 
viimeisimpään ennusteeseen (liikenne-  ja autokan-
taennuste  1989-2010  ).  Sen  mukaan  ha-tiheyden 
kyllästymispiste  550  ha/1000  as  saavutetaan vuoden 

 2010  tienoilla olettaen, että väestön tulokehitys  on 
 keskimäärin  2,5  %  vuodessa. 

Porin henkilöautotiheyden kehitys  on  melko hyvin 
noudattanut valtakunnallista kehitystä  (kuva  14). 

 Porin henkilöautotiheys  v. 1989  oli  403  ha/1000  as.  

Henkilöauton keskim. vuotuisen ajosuoritteen  on 
 oletettu laskevan nykyisestä  17 500  km:stä  16 200 

 km:iin  vuoden  2010  tilanteessa. Kun oletetaan 
autoistumisen Porissa tapahtuvan valtakunnallisen 

 trendin  mukana, saadaan liikenteen yleisiksi kasvu-
kertoimiksi autoistumisen perusteella:  

	

v. 1990-2000 	1,25 

	

v. 1990-2010 	1,35 

3.2  Maankäyttö  

Maankäytön kasvu lisää liikennettä, vaikkei autojen 
määrä kotitalouksia kohden kasvaisikaan. 

Pelkästään maankäyttöennusteiden perusteella 
kaupunkiseudun liikenteen kasvukertoimet olisivat 
seuraavat:  

	

v. 1990-2000 	1,02 

	

v. 1990-2010 	1,035  

Arvio  on  saatu käyttämällä Emme/2-ohjelmiston 
Fratar-muunnosta maankäyttötyyppikohtaisilla 
tuotosluvuilla. Lähtötilanteena  on  ollut kalibroitu 
nykytilanne. Maankäyttöennusteet  on  kuvattu koh-
dassa  1.4.  

Autos/bOO  as 

600 	_____________________ 	 Pori  
Tuböjer 	 - 

<oko au1oOheys.'  
500 	

--:---°-------- - 

:_ '(  

200 	

Herlk200utotiheys 	-  

1960 65 970 75 1950 95 990 95 2000 05 2010  

l'l'14  989  

Kuva  14.  Henkllöautotiheyden  kehitys  

33  Liikenteen ennustettu kasvu 

Liikenteen yleinen kasvuennuste  on  tehty perustuen 
läpikulkuliikenteen, sisäisen liikenteen, alkavan  ja 

 päättyvän liikenteen sekä pysäköinti-  ja 
joukkoliikennepolitiikan ennustettuihin kehityksiin. 

 Liikenne-ennusteen tarkempaa sisältöä  on  selostet-
tu työstä tehdyssä väliraportissa. 

Kun edellä mainittuihin liikenteen yleisiin kasvuen-
nusteisiin lisätäan maankäytön vaikutukset (Fratar-
muunnos), saadaan kokonaisliikenteen kasvuker-
toimiksi (perusennuste):  

	

v. 1989-2000 	1.32 

	

v. 1989-2010 	1.45  

Maankäytön aiheuttama liikenteen kasvu kohdistuu 
eri tavalla seudun  ja  verkon eri osissa. Työssä tul-
laan tarkastelemaan maankäytön suhteen erilaisia 
painotusvaihtoehtoja. Perusennusteella Porin  ja 
naapurikuntien välisen  liikenteen kasvukertoimet 

 1989-2010  ovat:  

Pori  < - >  Luvia 	1,40 
Pori  < - >  Noormarkku 	1,51 
Pori  < - >  Ulvila 	1,71  

I 
I 
I 
I 
I 
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4.  Ongelma-analyysi  
4.1  Liikenteen toimivuus 

Palvelutaso tielinjalla 

Tielinjan palvelutasoa  on  tarkasteltu nykytilanteen 
 ja 'perusverkon'  vuoden  2000 huipputunnin  ennus-

teen perusteella. "Perusverkkoon' kuuluvat  jo  pää-
tetyt hankkeet(valtateiden  2  ja  8 nelikaistaistukset) 

 sekä Pohjanmaantien jatkeen silta. Kuvassa  15 on 
 esitetty pääteiden palvelutaso nykytilanteessa sekä 

osuus, joka kyseisestä palvelutasoluokasta  on  käy-
tetty. 

Valtatiellä  2  nykyinen palvelutaso  on E Friltalan  ja 
Tiilimäen  välisellä osuudella. Palvelutasosta  E on 

 käytetty  15...35 %. Perusverkon  ennusteen perus-
teella tien välityskyvyn  raja  tulee vastaan vuoden 

 2000  tienoilla, jolloin  tie  siirtyy liikennöitävyysluok-
kaan  F.  

Valtatiellä  8 Luvian  ja  Isomäen välisellä osuudella 
palvelutaso  on D.  Isomäen  ja Laanin  välisellä osuu-
della palvelutaso  on  E:n ja D:n  rajamailla. Länsi- 
tien palvelutaso  on D.  Osuus Hyvelä - Söörmarkku 

 on ongehnallisin.  

Osuuden palvelutaso  on E,  josta  on  käytetty  44) %. 
Söömarkusta  pohjoiseen palvelutaso  on D.  Perus- 
verkon vuoden  2000  ennusteen perusteella  välin 

 Luvia  -Pori  sekä Länsitien palvelutaso laskee palve-
lutasoon  E. 

Välien Ruutukuoppa - Laani sekä Hyvelä - Söör-
markku palvelutaso laskee lähelle palvelutasoa  F 

 vuoden  2000  tilanteessa. Osuus Söörmarkusta poh-
joiseen toimii palvelutasolla  D  vuoden  2010  tilan-
teessa. 

Valtatien  11  palvelutaso  on  C:n ja D:n  rajamailla 
nykytilanteessa. Vuoden  2000  palvelutaso  on D. 

Mäntyluodontien alkupään  (väli Laani - Ulasoori) 
palvelutaso  on  nykytilanteessa  E:n ja D:n  rajamail-
la. Muilta osin tien palvelutaso  on D.  Vuoden  2000 

 tilanteessa osuuden Rieskala - Laani palvelutaso  on 
E.  

Maantiellä  266  (pohjoinen sisääntulotie) palvelu-
taso  on D.  Vuoden  2000  tilanteessa palvelutaso  on 

 D:n ja  En  rajamailla. 

Tarkasteltaessa tienlinjan palvelutasoja suhteessa 
kohdassa  2.2  mainittuihin palvelutasotavoitteisiin, 
voidaan seuraavat tieosat todeta nykytilanteessa 
puutteellisiksi tielinjan toimivuuden suhteen: 

- vt8  välillä Hyvelä - Söörmarkku 
- 	vt2 välillä Friitala - Tiilinuäki 
- mt  265  välillä Laarn - Ulasoori  

Välin Tiilimäki - Laani palvelutasotavoitteet  on 
 tulkittu kaupunkiolosuhteiden mukaisesti. Tästä 

syystä kyseiselle osuudelle  on  hyväksytty palvelutaso 
 E.  

Palvelutaso katupoikkileikkauksissa 

Puhtaasti liikenteelliseltä kannalta arvioituna katu-
verkolla hyväksyttävänä standardina voidaan pitää 
palvelutasoa  E,  mikä tarkoittaa ruuhkautunutta, 
mutta liikkuvaa liikennettä. 

Katupoikkileikkauksen välityskykyyn  vaikuttavat 
 mm. kaistojen  lukumäärä sekä liikennevaloliit-

tymissä vihreän ajan osuus kiertoajasta. Valo-oh-
jaainattoman yksiajorataisen pääväylän välityskyky 
on n. 2000 - 2500 ajon./h. 
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Porin katuverkolla ongelmaffisimmat katupoikki-
leikkaukset liikennemäärien suhteen ovat: 

- Ulvilantie,  nykytilanteessa kasvun varaa jäljellä 
 10...30 % 

- Linnansilta  (1700 ajon./h)  ja  Porin silta  (1600 
ajon./h).  Erityisen ongelmallinen  on Linnansil-
ian eteläpään  liittymä 

- Paanakedonkatu,  kasvun varaa  30...40 % 
- Luvianpuistokatu, (1400 ajon./h) 
- Maantiekatu  ja  Karjarannantie,  kasvun varaa  

40...50  %  

Lähitulevaisuudessa ennustemallilla tehdyn verkoffi
-sen  tarkastelun perusteella pullonkaulana tulevat 

olemaan Ulvilantie  ja  keskustan jokisillat. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Liittymien  toimivuus 

Liittymien  toimivuutta  on  arvioitu Capcal-ohjelman 
avulla. Lisäksi  on  arvioitu eräiden liittymien  paran

-tamistoimenpiteitä.  Ongelmallisten liittymien toimi-
vuudet  on  esitetty kuvassa  16.  

Nykytilanteessa ongelmallisia liittymiä (palvelutaso 
 F)  ovat: 

- Harmaalinnan eritasoliittymän ramppien  päät 
Ulvilantiellä 

- Ulvilantie/Sepänpellontie/Harmaalinnantie 
-  vt  2/Itäinen  alikulku 

Lähitulevaisuudessa ongelmallisia liittymiä tulevat 
olemaan: 

• Honkaluodon eritasoliittymän ramppien  päät 
valtatiellä  2  

- vt8/mt266 
- vt8/vt23 
- mt 265/mt  2652  (Ulasoorin  liittymä) 
- Maantiekatu/Tikkulantie 
- Karjarannantie/Ulasooritie 
- Satakunnankatu/Itäinen  alikulku 
- Paanakedonkatu/Maanmittarinkatu 
- 	Porin  sillan  päät 
- Teollisuuskatu/Konepajankatu 
- Itsenäisyydenkatu/Maanmittarinkatu/ 

Presidentinpuistokatu 
- 	Presidentinpuistokatu/Uusikoivistontie 
- Tampereentie/Presidentinpuistokatu 
- Valtakatu/Pohjoispuisto 
- Satakunnankatu/Tavaratie  

Valo-ohjatuista liittymistä nykytilanteessa ongel-
mallisin  on  liittymä Vähäuinnankatu/Paanakedon-
katu/Linnansilta. 

Liikenteen edelleen kasvaessa ongelmia tulee esiin-
tymään Ulvilantien valo-ohjatuissa liittymissä, 
Maantienkadun/Rauhanpuiston liittymässä sekä 
valtatien  2  rinnakkaiskadulla Luvianpuistokadun  ja 

 Ruutukuopan eritasoliittymän  välillä. 

Liikennevalo-ohjauksen osalta voidaan lisäksi puut-
teeksi todeta keskustan valo-ohjauksen keskusoh-
jausjärjestelmänvanhanaikaisuus sekä liikennetieto-
ohjauksen puuttuminen. Keskusohjaukseen tulisi 
liittää kaildd keskustan reuna-alueen liikennevalot. 

Yhteenvetona liittymien toimivuusongelmista voi-
daan todeta, että ongelmat keskittyvät paljolti seu-
raavilla  tie-  ja  katuosuuksilla: 

-  vt  8  välillä Hyvelä - Söörmarkku 
- 	vt  2  välillä Tiilimäki - Haistila 
- Ulvilantie - Paanakedonkatu mt  266 

 - 	Karjarannantie - Valtakatu 
- Satakunnankatu - Ravintie 
- 	Presidentinpuistokatu - Maanmittarinkatu 

Valtateiden  2  ja  8  osalta tiepiirin toimenpideoh-
jelmassa olevat  4-kaistaistushankkeet  korjaavat 
tilanteen tulevaisuudessa.  
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4.2 Verkolliset  ongelmat 

Tärkeimmät verkolliset ongelmat  on  esitetty kuvas-
sa  17.  

Seuraavassa ongelmia  on läpikäyty  toiminnallisen 
luokituksen mukaisessa järjestyksessä. 

Seudulliset pääväylät 

Valtateiden  2  ja  8  sekä Mäntyluodontien osalta 
viitataan tässä yhteydessä kyseisten teiden yleis- 
suunnitelmiin  ja  vireillä oleviin hankesuunnitelmiin. 

Valtatien  8  osalta välillä  Pori -  Luvia ongelmana 
voidaan pitää liittymäjärjestelyjä  ja  rinnakkais

-tiestön puuttumista. Lisäksi tien toimivuus ennus-
teiden mukaan laskee palvelutasolle  E  tulevaisuu-
dessa. 

Länsitien  liikenteen  ja  samalla toimivuusongelmien 
 on  ennustettu kasvavan melko nopeasti Porin  sillan 

ja  Linnansillan ruuhkautumisten  vuoksi. 

Valtatien  8  osuuteen Söörmarkusta pohjoiseen ei 
liity verkollisia ongelmia. Pohjoisen Satamatien 
jatkeen  ja  valtatien liittymäjärjestelyissä tulisi va-
rautua eritasoliittymään. 

Valtateiden  11  ja  8  (etelään) väliltä puuttuu kun-
nollinen yhteys. Nykyinen valtateiden välinen puut-
teellinen paikallistieverkko ei palvele pitkämatkais

-ta  liikennettä. Valtatien  11  osalta ei ote nähtävissä 
muita erityisiä ongelmia. 

Valtatien ilja maantien  2553  (Suosmeri -  Harjun-
pää) liittymä tulisi varautua toteuttamaan eri-
tasoisena. 

Maantie  266  toimii Porin pohjoisena sisääntulotie
-nä.  Väylän liikennemäärien kehitys  on  suoraan 

verrannollinen keskustan jokisiltojen toimivuustilan-
teeseen. 

Pohjoisen satamatien  ensimmäinen vaihe toteute-
taan  v. 1990-1993. Verkollisena  puutteena voidaan 
pitää Satamatien jatkeen puuttumista Amttöön  ja 

 valtateiden  8  ja  23  väliltä. 

Alueelliset DääVäVlät 

Alueellisiin pääväyliin liittyy lukuisia verkollisia 
ongelmia. Uusia alueellisia pääväyliä toteutettaessa 
tulisi pyrkiä riittävän korkeaan laatutasoon. Van-
hoilla alueilla tulisi pyrkiä parantamaan alueellisten 
pääväylien liikenteen toimivuutta  ja  turvallisuutta. 
Kokoojaväylät tulisi rauhoittaa niiden tehtävään 
välittää liikenne liityntäkaduilta pääväylälle. 

Läntisestä Maa-Porista puuttuu selkeä alueellinen 
pääväylä, joka mandollistaisi nykyverkonjäsennöin-
nm  ja  toimisi uusien maankäyttöalueiden pääväy-
länä. Väyhän tarve  on  valtatien  8  sekä Mäntyluo-
dontien välisellä alueella. Tähän ongelmakokonai-
suuteen liittyy Leppäkorven  ja  Viasveden  suuntien 
kytkentä. 

Pohjoisessa Maa-Porissa tärkein pääväyläpuute 
liittyy maankäytön laajenemisalueisiin. Alueelle 
tarvitaan alueellinen pääväylä Länsitien (Pormes-
tarinluoto)  ja  Ruosniemen  välille. Pääväylän jat-
kamiselle edelleen valtatielle  il  voi olla verkollisia 
perusteita,  sillä  valtateiden  ii  ja  8 (pohj.)  välistä 
puuttuu maankäyttöä palveleva selkeä pääväylä. 

Maantie  2553 (Suosmeri -  Harjunpää)  on  kapea  ja 
 mutkainen eikä nykyisellään palvele kunnolla ver-

kollisen aseman mukaista liikennettä. Myöskään 
maantie  255 (Pori -  Kullaa) ei ole leveydeltään eikä 
liittymäjärjestelyiltään tieluokan mukainen. 

Porin itäosissa setkein verkollinen ongelma liittyy 
Kokemäenjoen siltojen vähäiseen lukumäärään. 

Ennusemallhla  tehdyn verkollisen tarkastelun 
peructeeella vahvistui uuden  sillan  tarve Pohjan- 
maantien jatkeeksi yli Kokemäenjoen edelleen 
Noormarkuntien suuntaan. Tällä hetkellä  sillan 

 puute jarruttaa  mm.  maankäytön kehitystä.  Sillan 
 molemmissa päissä tulisi  sillan  tavoitettavuutta 
 parantaa  mm.  toteuttamalla uusi väylä Vanhakoi-

vistontien  ja  Pohjanmaantien  välille (Sampsantien 
jatke). Näin saataisiin uusi ulkokehä ulottumaan 
aina Haapamäentielle asti. Siltayhteyden vaihtoeh-
tona  on  selvitetty myös Haapamäen ratasillan käyt-
ömandollisuutta. Ratasiltaratkaisu voisi toimia 

parhaimmillaankin  vain lyhytaikaisena tilapäisrat-
kaisuna. 

Ulvilantien verkollista  ja  liikenteellistä  sekä  radan 
 varren teollisuusalueiden asemaa helpottaisi uuden 

yhteyden toteuttaminen välille Ulvila - Kartano - 
Mikkola - Impola - Satakunnantie. 

Ulvilantiehen  vaikuttavana verkollisena puutteena 
voidaan pitää yhteyden puuttumista Sampolantien 

 ja  Mastojentien  väliltä. 

Pihlavassa verkkollisena  puutteena voidaan pitää 
yleiskaavassa esitetyn Pihlavantien osuuden puuttu-
mista. Nykyinen liikenne kulkee ongelmallisen 
Vanhan maantien kautta. 

Karjarannantiestä  on  tullut  merkittävä keskustan 
sisääntuloväylä Meri-Porin suunnasta. Verkollisesti 
Kyläsaaren suunta (maaantie  2652)  voitaisiin kyt-
keä Karjarannantiehen rautatien pohjoispuolitse.  
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Uusi yhteys Pihlavantieltä Enäjärven itäpuolitse 
Mäntyluodontielle parantaisi Enäjärvi - Metsämaan 
saavutettavuutta. 

Verkollisena  puutteena voidaan pitää Mäntyluo-
dontien pohjoisen rinnakkaistien puuttumista välillä 
mt  2652  - Reposaarentie (ns. Titaanitie).  
Väylä parantaisi erityisesti Kemira Oy:n Vuorike-
mian tehtaiden yhteyksiä sataman suuntaan. 

Kokoolavävlät  (taajama-alueet) 

Kokoojaväylät  kokoavat nimensä mukaisesti liiken-
nesolun liikenteen pääväylille. Kokoojaväylien este- 
vaikutuksen tulee olla pieni. Kokoojaväylien liiken-
teelliset laatutasovaatimukset ovat vaatimattomat. 

Luotojen  alueen maankäytön mandollinen kehittä-
minen edellyttää kokoojaväylästön rakentamista. 
Tarkoituksenmukaisilta liitynnöiltä näyttävät kyt-
kennät Länsitiehen, Jokisatamantielle  ja  Rauman- 
sillalle. 

Yyterin alueelta puuttuu väylä Kaanaan  ja  Her
-rainpäivien  väliltä. 

Kokoojaväylästöä  toteutetaan maankäytön myötä. 

Yhdystiet  (haja-asutusalueet) 

Verkollisena  puutteena voidaan pitää kunnollisen 
yhteyden puuttumista Lyttylän  (pt 13005)  ja Puo-
dan  (pt 13019)  väliltä. 

Liikenteen  ja  ympäristön yhteensovittaminen 

Nykyinen katuverkko  on  eräillä alueilla puutteel- 
lisesti jäsennöitynyt. Ongelmallisia alueita ovat  mm.  

-  Läntinen Maa -Pori  (Vähärauma,  Musa)  
-  Itäinen Maa-Pori  (Vanhakoivisto, Uusikoivisto, 

Impola)  

Verkkoa voidaan jäsennöidä katuverkkoa saneeraa-
maila sekä uusia katuyhteyksiä toteuttamalla. 

Keskusta 

Keskustan verkolliset ongelmat kulminoituvat kes-
kustan kehäväylästön huonoon toimivuuteen. Sinän-
sä muuten hyvin toimiva kävelykeskusta edellyttäisi 
kehäväylästön toimivuuden parantamista  mm.  lii-
kennevalojärjestelyin  ja  poistamalla kehäväylien 
varrelta pysäköintiä. 

Laitospysäköintiä  olisi syytä kehittää tulevaisuudes-
sa kehäväylästön varteen. 

Verkolliset  puutteet joukkollikenteen kannalta 

Ydinkeskustassa linja-autojen liikennöinti vaikeutuu 
ruuhka-aikoina. 

Keskustan osalta joukkoliikenteen liikenneolosuh-
teiden parantamismandollisuudet tulee tutkia eri! - 
lisen  keskustan liikennesuunnitelman yhteydessä. 

Keskustan ulkopuolisilla alueilla joukkoliikenteen 
ongelmat koskevat etupäässä verkon teknistä  stan-
dardia,  kuten kantavuutta  ja päällystettä.  Tällaisia 
kohteita ovat: 

- Pietniemen  ja Mäntyluodontien  välinen osuus 
- Uudenniityn  ja  Kyläsaaren välinen yhteys 
- Asematien  jatke maantielie  255  
- Isojoenranta 
- Ahlaisten  ja Kellanden  väli 
- Hankreetintie  

Varsinaisia verkollisia ongelmia esiintyy eräissä 
liittymissä, joissa joukkoliikenteen viiveet ovat suu-
ria. Tällaisia liittymiä ovat Koivulantie - Vanhakoi-
vistontie  ja Presidentinpuistokatu - Uusikoiviston

-tie. 
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43  Liikenneturvallisuus 

Tie-  ja katuverkon  vaarallisia kohtia selvitettäessä 
 on  otettu huomioon onnettomuuksien määrä sekä 

niiden vakavuusaste. 

Yleisten teiden osalta tieosien liikenneturvaifisuutta 
 on  tarkasteltu onnettomuusasteen  ja -tiheyden 

 avulla  v. 1984-1988. Onnettomuusasteen  yksikkönä 
 on  liittymissä onnettomuuksien määrä miljoonaa 

liittymän kautta ajanuua ajoneuvoa kohden sekä 
tieosilla miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden.  

Kaikkia onnettomuuksia tarkasteltaessa onnet-
tomuustiheydeltään pahin tieosa  on  vt  2 (onn.tih 
2.29 onn./milj. ajoneuvokm/v).  

Suuresta liikennemäärästä johtuen onnettomuus- 
aste  on  kuitenkin suhteellisen pieni  (0.26 onn./milj. 
ajoneuvokm/v). 

Lukennemääriltään merkityksellisempiä  teitä tar-
kasteltaessa vaarallisin tieosuus oli mt  2681  Ah-
lainen - Ahlaisten kirkko (onnettomuusaste  0.85) 

 sekä mt  268  erityisesti Ahlaisten  ja Lampin  välisellä 
osuudella (yhteensä  14  onnettomuutta, joista  9  hen-
kilövahinkoon johtanutta, onnettomuusaste  0.69).  

Onnettomuuksien vakavuusastetta tarkasteltaessa 
vaarallinen osuus oli mt  2555  välillä Ruosmemi - 
Noormarkun  raja (onn.aste  henkilövahinkoon joh-
taneiden onnettomuuksien osalta  0.53). 

Mäntyluodontiellä (mt  265)  tapahtui paljon vakavia 
onnettomuuksia välillä Uusiniitty - Mooskeri sekä 
Rieskalan liittymässä  (2  kuolemaan johtanutta sekä 

 15  loukkaantumiseen johtanutta). 

Huomioitavaa  on  myös hirvionnettomuuksien suuri 
määrä  vt 8:lla Poikeljärven ja Merikarvian  rajan 
välillä. 
Kyseisellä tieosalla tapahtui  21 eläinonnettomuutta. 

Lilttvmät  

Sekä poliisin tutkimien onnettomuuksien että in- 
deksi  5:n  mukaan Porin vaarallisin liittymä  on 
Siltapuistokadun  ja Isosannan  puistokadun liittymä. 

Kyseisessä hittymässä korostuvat etenkin polkupyö-
raili..iden loukkaantumiset.  

Seuraavaksi vaarahlisimmat liittymat olivat Tampe-
reentien  ja Presidentinpuistokadun  liittymä sekä  It-
senäisyydenkadun  ja  Katariinankadun liittymä. 
Porin kaupungin alueella sijaitsevien vaarallisim

-pien kokooja-  tai ylempiluokkaisten  väylien  lit-
tymien  indeksi  5 on  esitetty kuvassa  18. 

Onnettomuusasteensa  perusteella merkille pantava 
liittymä  on Liikastentien  ja Haapasaarentien lut-
tymä Musan  kaupunginosassa (onnettomuusaste 

 1.71).  

Verrattaessa onnettomuuskehitystä  1980-luvulla 
(polilsitutkintaan johtaneiden onnettomuuksien 
perusteella) voidaan todeta onnettomuuksien mää-
rän kasvaneen eniten Siltapuistokadun  ja Isosan-
nanpuistokadun, Porinsillan ja Pohjoisrantakadun 

 sekä Eteläpuiston  ja  Liisankadun hilttymissä. 

Vastaavasti onnettomuudet vähenivät määrällisesti 
eniten Puistojen risteyksessä, Isolinnankadun  ja 
Itäpuiston, Linnansillan ja Hallituskadun  sekä Mi-
konkadun  ja Eteläpuiston hiittymissä.  

Kevyen liikenteen onnettomuudet 

Tarkasteltaessa pelkästään kevyen liikenteen onnet-
tomuuksia  1980-luvun loppupuolen vaarallisimmat 
liittymät ovat olleet Siltapuistokadun  ja Isosannan

-puistokadun sekä Porinsillan  ja Pohjoisrantakadun 
liittymät. Tarkastelujakson  ulkopuolella tapahtui 
Itsenäisyydenkadun  ja Otavañkadun  liittymässä 
vuonna  1989 5  kevyen liikenteen onnettomuutta.  

1980-luvun alussa kevyenliikenteen turvattomim
-massa  liittymässä, Puistojen risteyksessä,  on  vuosi-

kymmenen viimeisinä vuosina tapahtunut  vain 
 muutama onnettomuus. 

Edellä esitetyn onnettomuustarkastelun perusteella 
voidaan määrittää joitakin Porin vaarallisimpia 
katujaksoja. Näitä ovat katupari Itsenäisyydenkatu - 
Mikonkatu, Vähälinnankadun pohjoispää, Etelä- 
puisto - Itäpuisto, Presidentinpuistokatu, Porin silta 
- Siltapuistokatu (etenkin kevyen liikenteen osalta). 

Keskustan ulkopuolella suhteellisesti paljon onnet-
tomuuksia sattui Vähäraumantiellä sekä Kyröläis-
tentiellä.  
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4.4 Kevytliikenne 

Kevytliikenteen verkolliset  ongelmat painottuvat 
toisaalta seudullisten pääväylien varsille sekä toi-
saalta liikennesolujen sisälle. 

Seuraavien seudullisten pääväylien varsilta puuttu-
vat kevytliikenteen väylät: 

- mt  265  välillä Mäntyluoto - Uusiniitty 

.

mt  2654  välillä Kaanaa - Reposaari 
- mt  2652  välillä Pihlava - Kaanaa 
- 	vt  2  välillä Tiilimäki - Ulvila 
-  vt  8  välillä Isomäki - Niittumaa  

-

vt  8  välillä Hyvelä - Söörmarkku 
- 	Länsitie 

mt  266:n  pohjoispää  

Erilliset kylätaajamat ovat ongelmallisia kevytlilken
-teen  väylien puuttumisen takia  (mm.  Ahlainen, 

Hyvelä, Lattomeri, Paarnoori): 

Näissä taajamissa tulisi kevytliikenteen väylät to-
teuttaa kylämiljöötä kunnioittaen. Tarvittaessa 
voidaan käyttää toimenpiteitä autoliikenteen hidas-
tamiseksi  tai  rajoittamiseksi vaihtoehtona kevyt- 
liikenteen väylän toteuttamiselle. Myös autoliiken-
teen verkollisilla ratkaisuilla voidaan parantaa ke-
vytilikenteen olosuhteita. 

Kokemäenjoen suuntaisten kevytliikenteen väylien 
tarve  on  olemassa. Kokemäenjoen ylittäville 
yhteyksille  on  tarvetta ainakin Kirjurinluodosta 
Pormestarinluotoon  ja Etelärantaan  sekä Pohjan- 
maantien kohdalla. 

Keskustan kevytliikenteen verkko  on  puutteellinen 
 mm.  Mikonkadun,  Etelä-  ja Pohjoispuiston ja  Val

-takadun  osilta.  

4.5  Ympäristöongelmat 

Liikenteen päästöt  la liikennemelu  

Sallitut ilmanlaatua koskevat ohjearvot  on  määri-
telty Valtioneuvoston päätöksessä  537/84.  Typ-
pidioksidin (NO 2) tuntiohjearvo  on 300  mg/m  ja 
vuorokausiohjearvo 150mg/rn. Hiilimonoksidin 

 (CO)  tuntiohjearvo  on 30  mg/rn  ja  8  tunnin  ohje- 
arvo  10  mg/rn.  

Porissa tehtyjen selvitysten perusteella ydinkeskus-
tan alueella  CO-ohjearvon ylittymisen  on  arvioitu 
olevan paikallisesti  ja  lyhytaikaisesti mandollista. 
NO2  päästöjen osalta ohjearvot eivät ylittyne ydin-
keskustan alueella. Myöskään avoimien väylien 
ympäristössä NO 2  -päästöt eivät ylity, vaikka  taus

-tapitoisuudetkin  otettaisiin huomioon. 

Meluntorjuntatoimikunnan  mietinnön mukaan Suo-
men kaupunkien melun ekvivalenttitaso vaihtelee 
välillä  65-80  dBA.  Porin melukartoituksen perus-
teella melutaso  on  Helsingissä suoritettujen mit-
tausten tasoa. Lääkintöhallituksen suositus  55  dBA 

 ylitetään  10-16  dBA.  (Lähde: Porin kaupungin 
ympäristömelukartoitus, Risto  Salmi,  opinnäytetut-
kielrna  Kuopion Yliopisto Työ-  ja teollisuushygie-
nian  laitos, huhtikuu  1987).  

Tieympäristö  

Nykyisten teiden estevaikutukset poikittaisliiken-
teelle  ja kevytliikenteelle  aiheuttavat ongelmia 
pääasiassa valtateiden sääntulojen yhteydessä  tie-ja 
katualueiden  ollessa leveitä  ja  yli-  ja alikulkujen si-
jaitessa  harvassa kuten Ulvilantiellä  ja  uudella 
Vaasantiellä. 

Teiden sijoittuminen virkistysalueen reunaan  tai 
 sen  poikki heikentää alueen virkistysarvoa esim. 

Isomäen  ja luotojen  alueella. Tiet katkaisevat myös 
eläinten luontaisia kulkureittejä taajamien ulkopuo-
lella. 

Tieympäristöjen  kasvillisuus  on  viimeisteltyä, mutta 
melko nuorta. Täydennysistutukset ovat paikoitel-
len tarpeen teoffisuus-  ja asuntoalueita  vastaan 
esim. Ulvilantien  ja vt  2:n  varrella. Suojaistutusten 
määrä  on  sitä tärkeämpää mitä suuremmista ka-
duista  ja  teistä  on  kyse haittavaikutusten vähentä-
miseksi.  
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I 
5.  Vaihtoehdot  ja  niiden vertailu 	 I 
5.1  Vaihtoehtojen muodostamisen perlaatteetja 

vertailumenetelmät 

Tieverkkosuunnitelmalle  asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tutkittiin alustavassa vertailussa 
kolmea verkkovaihtoehtoa sekä kolmea maankäyt-
tövaihtoehtoa. Koska erot liikenteen jakautumisessa 
verkkovaihtoehtojen välillä olivat verkkotasolla 
melko pieniä, päädyttiin vaihtoehtojen esittämiseen 
tiesuunnittain. Alustavan vertailun jälkeen suoritet-
tiin valinta jatkoanalyyseihin otettavista tiesuunnit-
taisista alavaihtoehdoista. 

Tutkitut maankäyttövaihtoehdot olivat seuraavat: 

-  VE  A 	Perusennuste, maankäyttöä  kehitetty 
erityisesti Pohjoisen Maa-Porin 
alueella 

-  VE  B 	Maankäyttöä  on  edellistä vaihtoehtoa 
enemmän keskitetty Läntisen Maa- 
Porin alueelle 

-  VE  C 	Luotojen  alue  on  otettu nykyistä te- 
hokkaamman maankäytön piiriin, 
Pohjoisen  ja  Läntisen Maa-Porin 
kehittämisen kustannuksella 

Tiestön osalta vertailussa tärkeimpinä vertailtavina 
seikkoina pidettiin rakentamiskustannuksia, vaihe- 
rakentamisen mandollisuuksia, yhteensopivuutta 
maankäytön kehittämisen kanssa sekä ilikennetur-
vallisuutta. Myös liikenteen jakautuminen verkolle 
sekä ympäristölliset tekijät huomioitiin verkkovaih-
toehtojen vertailussa. 

Verkkovaihtoehtojen  muodostamiseen  on  vaikut-
tanut myös tiehallituksen valtatieverkon kehittämis-
luonnos, jossa Porin alueelle ei ole osoitettu moot-
toriteitä. 

Jäljempänä esitettävien vaihtoehtojen vertailusta  on 
 yhdistehnät  taulukossa  1  sivulla  39. 

5.2  Seudulliset pääväylät 

 Valtatie  2  Ia Ulvilantie  

Ulvilan suunnalla vertailtava kokonaisuus käsittää 
 vt  2:n, Ulvilantien  sekä rautatien varteen edellisten 

väylien välille sijoittuvan uuden rinnakkaiskadun. 

Alustavassa vertailussa käsitellyt vaihtoehdot olivat 
 vt  2:n  osalta seuraavat: 

-  VE  1  Nelikaistainen  väylä nykyisen valtatien 
kohdalla välillä  Pori  -  Ulvila 

-  VE  2  Nelikaistainen  väylä Porin kohdalla nykyi-
sen valtatien paikalla, mutta Ulvilan koh-
dalla Friitalan lounaispuolella. 

-  VE  3  Nelikaistainen  väylä nykyisen tien lounais- 
puolella. Sisääntulo Poriin  vt  8:n  kautta 
lentoaseman eteläpuolitse. 

Vaihtoehtojen alustavat kustannusvertailut suoritet-
tiin kilometrihintojen perusteella. Valtatie  2:n  vaih-
toehdot  on  esitetty kuvassa  19.  

Alustavat vaihtoehdot erosivat toisistaan myös 
Ulvilantien kaistojen lukumäärän sekä rautatien 
vartta kulkevan uuden rinnakkaiskadun osalta. 

Alustavassa  VE 1:ssä  tutkittiin tapaus, jossa Ulvi-
lantie oli  2  ^  2  kaistainen  ja rinnakkaiskatua  ei ollut. 
Tässä vaihtoehdossa liikenne keskittyi voimakkasti 
Ulvilantielle  ja sen  jatkeena olevalle Paanakedon-
kadulle. 

Analyysin pohjalta todettiin, että rajoittamalla Ulvi-
lantien kapasiteettia liikenne siirtyy Ulvilantien 
uudelle rinnakkaistielle (Ulvilantien  ja Vt  2:n  väli-
sen  alueen maankäytöstä aiheutuva liikenne) sekä 

 vt 2:lle  (Ulvilan  ja  Porin välinen liikenne). Rajoit-
tamalla Ulvilantien kapasiteettia kasvaa vastaavasti 
Länsitien  ja Pohjanmaantien  uuden  sillan  liikenne-
maara. 

Alustavan vertailun perusteella todettiin, että lii-
kenteen ohjautumisen kannalta Ulvilantien nelikais-
taistus  on  huono vaihtoehto. Jatkovertailussa tar-
kasteltiin  vain Ulvilantien liikennevalo-ohjaukseen 
(vihreä aalto  50-70 km/h)  perustuvia vaihtoehtoja, 
jotka kaikki sisältävät myös rautatien varressa kul-
kevan rinnakkaiskadun. Mandollinen nelikaistaistus 
toteutetaan vasta vuoden  2010  jälkeen. 

Ulvilan suunnan vaihtoehtojen liikenne-ennusteista 
 on  todettava, että liikenteen jakautuminen  vt  2:n  ja 

Ulvilantien  välillä  on  erittäin herkkä  em.  teiden 
tavoitetasojen muutoksille. Tavoitteena Ulvilan 
suunnalla pidettiin Ulvilan  ja  Porin  välisen  liiken-
teen johtamista suurimmalta osalta  Vt  2:lle.  

Ti 
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Ulvilan  ja  Porin välisistä  moottoritievaihtoehdoista 
 julkaistiin keväällä  1990  Ulvilan kunnan  tilaama 

vaikutusselvitys.  Selvityksen liikenne-ennuste perus-
tui kuitenkin maankäytön realistista suurempaan 
kasvuun  ja  ennusteissa käytetty  liikenneverkkomalli 

 oli melko suppea. Selvityksen johtopäätökset eivät 
edellä mainituista syistä ole enää kaikilta osin oi-
keita. Myös  tiehallitus  on  tämän työn kuluessa 
selvitellyt valtatien  2  kehittämistä  ja  on  muistios

-saan päätynyt valtatien kehittämiseen nykyisellä 
paikallaan. 

Alustavan vertailun perusteella  YE 3  pudotettiin 
pois. Tärkeimmät perustelut olivat seuraavat:  

-  vt  2:n  liikennemäärät  muita vaihtoehtoja pie-
nemmät  

- 	nykyiselle  vt 2:lle  Ulvilan  ja  Porin väliset  lii- 
kennemäärät  niin suuret, että  4-kaistainen 

 väylä joka tapauksessa tarpeen  -> ylikapasitee
-tin  syntyminen  

-  tien sijoittuminen  Lattomeren  kulttuurimaise-
maan,  peltoalueiden pirstoutuminen 

- 	useat  eritasoliittymät maisemakuvallisesti arve- 
luttavia  

Kuva  19.  Valtatien  2  vaihtoehdot  
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Myöhemmässä vaiheessa myös  VE  2:sta  luovuttiin, 
mihin johtivat seuraavat syyt: 

-  Standardin  alentaminen (moottoritiestä luopu 
 minen)  

• liikennemäärä Honkaluodon  ja  Nakkilan välillä 
ei välttämättä edellytä uutta linjausta 

- 	Ulvilan  ja  Porin välinen suuri liikenne johtanee 
kuitenkin nykyisen  vt  2:n  nelikaistaistukseen 
Honkaluodon  ja  Friitalan  välillä -> ylikapasi-
teetti 

- ympäristölliset  näkökohdat 
-  tien sijoittuminen Lattomeren kulttuurimaise-

maan 
-  Vt  2 on  noin kilometrin pitempi, mistä seuraa 

 n. 2-3  Mmk/v  suuremmat ajokustannukset 
sekä  30-40  Mmk suuremmat rakennuskustan-
nukset (kilometrihinnat). 

Suoritetun vertailun perusteella valituksi tuli  VE  1. 
 Vaihtoehdon  valinnan  jälkeen VEi:tä tarkennettiin 

joiltakin osin. Nykyisen siltatien  ja vt  2:n  Porin 
puoleisen liittymän paikalle  on  mandollista raken-
taa suuntaisliittymä. Liittymä vähentäisi jonkinver -
ran Ulvilantien liikennettä. Suuntaisliittymän  to

-teuttamismandollisuudet  tulisi tarkistaa tiesuunnit-
telun yhteydessä. 

Uuden rinnakkaiskadun roolina  on  toimia pää-
asiassa maankäyttöä palvelevana kokoojaväylänä, 
jolla kuitenkin  on  myös jonkin verran Ulvilan  ja 

 Porin  välisen  liikenteen välitystehtävää.  

VE  1:ssä  on  esitetty myös  vt  2:n  eteläpuoleinen 
rinnakkaistie Friitalan  ja  Honkaluodon  välille. Lii-
kenne-ennusteen mukaan rinnakkaistiellä  on  merki-
tystä Ulvilan lounaisosan  ja  Porin välisessä liiken-
teessä. Rinnakkaistiellä  on  myös selvä ajokustan-
nuksia pienentävä merkitys. 

URPO-radan  (Uusikaupunki-Rauma -Pori)  mah-
dollista toteutumista ei ole otettu huomioon. Rat-
kaisut  on  kuitenkin pyritty sovittamaan siten, ettei 

 radan  toteutuminen oleellisesti vaikeudu.  Rata- 
hankkeen toteutuessa tehdään tarvittavat muutok-
set suunnitelmiin. 

Edellä esitetystä yhteenvetona todetaan Ulvilan 
suunnan tärkeimpien väylien työnjako: 

-Vt2 

Pitkämatkainen  liikenne sekä Ulvilan  ja  Porin 
välinen liikenne ( Ulvilan eteläosa) 

- Ulvilantie  

Valtatie  8  välillä Luvia -Pori  

Valtatie  8:n  vaihtoehdot välillä Luvia-Pori on  esi-
tetty kuvassa  20.  

Välillä Luvia -  Pori  vertailtiin  kolme vaihtoehtoa, 
joista ensimmäinen perustui nykyisen tien nelikais-
taistamiseen välillä Luvia  -Pori  (VEi)  ja  toinen 
uuden nelikaistaisen väylän rakentamiseen  Nut

-tymaan länsipuolitse (VE2)  ja kolmas  uuden neli-
kaistaisen väylän rakentamiseen Niittymaalle asti 
(nelikaistaistus nykyisen tien paikalle,  VE  3).  

Vaihtoehtojen liikenteeffiset eroavaisuudet olivat 
suhteellisen pieniä. Tärkeimpinä valintaan vaikut-
tavina tekijöinä olivat edellytykset maankäytön 
joustavalle kehittämiselle sekä vaiherakentamisen 
mandollisuudet. 

Valtatien  8  osalta tutkittiin lisäksi Niittymaan itä-
puolinen vaihtoehto, joka karsittiin pois jatkosuun-
nittelusta lähinnä maankäytöllisten  ja  vaiheraken-
tamisteknisten  seikkojen takia. Lisäksi päätettiin 
jättää tutkimatta valtatien  8  osalta uusi Porin länti-
nen ohikulkuratkaisu välillä Niittymaa - Söörmark-
ku, koska tällaiselle ratkaisulle ei ole liikenteellisiä 
edellytyksiä  jo  päätetyllä tieverkolla.  

VEi:n  valintaa tukivat seuraavat seikat: 

-  vahvistetun seutukaavan mukainen 
-  Ulvilaa  on  koko  ajan kehitetty  VE  1:n  pohjalta 
-  vt  2  sijoittuu  radan  varteen, eikä muodosta 

uutta häiriöaluetta kuten  VE  2  ja  3  

VE  l:ssä Ulvilantie  on  liikennevaloilla  ohjattu  1+1 
 kaistainen  väylä, jossa sallittu nopeus  on 50  -  70 

km/h.  Ratkaisu perustuu valittuun työnjakoon  Vt 
 2:n,  Ulvilantien  ja  uuden rinnakkaiskadun välillä. 

Aluevaraus  2  +  2  kaistalle kuitenkin säilytetään. 

paikallinen sekä Ulvilan  ja  Porin välinen 
liikenne, välityskykytehtävä 

-  Uusi rinnakkaiskatu 

Paikallinen liikenne, hieman 
välityskykytehtävää 
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VE  1  valittiin jatkotyöskentelyn pohjaksi seuraavin 
perusteluin: 

-  vaihtoehto tukee nykyisen maankäytön jous-
tavaa kehittämistä  ja  maankäytön laajenemista 
Eteläväylän varrella.  Vt  8:n kehittämisaikataulu 

 ei sido maankäyttöratkaisuja. 

- 	liikennetaloudellisesti  vt  8:n  säilyttäminen ny- 
kyisellä paikallaan  on  edullisinta,  sillä  nykyinen 
linjaus  on  tutkituista vaihtoehdoista lyhin 

- liikenneverkon  rakenteen osalta  VE  1 on se!-
kein 

-  nykyisen valtatien geometria  on  verrattain hyvä 
 ja  suurimmalta osalta ratkaisu voidaan toteut-

taa rakentamalla toinen ajorata nykyisen vie-
relle 

- Isosuon  luonnonsuojelualue säilyy 

-  luonnon  ja  virkistyksen kannalta arvokas 
Viasveden Niittymaan metsäalue säilyy yhte-
näisenä 

Rinnakkaisväylien  luominen  VE 1:ssä  on  melko 
helppoa,  sillä Eteläväylä  on  jo  lähtenyt raken-
tumaan etelää kohti. Nykyinen urheilukeskukselle 
johtava  tie  johdetaan yE 1:ssä Eteläväylältä valta-
tien ali. Nykyisen Alaruukintien kohdalle tulisi eri-
tasoliittymä. Myös ratsastuskeskukselle ajo hoide-
taan kyseisen eritasollittymän kautta. Liikasten- 
mäen eteläpuolelle voidaan rakentaa väliaikainen 
tasoliittymä vaiheittainrakentamisen yhteydessä.  

Kuva  20.  Valtatien  8  vaihtoehdot välillä Luvia - 
Pori  
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Kuva  21.  Va/tat/en  11  jatke  valtatielle  8  

Valtatien  11  latke  

Kaikkiin tutkittuihin verkkovaihtoehtoihin sisältyi 
valtatien  11  jatke valtatielle  8,  mikä  on  esitetty 
kuvassa  21.  

Väylän liikennemäärät vaihtelivat eri verkkovaihto-
ehdoissa välillä  2500 - 3000 ajon/vrk.  VE 1:ssä 
liikennemäärä  oli noin  2500 ajon/vrk. Yhdysväylän 

 liikenteestä suurin  osa  on  Porin kaakkoisimman 
osan  ja  Rauman suunnan sekä Ulvilan  ja  Rauman 
suunnan välistä liikennettä. Läpikulkevaa liikennet-
tä valtatien  11 jatkeella on  selvästi vähemmän  (vain 

 noin  15 % kokonaisliikenteestä).  Väylä välittää 
lisäksi jonkin verran Ulvilan  ja  Porin eteläisimmän 
osan välistä liikennettä. 

Porin pitkän aikavälin maankäytön kannalta uusi 
yhdysväylä  on  välttämätön.  Se  avaa mandollisuudet 
kaavoituksen jatkamiselle Liikastenmäestä Honka- 
luodon suuntaan. 

Yhdysväylän liikennetaloutta  tarkasteltiin verkkota-
solla suorittamalla laskennat väylän sisältävällä 
verkolla sekä verkolla, jossa väylää ei ollut. Suorite-
tun tarkastelun perusteella  koko  verkon (kokooja-
väylät  ja pääväylät) ajokustannukset  kasvavat noin 

 12.9  Mmk vuodessa (vuoden  2010 ennustetuilla 
liikennemäärillä)  jos yhdysväylää  ei ole. Prosen-
tuaalisesti ajokustannukset kasvavat kuitenkin  vain 
0.8  prosenttia. Suhteellisesti eniten kasvavat onnet-
tomuuskustannukset, aika-  ja ajoneuvokustannukset 

 kasvavat likimain samanverran. Väylän rakennus-
kustannukset ovat  22  Mmk. 

Porin keskustan läntinen ohikulkuratkaisu 

Porin keskustan läntisen ohikulun osalta työssä 
päädyttiin kehittämään nykyistä verkkoa. Uudelle 
ohikulkuratkaisulle välillä Niittumaa - Söörmarkku 
ei ole liikenteellisiä edellytyksiä. 

Porin keskustan läntinen ohikulkuratkaisu  on  esi-
tetty kuvassa  22.  

Ratkaisu perustuu nykyisten väylien nelilcaistaistuk
-seen  sekä siitä aiheutuviin liittymien muutostöihin.  

Välin Laani - Tiilimäki mitoitus  perustuu  80 km/h 
nopeusrajoitukseen,  muilta osin mitoitusnopeudeksi 
valittiin  100 km/h.  Myös muilta osin  välin Laani - 
Tiilimäki  suunnittelussa päädyttiin kaupunkistan-
dardiin,  mm. keskikaistan leveydeksi  hyväksyttiin  
3.5  metriä. Korkeamman  standardin  toteuttaminen 
johtaisi suuriin muutostöihin  ja ympäristöllisiin 

 ongelmiin. 

Uusia liittymiä ei suunnitelmassa ole lukuunot-
tamatta Luotojen mandollisen maankäytön myötä 
toteutettavaa Kvistinluodon liittymää. Luotsinmäen, 
Karjarannan,, Laanin  ja Tiiliinäen liittymien  osalta 
ratkaisu edellyttää nelikaistaistuksesta aiheutuvat 
ramppien muutostyöt.  
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HYVELAN  
ER  ITA  SO  LIlT  I  YM  A  

LUOTSIMAEN 
ERITA  SO L  lIT  I  YMA  

Suunnitelmassa tutkittiin tarkemmin  Tikkulan  ja 
Ruutukuopan eritasoliittymiä. Tikkulan eritasollit-
tymän  tutkitut vaihtoehdot  on  esitetty kuvassa  23. 

 Vaihtoehto  1 on  nykytilanteen mukainen ratkaisu 
eli liittymä säilyy  suuntaisliittymänä. Vaihtoehto 
2:ssa  liittymä  täydennetään täydelliseksi  eritaso-
liittymäksi.  Vaihtoehdon  2  toteuttaminen todettiin 
kuitenkin hankalaksi,  sillä  uusien ramppien  alle 

 jäisi useita omakotitaloja. Kolmantena vaihtoehtona 
tutkittiin myös Tikkulan liittymän poistaminen. 
Tästä aiheutuisi kuitenkin tehtyjen liikenteen sijoit-
teiwden perusteella liikenteen kasvua Karjarannan-
tiellä  ja Korpraalintiellä  sekä ruuhkia  ja  liikenne-
turvallisuuden laskua. Työryhmä totesi nykytilan-
teen mukaisen ratkaisun parhaaksi. 

Ruutukuopan eritasoliittymän  osalta tutkitut vaih-
toehdot olivat seuraavat  (kuva  24);  Lähes nykyti-
lanteen mukainen ratkaisu(VE  1),  jossa kuitenkin 
pohjoisesta tultaessa  on  parannettu vaasemmalle 
kääntymisen mandollisuuksia (valo-ohjaus). Nykyti-
lanteessa etenkin pohjoisesta  Musan ja Liinaharjan 

 suuntaan ajaminen  on  vaikeaa. 

Toinen vaihtoehto  (VE  2)  perustui liittymän täy-
dentämiseen lähes täydelliseksi neliapilaliittymäksi 
(Rauhanpuiston puoleisten ramppien päät jäisivät 
kuitenkin valo-ohjatuiksi).  Työryhmä totesi  VE  2:n 

 liian  massiiviseksi  ja  kalliiksi. Liikenteellisesti vaih-
toehto  1:n  mukainen ratkaisu lisää jonkinverran 
liittymän viiveitä. Vaihtoehtoa  1  pidettiin kuitenkin 
kokonaisuudessaan parempana.  

K  VISTINLUODON 
 E  RITA  SOLIIT  I  YM  

--KORVEN  
ERITA  S 0  LIII  I  YM  A 

LA AN IN 
E RI TA  SOL  UTT YM  A  

—KARJARANNAN 
ERITASOLIITTYMA 

TIKKULAN'  
E RI  TASOLIIT  I  YM  A  

_________ 	III  LIM  A EN  RUUTUKUOPAN 

ERITASOLI!TTYMr RIASOLITTYMA  

________ Seudullinen  pääväylä  

AlueellInen päväylä  

Kuva  22.  Porin keskustan läntinen 
ohikulku ratkaisu 
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Kuva  23. Tikkulan eritasoliittymä - 
vaihtoehdot 
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Kuva  24. Ruutukuopan eritasoliittymä
-vaihtoehdot  
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Kuva  25. Mäntyluodontie 

Kuva  26.  Porin  koilllnen ohikulkutie 

Mäntyluodontie  (Mt 265)  

Mäntyluodontiellä ehdotetut  ratkaisut perustuvat 
vuonna  1988  valmistuneeseen yleissuunnitelmaan 

 (kuva  25).  Varsinaisia vaihtoehtoja ei tässä työssä 
käsitelty.  Mäntyluodontiellä  on  kuitenkin tärkeä 
aluepoliittinen asema sataman  ja koko  Meri-Porin 
kehittymisen kannalta. Tästä syystä kapasiteetin 
kasvattaminen tulevaisuudessa  on  tärkeää. Uusi 

 katuyhteys Karjarannantieltä Ulasoori - Kaanaa 
 maantielle todettiin tulevaisuudessa tarpeelliseksi, 

mikäli  maankäyttö  kehittyessään sitä edellyttää. 

Porin koilhinen ohikulkuratkaisu  välillä  Suosmeri 
- Hariunpää - Hyvelänviiki 

Porin koillisen ohikulkutien vaihtoehdot  ja  niiden 
liikenne-ennusteet  on  esitetty kuvassa  26.  Vaihtoeh-
to  1  perustuu uuden  seudullisen pääväylän  raken-
tamiseen  Suosmeren  ja Hyvelänviikin  välille, vaih-
toehdossa  2  nykyistä  paikallisverkkoa parannettai

-sun.  Kummassakin vaihtoehdossa linjaus pysyisi 
lähellä nykyistä linjausta.  Ruosniemessä  vaihtoeh-
dot eroavat lisäksi väylän jatkuvuuden suhteen. 

Vaihtoehdossa  1  muodostuu yhtenäinen, myös 
 seudullista  liikennettä  välittävä seuduffinen  pääväy-

lä. Vaihtoehdossa  2  yhteydessä  Suosmeri -  Hyve
-länviiki  on  Ruosniemessä  porrastus, joten väylä 

palvelee etupäässä alueellista liikennettä. 

Valituksi tuli vaihtoehdon  1  mukainen  seudullinen 
 pääväylä. Sitä  puoltivat  mm.  seuraavat seikat:  

-  nykyinen  tie jää  Suosmeren  ja Ruosniemen 
 välillä suurimmalta osalta  maankäyttöä palve-

levaksi rinnakkaisväyläksi 

_ 
-  2 	 ----uL__ __1i  ij- .. 	1Ii.___.. 	 ,- I_ Jr'  

____  
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tien kääntö ilman porrastusta Ruosniemessä 

 on 
 kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta 

parempi ratkaisu - Ruosniemen kyläkokonai-
suus säilyy 

-verkollisesti  on  perusteltua rakentaa myös 
koillinen ohitustie Poriin 

Seudullisen pääväylän  rakentaminen aiheuttaa 
myös ilikennealueen muodostumisen välille Suos-
meri - Hyvelä. 

Vaihtoehtojen alustavassa vertailussa oli mukana 
myös suorempi linjaus seudulliselle pääväylälle. 
Katsottiin kuitenkin Suosmeren kulttuurimaiseman 
kärsivän liikaa,  jos  tie  vedettäisiin suoraan Suos-
meren peltojen yli. 

Porin pohjoinen sisääntulo eli mt  266  parannetaan 
nelikaistaiseksi tieksi. Uuden  vt  8  osuuden Hyvelä - 
Söörmarkku valmistuessa myös mt  266:n  pohjois- 
päässä tapahtuu tieverkollisia muutoksia.  

5.3  Alueelliset  pääväylät  

Itäisen Maa-Porin  nääkaturatkaisut  

Itäisen Maa-Porin  pääkaturatkaisut perustuvat 
Pohjanmaantien jatkamiseen Kokemäenjoen poh-
joispuolelle sekä Sainpolantie - Sampsantie yhtey-
den parantamiseen alueelliseksi pääväyläksi. Itäisen 
Maa-Porin pääkatuverkko  on  esitetty kuvassa  27. 

Pohjanmaantien jatkeen  toteuttaminen  on  erityisen 
tärkeää,  sillä  Porin  ja Linnansilta  toimivat  jo  nyt 
kapasiteettinsa äärirajoilla huipputuntien aikana. 
Myös Sainpsantien parantaminen  ja  jatkaminen 
ohjaa itäisen Porin liikennettä uudelle Pohjan- 
maantien sillalle  ja tasaa  näin siltojen kuormitusta. 
Itäisen Maa-Porin katuverkko  on  nykytilanteessa 
osin jäsentymätöntä. Tämä tulee ilmi etenkin eräi-
den pääkatujen puutteena  ja läpiajoliikenteen  oh-
jautumisena väylille,  joiden tulisi palvella  vain vie-
reistä maankäyttöä. Pääkaturatkaisuja  muodostet-
taessa  on  pyritty luomaan toimivia liikennesoluja. 

Suunnitelman yhteydessä tutkittiin myös yhteys 
Ulvilasta Saarenluodoa kautta Outokummuntien 
päähän. Eimustettu liikennemäärä vuonna  2010  oli 
noin  450  ajoneuvoa huipputunnissa Saarenluodon 
kohdalla. Kyseistä yhteyttä ei otettu jatkotarkas-
teluun, koska kadw',  jolle  liikenne ohjautuu kapasi-
teetti  on  rajallinen. Myöskin tilakysymykset ailieut-
tavat ongelmia. 

.' 	-  ?_  •T-.  _______ 

E  -  

çr%  p,  . . 	Il• 	
- 

vA* 	- 	 ____ 

',  

I 	 4i':1____ 

I-',  - i- 

.1  __ 

—&7iL'JF  

I  

Kuva  27. 	Itäisen Maa-Porin  pääkatuverkko  
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Kuva  29.  Satamatien jatkovaihtoehdotAhlaisissa  

Valituksi vaihtoehdoksi tuli vaihtoehdon  0  mukai-
nen ratkaisu, joka perustuu nykyisen tien paran-
tamiseen Amttöön  ja Lampin  välillä sekä kevyt- 
liikenteen väylien rakentamiseen Ahlaisten taaja-
maan. Ajonopeuksia voidaan alentaa Ahlaisten 
taajaman kohdalla erilaisin hidastimin. 

Raskasliikenne  Porin satamiin johdetaan toistaisek-
si nykyisiä reittejä (joiden kapasiteettia kasvate-
taan) pitkin Länsitien kautta. Pohjoisesta Porin 
satamiin kullcevasta raskaasta liikenteestä suurin 

 osa  on  vt  23:n  ja  Mäntyluodon  välistä liikennettä, 
joten ainoa tätä liikennettä suosiva vaihtoehto  on 

 vaihtoehto  2.  

Raskaan liikenteen määrät tulisivat vuoden  2010 
 tilanteessa olemaan ennusteen mukaan  vain  noin 

 40  ajoneuvoa vuorokaudessa välillä Amttöö -  Poi
-keljärvi.  Koska Meri-Porin maankäyttö  on  moni-

puolisesti kehittymässä,  on  Pohjoisen satamatien 
jatkoyhteyksiin svytä varautua. Tämän lisäksi  on 

 Kankaanpäähän suunnitteilla kipsilevytehdas, joka 
käyttää Lampaluotoon tulevan lämpövoimalan 
kipsijätettä. Kipsilevytehtaan synnyttämä liikenne 
saattaa kaksinkertaistaa ennustetun raskaan liiken-
teen. 

Ahlaisten liikennejärjestelyihin  liittyen tutkittiin 
myös tieverkon täydentämistä välillä Lyttylä -  Amt- 
too.  Sekä ympäristöllisiin että rakennusteknillisiin 
seikkoihin perustuen päädyttiin Puodanlabden kau-
empaa kiertävään vaihtoehtoon.  

Lopullisessa vertailussa päätettiin, ettei Ahlaisten 
ohittavaa vaihtoehtoa (yE  1)  merkitä yleiskaavaan. 
Toisaalta päätettiin myös, ettei kyseisen yhteyden 
rakentamisen vaikeuttavia kaavamerkintöjä tehdä. 
Näin mandollisuus Ahlaisten ohittavalle vaihtoeh-
dolle pidetään periaatteessa auki. Perusteluina 
olivat suhteellisen pienet liikennemäärät sekä 
maankäytöifiset näkökohdat. 

Seutukaavan  mukainen vaihtoehto  (VE  2)  tulisi 
ottaa mukaan yleiskaavaan. Liikenne-ennusteen 
perusteella väylän rakentaminen ei ole kannattavaa, 
mutta yhteysmandollisuus  vt  23:n  ja  pohjoisen sata-
matien välillä tulisi kuitenkin säilyttää. 
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5.5  Porin keskusta 

Porin keskustan osalta työssä tutkittiin kahta vaih-
toehtoa, jotka  peruspiirteitään  olivat lähellä toi-
siaan. Keskustan tarkempi suunnittelu ei kuulunut 
tähän työhön, joten seuraavassa esitetyt ratkaisut 
ovat  yleispiirteisiä.  

Tutkitut vaihtoehdot erosivat nykytilanteen mukai-
sesta verkosta lähinnä linja-autoaseman tontin  ja 

 ns.  Hankkijan alueen osalta. Työryhmä totesi ole-
van hyvät  mandoifisuudet  keskustan  ulkokehän 
hyödyntämiseen (  Eteläranta  - Vapaudenkatu - 
Satakunnankatu -Presidentinpuistokatu -  Maan

-mittarinkatu - Paanakedonkatu).  

Linja-autoaseman lähistön  liikennejärjestelyistä  tut-
kittiin seuraavat kolme vaihtoehtoa  kaksisuun-
tainen katuyhteys Tampereentieltä  suoraan Vähä

-linnankadun  päähän,  em.  yhteys  yksisuuntaisena 
 pohjoiseen sekä yksisuuntainen  katuyhteys  linja- 

autoaseman tontin  itäreunaa  pitkin pohjoiseen. 
Tutkittujen vaihtoehtojen  liikennekuormituksien 

 mukaan uusi yhteys lisää jonkinverran  Tampereen- 
tien liikennettä keskustan suuntaan, mutta  koko 

 keskusta-aluetta ajatellen muutokset  liikennemää-
rissä  ovat pieniä. 

Hankkijan alueella tutkittiin uusi maankäyttöön 
sidottu  katuyhteys Länsipuistosta Karjarannantielle, 

 joka todettiin maankäytön alueella kehittyessä 
hyväksi.  

Luotojen  maankäytön mandollisesti tulevaisuudessa 
 tehostuessa  tulee kiinnittää erityistä huomiota myös 
 Raumansilan eteläpään liikennejärjestelyihin.  

Myös  Karjarannantien nelikaistaistustarvetta  tutkit-
tiin työn yhteydessä. Vuoden  2010  liikenne-ennus-
teen perusteella  on  syytä varautua väylän  nelikais-
taistukseen tavoitetilanteessa.  Keskustan  jokisiltojen 

 paineet pysyvät suurina huolimatta  ehdotetuista 
 uusista  verkollisista  ratkaisuista. 

Näin myös  katujakso Paanakedonkatu -Valajankatu 
 tulee  nelikaistaistaa  vuoteen  2010  mennessä.  

5.6  Luotojen maankäyttövaihtoehto  

Tutkituista  maankäyttövaihtoehdoista  VE  A  ja  YE 
B  eivät liikenteen jakautumisen  ja  verkon  kuormit-
tuneisuuden  suhteen poikkea juuri toisistaan.  

Sen  sijaan  maankäyttövaihtoehto  C, ns Luotojen 
maankäyttövaihtoehto,  kuormittaa etenkin Karja

-rannantietä  muita  maankäyttövaihtoehtoja  enem-
män. Lisäykset  liikennemäärissä  eivät kuitenkaan 
ole  oleennaisesti  suurempia, ainoaksi  todeffiseksi 

 ongelmaksi saattaa muodostua  Raumansillan ete-
läpään liittymäalue (Karjarannantie /  Vapauden- 
katu  / Valtakatu).  

Viimeksi mainitun  liittymän liikennemääriin  vaikut-
taa melko paljon  Luotojen  ja  Pormestarinluodon 

 välille mandollisesti rakennettava silta, joka muut-
taa  Pormestarinluodon  liikenteen  reitinvalintoja.  

Tämän vuoksi  Luotojen  mandollinen  katuverkko 
 tulisi suunnitella siten, että  Luotojen  kautta ei 
 kuildsi Pormestarinluodon  ja  keskustan välinen 

liikenne.  

Luotojen maankäyttövaihtoehdolla  on  lievä liiken-
nettä vähentävä vaikutus,  sillä  keskustan palvelut  ja 

 työpaikat ovat etäisyydellä, joka suosii  kevytliiken-
nettä  ja  muuttaa  kulkumuotojakautumaa.  Myös 

 kokonaisajosuorite  pienenee.  Joukkoliikenteen 
 kannalta  Luodot  avaavat uusia mandollisuuksia 

esimerkiksi  rengaslinjan  luomiseksi.  

Kuva  30.  Luoto/en  mandollinen kytkentä 
muuhun  katuverkkoon 

I 
I 
I 
I 
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I 
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Taulukko  1.  Vaihtoehtojen vertailu  

VERTAILUTEKIJAT 	 VT 2 	 VT $ elehhhn 	 Koillinen ohikullva 	 Pohjoisen satamatien jalka 	 Maankäyttövaihloehdot 

VEi 	VE2 	VE3 	 VEi 	VE2 	VE3 	VEI 	VE2 	 VEI 	VEi 	VE2 	VEA 	VEB 	VEC  

- pöästöt 
- suojnluulunet 

-  muut 

piesimanät  suurimmat suueintmat  suuremmat plenusmät  suurimmat selvitettävä erikseen ylciukaa' 
voitukuen  yhteydessä 

soveltuu soveltuu huonosti soveltuu 	soveltuu 	soveltuu soveltuu 	soveltuu soveltuu  e 1 	ol e e I I. 	e C  Oj  
hyvin  hyser 	kohtul. 	melko hyvin hyvin 	hyvin huonosti 

pienimmäl  suurimmat pienimmät 	suurimmat pienemmät pienmt-  ei olnellisia eroja  
otät  

nykyinen uuden  vI  2:a e  i 	o I e a n a  i  s  i  a 	e r  oj  a  vähentää ei oteellisia eroja, tiikennemäänäl ei oleetlisia eroja  
tu  2:n liikennermää-  lievästi pienia 
muantokäytä-  röt pinnim.  keskustan  
vit  käytetty  mat kuormittu- 
tnhokkaauti neisautta 

Ltivitunein Ylikapasiteetti Honkaluodon 
kuormittuo  ju Nakkitan  välillä 
voimakkaan- (uudelta tiellä  4  kaislaa)  
ii  ilman 
tisäloimen- 
piteitä 

Utvitantien kyvä 	kaikissa parempi Ahlaisles hyvtä 
patvstutaso saihtoehduissa taajumassa  
E (2 haivtua) nopeustaso  

alhainen 

Ulvilantiea  vanhan molemmat vaihtoehdot  paean- Ahlaiutvn  ei oleellista eroja 
kehitti-  st  8:n  tavat liikenueeurvatliuuuttn taujamasaa  
tuen kiirmi- liikenteen koska mnankäylön liittymät paljon 
teltävä hoo- vilbeneminen  vähenevät maankäytön 
miota  parantaa tättymiä  

turvallisuutta 
Nättumaalla  

ei 	oteellisia eroja ei 	oleetlisia 	eroja 
ei oleellista eroja, uusista linjaukoista 
ajo-olosuhteet paraasevnt ei juuri hyötyã 

soveltuu edellyttävät mnutokuia sovettnu 	edellyttävät muutoksia edellyteavät  pieniä tarkistuksia soveltuu seutu- soveltuvat hyviu 
hyvin  (mm. seueukaovaaa) kyvin  hyvin kaavassa  

hyvät hyvät 	hyvät riippumattomat edellyttävät nopeita  pää- h y v ä t mandolliuuudet  tukee 
tinrakennus- 	lökuiä tierakennusohjel- muankäytön 	Men-Form  
ohjelmista 	musta laajentamisnlle  ja pohj.  

etelään 	Satakunnan kehit. 
lukee ei lue Niiltymaan  
tavoite kannalta Ahlaisten  taajama rauhoittuu  h a j a u t u 
ruken-  paras  osittain täpikulladiihnteeltä 
nntta  

on  ei lue 

Ljikastenmänn  alueen suwemmat  ei olrellisia eroja melu leviää laajemmalle 
kannalta parempia, mutta liikennemäãrät nritasoliittymiltä  ja silloiltu  
Porin metsän alueen  kan- ja  nopeus aihent- 
nulta  huonompi tavan jonkin 

verran enemm. 
melua  ja 

tsusuon pääatojn 
suojelualun  kumpikaan vaihtoehto ei  al- juu liikennemäiirät sivnaa  Alleen Luotojea 
Viasveden Niittumaan heuta kulttuarimaisemaan  ko-  pysyvät prenina Pohjajäeven vsektutys- 
metsäalue, Rumniemen  sia  suuria muutoksia nykyisten väylien snojelualuetta kuyttö  
esitti sãilyy eheätia kehitt. sausiteltavaa rujoittuu 

Sunniensen  kulttuurimaisema 
Havjanpääajoen  luonnon-
maisema 

VAtH-roEvITO  VAIHTOEHTO  1  VAIHTOEHTO  0 

A. Rak, kust. 
 (km  hienot)  

B. Vmherok.  

C. Ajokust.  

D. Liikenteen 
jakutrtuminen 
tieverkoia  

E. Liikenuäutäsyys  

F. Turvallisuus  

cl.  iouhkoliikenne  

H. Maankäyttö 
- nyk.kaavat 

-  mandollisuudet 

- yhdysk.rak 

- estevaik.  

I. Ympiieistä 

-  melu vähentävät jonhm verran 
melua Fniitatausa 

hieman vãhäisemmät haitat 
Lattomernu kulttuuri-
maisema 
haitat Muutin 
ulkoilualueelle 

HMcERYN 
KANNANOTrO 	VAIHTOEHTO  1  
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6. Tavoiteverkko 2010 
6.1  Tavoiteverkko väyläluokittain 

Tavoiteverkko  2010 on  esitetty kuvassa  31.  

Seudulliset pääväylät  

Porin tieverkon  ja sen  lähialueen rungon muodos-
tavat seudulliset pääväylät: valtatie  2,  valtatie  8, 

 valtatie  11,  maantie  265  (Mäntyluodontie),  maantie 
 266  (vanha Vaasantie), yhteys Suosmereltä Hyve-

länviikiin  ja  valtatien  11  jatke valtatielle  8.  Näistä 
uusia seudullisia pääväyliä ovat kaksi viimeksi mai-
nittua. 

Uusia eritasoliittymiä tavoiteverkossa  on  kym-
menen: Hyvelä-Söörmarkku tiesuunnitelmaan liit-
tyvät kolme eritasoliittymää, Mäntyluodontiellä 
Ulasoorin  ja Uudenniityn eritasoliittymät,  valta-
tiellä  11  Suosmeren eritasoliittymä,  valtatiellä  8 

 Luvian  suuntaan Tiiliruukin, Vuolteen, Niittumaan 
 ja Hangassuon eritasoliittymät.  Lisäksi valtateiden 
 2  ja  8  nelikaistaistuksen  yhteydessä joudutaan teke-

mään muutoksia nykyisissä eritasoliittymissä  ja 
 rakentamaan lentoaseman eritasoliittymä. 

Seudulliset pääväylät nelikaistaistetaan  seuraavilla 
tieosuuksilla: valtatie  2  välillä Haistila - Ruutu- 
kuoppa, valtatie  8  välillä Tiiliruukki-Söörmarkku, 
valtatie  23  välillä Söörmarkku - Noormarkku, 
maantie  265  välillä Laani-Uusiniitty sekä maantie 

 266  kokonaan. Valtatien  8  poikkileikkausta leven-
netään Tiiiruukista Luvian suuntaan. 

Alueelliset pääväylät 

Uusista alueellisista pääväylistä tärkeimmät ovat 
Professorintie, Alarunkintien jatke Tuorsniemeen, 
Eteläväylä, yhteys Toejoelta Pormestarinluotoon, 
Pohjanmaantien jatke, Sampolantie-Sampsantie  ja 

 Pohjoinen Satamatie Ahlaisista Lampaluotoon  ja 
 edelleen valtatielle  8.  Erityisesti Pohjanmaantien 

silta  on  merkittävä,  sillä  se  purkaa Porin  ja  Linnan- 
sillan  paineita etenkin ruuhkahuippuina  ja  edes-
auttaa merkittävästi Pohjoisen Maa-Porin asunto -ja 

 työpaikka-alueiden kaavoitusta. 

Väli Lamppi-Ahlainen levennetäan  ja sen  rakenne 
parannetaan tarvittavilta osin. 

Kokoojavävlät  

Uusia kokoojaväyliä  on  tavoiteverkossa  useita. 
Niistä tärkeimmät ovat Ulvilantien rinnakkaisyhteys 
Ulvilasta Mikkolan kautta Ravintielle, rinnakkaistie 
Vainiolan  ja Honkaluodon  välillä sekä yhteydet 
Lyttylän-Amttöön  ja Kellanden-Amttöön  välillä. 

Kokoojaväylien parantamistarpeista  tärkein  on 
 Viasveden  paikallistien geometrian  ja  rakenteen 

parantaminen.  
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Kuva  31. 	Tavoiteverkko  2010 
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Kokoojaväylä 
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Kuva  32. 	Tavoiteverkon  liikenne-ennuste, vuoden  2010  keskim. vuorokausiliikenne 
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Kuva  33. 	Tavoiteverkon  liikenne-ennuste, arkivuo- 
rokauden  100.  huipputunti  v. 2010 

6.2 Tavoiteverkon  liikenne-ennuste  v. 2010 

Tavoiteverkolle laaditun  liikenne-ennusteen mu-
kaan suurimmat liikennemäärät  v. 2010  ovat valta-
tiellä  2  välillä  Pori-Ulvila  21.600 ... 24.600 ajon/vrk. 

 Valtatiellä  8 liikennemäärät  ovat  9.700...19.200 
ajon/vrk,  valtatiellä  11 5.300...9.000  ajon/vrk, 

 maantiellä  265 4.000...17.500 ajon/vrk. Ulvilantien 
liikennemäärät  ovat  10.500...20. 100 ajon/vrk. Tavoi-
teverkon  keskimääräisen vuorokausiliikenteen en-
nuste  v. 2010 on  esitetty kuvassa  32. 

Iltahuipputunnin  ennuste  v. 2010 on  esitetty kuvas-
sa  33.  Merkittävimmät erot  koko  päivän ennustee

-seen  verrattuna ovat muutokset Kokemäenjoen 
siltojen kuormittuneisuudessa. Koska Porin-  ja 

 Linnan silta saavuttavat kapasiteettinsa huipputun
-nun  aikana, ohjautuu liikennettä huipputunnin aika-

na keskimääräistä enemmän Länsitielle  ja  Pohjan- 
maantien jatkeen sillalle. 
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63  Verkon jäsentelyperiaatteet 

Taajama voidaan jakaa ympäristöyksiköihin, joiden 
rajoilla toimivat esimerkiksi pääkadut, puistovyö-
hykkeet, rautatiet, joet  ja  muut vesistöt. Selkeitä 
rajoja ei kuitenkaan aina esiinny. Ympäristöyksiköl

-le on  tyypillistä, että  se on  toiminnallisesti oma 
yksikkönsä, joten  sen  sisällä  on  esimerkiksi lähi- 
kauppa, päiväkoti, korttelikoulu  tai  peruskoulun 
ala-aste  ja  muita ns. lähipalveluja. Ympäristöyksik

-kö  koetaan myös sosiaalisesti yhtenäiseksi yksiköksi 
 ja sen  sisällä kevytliikenne  on pääasiaffisin liikku-

mismuoto. 

Pääkaduilla  on  yleensä hyvin voimakas estevaiku
-tus. Pääväylät  tulee pyrkiä sijoittamaan ympäristö- 

yksikköjen rajoille. Toinen mandollisuus  on  pyrkiä 
sijoittamaan maankäyttö siten, että nykyisen väylän 
eri puolille kehittyy oma ympäristöyksikkönsä. 

Pääväylät  jakavat tajaaman ns. liikennesoluihin, 
joille tyypillisiä ominaisuuksia ovat seuraavat: ei 
huomattavaa läpiajoliikennettä, jalankulkijoiden  ja 

 polkupyöräilijöiden liikkuminen suhteeffisen turval-
lista  ja  vapaata, alue  on maankäytöltään  ja  toimin-
nallisesti mandollisimman yhtenäinen. Päätavoit-
teena  on ympäristöyksiköiden  ja ilikennesolujen 

 rajojen yhtyminen. 

Maa-Porin katuverkon jäsentelyperiaatteet  on  esi-
tetty kuvassa  34.  Ratkaisut perustuvat uusien läpi-
kulkuliikennettä välittävien väylien rakentamiseen 
liikennesolujen ulkolaidoille sekä nopeusrajoitusten 

 ja  erilaisten hidastimien käyttöön solujen sisällä. 

Joillakin alueilla esim. koulupalvelut  on  pakko 
hakea liikennesolun ulkopuolelta. Tällöin  on  kiinni-
tettävä erityistä huomiota kevytliikenteen yhteyksiin 
solujen välillä.  

Kuva  34. 	Maa-Porin  katuverkon jäsentelyperiaatteet  
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Kuten usein vanhojen kaupunkien katuverkot, myös 
Porin nykyinen katuverkko  on  pääkatujen  puuttues-
sa monin paikoin melko jäsentymätön. Vanhoilla 
rakennetuila alueilla edellä mainittujen periaat-
teiden saavuttaminen  on  melko vaikeaa. Ongelma 
korostuu etenkin Vähäraumalla  ja  Itäisessä Maa- 
Porissa.  

6.4  Hallinnollinen luokitus 

Tavoiteverkon  hallinnollinen luokitus pysyy pää-
sääntöisesti ennallaan  (kuva  35).  Nykytilanteeseen 

 verrattuna perusteita luokituksen muutokselle  on 
 seuraavissa kohteissa: 

- Lyttylän  ja Ämttöön  sekä Kellanden  ja  Ann- 

töön  väliset yhteydet  on  perusteltua muuttaa 
yksityisteistä paikallisteiksi 

- Ruosniemen  ja Hyvelänviikin  välinen uusi 
väylä rakennetaan maantienä 

-  asemakaavoituksen edetessä eräillä alueilla 
olevat paikallistiet muuttuvat kaduiksi 

-  pohjoinen satamatie muuttuu maantieksi  

Kuva  35.  Tavoiteverkon  2010  hallinnollinen 
luokitus 
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Kuva  36. 	Väistämisvelvollisuudet lllttymissä  ja li/ken- 
nevalo-ohjatut Ilittymät  

6.5  Lilttymäjärjestelyt 

Liittymien parantamistarvetta  on  tutkittu toimivuus-
tarkastelujen  ja liikenneturvallisuusnäkökohtien 

 perusteella. 

Uusia eritasoliittymiä  on  käsitelty edellä tavoitever
-kon  kuvauksen yhteydessä. Uudet liikennevalo-

ohjatut liittymät  on  esitetty kuvassa  36.  Keskustan 
ruutukaavan ulkopuolella tarvitaan liikennevalo-
ohjausta  mm.  seuraavissa liittymissä: Karjarannan-
tie/Ulasooritie, Porin silta/Pohjois-rantakatu, Silta-
puistokatu/Isosannan puistokatu, Siltapuisto-
katu/Valajankatu, Paanakedonkatu/Maanmittarin-
katu,  Presidentin  puistokadun liittymissä, Satakun-
nankadun tärkeimmissä liittymissä  ja Ulvilantien 

 liittymissä Harmaalinnassa. 

Uusia liikennevalo-ohjausta tarvitsevia liittymiä  on 
 lähes  30  kappaletta. Näiden lisäksi keskustan  pää- 

katujen liittymät edellyttäisivät liikennevaloja. 

Tärkeimmät väyläosuudet liikennevalo-ohjauksen 
kannalta ovat Ulvilantie, Satakunnantie, Presiden-
tinpuistokatu, Vanhakoivistontie  ja Siltapuistokatu

-maantie  266.  Liikennetieto-ohjausta  on  syytä kehit-
tää myös vanhoissa liikennevalo-ohjatuissa liitty-
missä. 

Keskustan melko vanhanaikaisen keskusohjausjär-
jestelmän tilalle tulisi hankkia hajautettu liikenne-
valojen ohjausjärjestelmä, johon liitettäisiin kaikki 
kaupungin liikennevalot. Uusi ohjausjärjestelmä 
helpottaisi  mm.  huoltoa, liikennesuunnittelua, häly-
tysajoneuvojen reitinohjausta  ja erikoistilanteiden 
liikenteenohjausta. 
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6.6  Liikenteen ohjausperiaatteet  

6.6.1 Väistämisvelvollisuus 

Väistämisvelvoifisuuksien suunnitteluperiaatteena 
 on  ollut, että kokooja-  tai  ylempiluokkaiselle väyläl

-le  alempiasteiselta  väylältä tuleva liikenne väistää 
risteävällä väylällä kulkevaa liikennettä. 

Mikäli risteävät sminnat ovat toiminnalliselta luo-
kaltaan samanarvoisia, ratkaisee väistämisvelvolli-
suuden tien jatkuvuus, liikenteen määrä  ja näkemä

-olosuhteet. 

Tavoiteverkon väistämisvelvollisuudet  on  esitetty 
kuvassa  36.  Suurimmat muutokset nykyjärjestelyihin 
aiheutuvat katuverkon jäsentelystä sekä uusista 
pääväylistä  

6.6.2  Nopeusrajoitukset  

Liikenteen sujuvuuden  ja  tienkäyttäjien turvalli-
suuden takaamiseksi  on  nopeusrajoitukset  pyritty 
säätämään liikenneolosuhteisiin sopiviksi. Myös 
liikenteen melu-  ja päästöhaitat  on  pyritty huomioi- 
maan. 

Seuduffisten pääväylien  osalta  100 km/h  nopeusra-
joitus voidaan asettaa toimenpiteiden jälkeen 
osuuksille Ruutukuoppa-Luvia, Tiilimäki-Haistila, 
Korpi-Uusiniitty  ja Karjaranta-Söörmarkku.  Välillä 
Tiilimäki-Tikkula/Karjaranta säilytetään nykyinen 

 80 km/h  nopeusrajoitus parannustoimenpiteistä 
huolimatta. 

Taajaman sisällä lisätään aluerajoituksia  30-40 
km/h  verkon jäsentelyperiaatteiden mukaisesti. 
Pääkatujen nopeusrajoituksia tulisi pyrkiä nos-
tamaan soveltuvilta kohdin. Tavoiteverkon nopeus- 
rajoitukset  on  esitetty kuvassa  37. 

6.6.4 Erikoiskuljetusten  reitit 

Erikoiskuljetusten  reitit pysyvät pääpiirteissään 
ennallaan. Uudet korkeatasoiset yhteydet Suosme

-ren ja Hyvelänviikin  välillä sekä valtatien  11  jatke 
valtatielle  8  avaavat uusia suorempia yhteyksiä 

 (kuva  38). 

6.6.5  Vataistus  

Asemakaava-alueen yleiset tiet  ja  kadut sekä ase-
makaava-alueen ulkopuoliset vilkasliikenteiset ylei-
set tiet valaistaan liikenneturvallisuussyistä. Eriffiset 
kevyen liikenteen väylät tulee aina valaista. 

Vuonna  1990  valmistui Porin kaupunkiseudun  tie- 
ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma  v. 2000,  jossa 

 on  huomioitu  osa tavoiteverkon  uusista väyläratkai-
suista.  

6.7 Joukkoliikenteen  hoito tavoiteverkolla  

6.63  Viitoitus 

Sisääntuloviitoitus  opastaa tienkäyttäjiä tieverkolta 
kaupungin paikalliskohteisiin. Liikenteeliisesti edul-
lisimmat reitit seudullisilta pääväyliltä keskustaan 
osoitetaan PORI-viitoituksella  Korven ja Tiilimäen 
eritasoliittymiin  sekä maantien  266  ja Valajankadun 

 liittymään asti, jonka jälkeen alkaa KESKUSTA-
viitoitus. 

Ulosmenoviitoituksella  opastetaan keskustasta 
lähtevä autoilija liikenteellisesti edullisimmalle 
reitille. Ulosmenoviitoitus aloitetaan keskustan 
sisäkehältä (Eteläpuisto-Pohjoispuisto, Mikonkatu-
Itsenäisyydenkatu, Isolinnankatu-Vähälinnankatu, 
Valtakatu).  

Tie-  ja katuverkon kehittäinistoimenpiteet ja  maan-
käytön kasvu aiheuttavat joitakin muutoksia nykyi

-sun  reitteihin. 

Pohjanmaantien  sillan  rakentaminen avaa mandolli-
suuksia linjaston kehittämiseen koillisessa Maa- 
Porissa. Samoin Tiiliruukin suunnalla  on  mandolli-
suuksia uudelleen järjestelyihin Tuorsniemen  ja 
Tiiliruukin välisen  uuden väylän ansiosta. 

Valo-ohjauksen kehittämisellä voidaan vaikuttaa 
liikennevaloviiveiden määrään  ja  lyhentää näin 
matka-aikoja.  Kaiken  kaikkiaan toimenpiteiden 
vaikutukset ovat pieniä joukkoliikenteen hoidon 
kannalta. Kulkumuotojakautumassa ei ennusteta 
tapahtuvan suuria muutoksia.  
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-  Kuva  37. 	Tavoiteverkon  2010 	 laajarsa alaee4la  oleva  
nopeusrajoitukset 	

L._._J a/aerajoatus  50  bra/h 

Ukeranesolu,  jonka  sasällä ________ aluorajo.tus <  50  kIn/h  

Edellisista  poikkesva  

48  Ei TAMPEREEN 	 rajoitus  
VIATEK  DY  

Taajama-alueella 

 aluerajoitus  50 km/h  

Uikennesou,  jonka  sisallä 
aIuerajotus  <50  kill/h 



6.8 Pääväylien  alustavat yleissuunnitelmat 

Tavoiteverkossa kaksiajorataisiksi  esitettyjen  pää- 
väylien eritasoliittymien periaateratkaisut laadittiin 

 1:2000 karttapohjilla. Pienennökset  ovat raportin 
liitteenä. Tietekniset tarkastelut tehtiin Tiilimäen, 
Ruutukuopan, Tikkulan, Laanin, Karjarannan  ja 
Pormestarinluodon eritasoliittymistä. 

Tarkasteluissa suunnitteluohjeena  käytettiin tiehal-
lituksen julkaisua Pääväylät kaupunidalueella (luon-
flos  30.11.1990). Ohjenopeutena  oli  80 km/h. 

Periaateratkaisujen  mukaan toinen ajorata välillä 
Tiilimäki — Laatu tulee nykyisen ajoradan eteläpuo-
lelle  ja Länsitiellä  välillä Laani — Pormestarinluoto 
nykyisen ajoradan itäpuolelle eli kaupungin keskus-
tan puolelle. Ajoratojen välikaista  on  supistettu 
minimiinsä eli  3,5  metriin. Samoin rajoitetusta 
tilasta johtuen eritasoliittymien silinukkarampeissa 

 on  käytetty suunnitteluohjeen antamia minimi-
arvoja.  

I 	Yleisesti ottaen pääväylien nelikaistaistuksessa  ja 
eritasohittymissä  toteutuu  valun..än suunnitteluoh-
jeen  määrittelemä ohjenopeuden mukainen tyydyt-
tävä tekninen taso.  

I 
I 

I 
I  
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Kuva  38. 	Erikoiskuljetusten  reitit tavoiteverkolla  2010 
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Yksisuuntainen  Kaksisuuntanen  
katu 	 katu  

Ulkokehä 

Sisàkehä  

Muu  tärkeá 	 __________ 
Vãylä 

•  Nykyinen  vo -ohjattu  
IlittyrnA 

®  Uusi valo-ohjattu  
liittym 

Kivelykeskusta  
Katu, jolla  etuisuudet 
joukkoliikenteelle 

/ / 

t4f 

*. \'  '%*J1'  i1Jj  

Kuva  39. 	Keskustan  katuverkon perusratkaisu  2010 

6.9  Keskusta 

Porin keskustan ruutukaava-alueella parannetaan 
sijainnillisesti hyvien kehäväylien toimivuutta liiken-
teen valo-ohjauksen  ja pysäköintirajoitusten  avulla. 
Uusia lilkennevaloja ehdotetaan  mm. Vapaudenka-
dulle, Presidentinpuistokadulle  ja Valtakadulle. 
Pysäköinti  pyritään keskittämään sisäkehän varteen. 
Keskustan kehäväylien yhteydessä olevaa kadunvar -
sipysäköintiä rajoitetaan. 

Keskustan katuverkon perusratkaisu  on  esitetty 
kuvassa  39.  Varsinainen keskustasuunnittelu tapah-
tuu erikseen.  

6.10 	Kevytlilkenteen tavoiteverkko 

Kevytiikenteen tavoiteverkko  on  esitetty kuvassa 
 37.  Uusista kevytväylähankkeista merkittävimmät 

sijoittuvat valtateiden  ja  uusien pääkatujen varsille. 
Kevytväylähankkeiden kiireellisyyttä  on  arvioitu 
laskentojen  ja  Turun tiepiirin kehittämän tarvein-
deksin perusteella.  

Tf  TAMPEREEN  
50  • VIATEK  DY  
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7.  Tavoiteverkko  2020  
Tavoiteverkon  kehittäminen vuoden  2010  jälkeen 

 on  pitkälti sidoksissa maankäytön kehittymiseen  ja 
 liikenteen yleiseen kasvuun. 

Pääväyliä  ja  tärkeimpiä kokoojaväyliä koskevat 
tärkeimmät lisäykset vuoden  2010  verkkoon ovat 
seuraavat: 

- 	valtatien  8 nelikaistaistus Tiiliruuldsta  etelään 
- Mäntyluodontien nelikaistaistus  välillä Uusi-

niitty-Yyteri 
- katuyhteys Karjarannantieltä  Kyläsaaren suun-

taan 
- Karjarannantien nelikaistaistus 
-  alueellisen pääväylän jatkaminen Leppäkor-

vesta Mäntyluodontielle Ulasooriin 
- Paanakedonkadun-Ulvilantien nelikaistaistus 
-  Pohjoisen satamatien jatke valtatielle  23  

Uusia eritasoliittymiä tarvitaan Mäntyluodontiellä 
Uudenniityn  ja  Yyterin välillä. Tavoiteverkko  2020 
on  esitetty kuvassa  41. 
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Alueellinen pääväylä  
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8.  Tavoiteverkon vaikutustarkastelu 
Vaikutustarkastelussa selviteuiin tavoiteverkon 

 vaikutukset 'perusverkkoon' nähden liikennöitävyy
-den, ajokustannuksien,  liikenteen jakautumisen 

tieverkolle, liikenneturvallisuuden, yhdyskunta-
rakenteen  ja  maankäytön sekä ympäristön suhteen 
vuoden  2010  tilanteessa. 

'Perusverkko'  muodostuu  jo  päätetyistä hankkeista, 
joista tärkeimmät ovat valtateiden  2  ja  8 nelikais-
taistukset väleillä Tiilimäki - Haistila  ja Hyvelä - 
Söörmarkku. Katuverkon  osalta 'perusverkkoon' 
sisältyy Pohjanmaantien  sillan  rakentaminen (ei 
rakentamispäätöstä). 

Liikennöitävyys 

Tavoiteverkon  mukaisten toimenpiteiden vaikutusta 
seudullisten pääväylien liikennöitävyyteen tutkittiin 
laskemalla väylien  100. huipputunnin palvelutasot. 

'Perusverkon' palvelutasot  jäävät heikoiksi seuraa-
villa osuuksilla: 

-  Vt  2 Ruutukuoppa - Tiilimäki (F) 
-  vt  8 Niittymaa - Ruutukuoppa (E40) 
-  vt  8 Ruutukuoppa - Laani (F) 
-  Vt  8 Laani - Hyvelä  (E50)  
-  Vt  23 Söörmarkku -  Noormarkku  (E30) 
- mt 265 Laani - Uusiniitty (E20) 
- mt  266 (E50)  

Katuverkolla  liikenne ruuhkautuu liikennevalo-
ohjauksen vajavaisuuden takia. Ulvilantie  ja  valtatie 

 2 ylikuormittuvat,  koska uusia yhteyksiä Ulvilan 
voimakkaasti kasvavalle liikenteelle ei ole. 

Tavoiteverkolla liikenteelliset palvelutasot  täyttävät 
asetetut tavoitteet eli  100. huipputunnin  palvelutaso 

 on D tai  sitä parempi.  Vain  valtatien  8  palvelutaso 
Niittymaan kohdalla  on  lähellä palvelutasoa  E. 
Katuverkolla  liikenteen sujuvuus pysyy tyydyttävänä 
liikennevalo-ohjauksen kehittämisen ansiosta. Porin 

 ja  Linnan siltojen kuormitukset pysyvät kuitenkin 
erittäin suurina huipputuntien aikana  ja  saattavat 
ruuhkauttaa liikennettä siltojen läheisyydessä. 

Ajokustannukset  

Tavoite-  ja 'perusverkon'  välisiä ajokustannuksia 
tutkittiin EMME/2-ohjelmistolla. Tarkastelu suori-
tettiin vähintään kokoojaväylätasoisilla väylillä vuo-
den  2010  tilanteessa. Laskelmissa  on  mukana myös 
naapurikuntien tärkeimmät väylät. 

Suoritetun laskennan perusteella ajokustannukset 
ovat 'perusverkolla' vuonna  2010 1674  Mmk vuo-
dessa. Tavoiteverkon ajokustannukset jäävät  1605 

 Mmk:aan, joten ajokustannuksissa päästään noin  4 
 prosentin vähenemään tavoiteverkolla. 

Suhteellisesti suurimmat säästöt saadaan onnetto-
muuskustannuksissa  ja aikakustannuksissa. Ajoneu-
vokustannuksien  osalta säästöt ovat selvästi pienim-
mät. Suoritettujen laskelmien perusteella voidaan 
tavoiteverkon toimenpiteitä pitää liikennetaloudel-
lisesti järkevinä. 

Liikenteen jakautuminen tieverkolla 

Nykytilanteeseen  verrattuna liikenteen jakautumi-
sessa  on  yksi olennainen ero; naapurikuntien  ja 

 kaupunginosien välinen liikenne keskittyy voimak-
kaasti valtateille. 

Erityisen korostunut  on  valtatien  2  asema Ulvilan 
 ja  Porin välillä. Länsitien  ja Pohjanmaantien  liiken-

ne kasvaa keskustan siltojen kuormittuessa äärim-
milleen.  Sen  sijaan Ulvilantien liikenteen kasvu 
pidetään suhteellisen pienenä tietoisella kapasitee-
tin rajoittamisella. 

'Perusverkon'  ja tavoiteverkon  liikenteen jakautu-
misen väliset erot aiheutuvat suurimmalta osalta 
koillisen ohikulkutien  ja  valtatien  11 jatkeen  puut-
tumisesta sekä valtateiden kapasiteettipuutteista 
'perusverkolla'. 'Perusverkolla' valtatie  2 kuormit-
tuu tavoiteverkkoa  enemmän väleillä Ulvila - Ruu-
tukuoppa sekä Laani - Hyvelä. Valtatien  8  kuormi-
tus Ruutukuopan  ja Niittumaan  välillä  on  niin 
ikään 'perusverkolla' suurempi. Katuverkon kuor-
mitus  on  lähes poikkeuksetta suurempi 'perusver

-kolla'. 

Liikenneturvallisuus 

Seudullisten pääväylien  kapasiteetin kasvu  ja  liiken-
teen ohjautuminen niille vaikuttavat suotuisasti 
onnettomuuskehitykseen alempiasteisilla väylillä. 
Pääväylien uudet eritasollittymäjärjestelyt sekä 
liikennevalo-ohjauksen kehittäminen vähentävät 
osaltaan onnettomuuksia liittymissä. Liikennever

-kon  jäsentely  ja  eri liikennemuotojen erottelu 
omille väylilleen parantavat liikenneturvallisuutta 

 koko verkolla.  

Henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien 
määriä 'perus-'  ja tavoiteverkolla  vuoden  2010 

 tilanteessa analysoitiin EMME/2-ohjelmalla.  
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Porin kaupungin alueella sijaitsevien vähintään 
kokoojaväyläluokkaisten väylien henkilövahinkoihin 
johtavat onnettomuudet vähenevät tavoiteverkolla 
hieman  alle  10  prosenttia verrattuna perusverkon 
tilanteeseen. 

Yhdyskuntarakenne  ja  maankäyttö 

Tavoiteverkon väyläratkaisut  tuovat mandollisuuk-
sia maankäytön laajentumiselle eri puolilla Poria: 

valtatien  11  jatke  ja  siihen liittyvä Eteläväylän 
jatke tuovat edellytyksiä maankäytön tehos-
tamiseen Liikastenmäen alueella, uuden väylän 
varrella sekä Honkaluodossa. 
koiHinen ohikulkutie Suosmereltä Hyvehänvii

-kun yhdessä Pohjanmaantien  sillan  kanssa 
mandollistavat maankäytön tehostamisen Porin 
koillisosissa 
Tiuliruukin  ja Tuorsniemen  välinen yhteys 
mandollistaa Porin lounaisosien maankäytön 
kasvun 

Uudet väylät  ja eritasoliittymät  vähentävät estevai-
kutusta Hyvelän - Söörmarkun  ja Niittumaan 

 alueilla. Verkon jäsentely rauhoittaa asuntoalueita 
läpikulkuliikenteeltä etenkin Itäisessä  ja  Läntisessä 
Maa-Porissa. 

Valtatien  2  estevaikutus  kasvaa nykyisestä. Toisaal-
ta valtatien varressa  on  jo  nyt rautatie  ja  lento-
kenttä, joten Ulvilan  ja  Porin välille muodostuneen 
liikennekäytävän kehittäminen  on  luontevaa. 

Tavoiteverkon väyläratkaisuilla  on  osin yhdyskunta- 
rakennetta hajauttava vaikutus,  sillä  uudet väylät 
tuovat maankäyttöä keskustasta kaupungin reuna- 
alueille. 

Ympäristö 

Melualueiden  laajuutta arvioitiin pohjoismaiseen 
laskentamahliin perustuvalla yksinkertaistet ulla 
menetelmällä taaj.ama-alueilla sijaitsevilla seudulli - 

sula pääväylillä. Tavoiteverkolla pääväylien  melu- 
alueiden leveys kasvaa keskimäärin  75  prosenttia. 

Tavoiteverkon melualueiden leveydet  tulevat ole-
maan niin suuria, että meluntorjuntaan tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Melun kannalta pahim-
mat alueet sijaitsevat valtatien  2  läheisyydessä  (55 
dB  melutasoalueen  raja  tien keskikohdasta  250  - 

 290 m),  valtatiellä  8  Tiiliruukin  ja Luotsimäen 
 välillä  (170-200 m)  sekä Mäntyluodontiellä  Ula-

soorissa  (220 m).  Suoritetuista melulaskelmista  on 
 todettava, että huomioon ei ole voitu ottaa useita 

tekijöitä, jotka yksittäisissä kohteissa vaikuttavat 
melun leviämiseen. 

Liikenteen päästöjen määriä perus-  ja tavoitever-
kolla  arvioitiin EMME/2-ohjelmistolla. Laskelmien 
perusteella tavoiteverkolla  CO  ja  HC  päästöt ovat 
selvästi pienemmät kuin perusverkolla.  NO  pääs-
töjen määrissä ei havaittu suuria eroja. 

Päästöjen määriä taajama-alueiden läheisyydessä 
tutkittiin tarkemmin seudullisilla pääväylillä KE

-HAR  2.0  -ohjelmalla. Ohjelma huomioi katalysaat-
toriautojen osuuden kasvun. Hiilimonoksidipäästöt 
vähenevät tavoiteverkolla kolmannekseen nykytilan-
teesta. Hullivetyjen osalta päästöt vähenevät puo-
leen.  Typen oksidien  päästöt pysyvät nykyisellä 
tasolla. 

Perusverkkoon  verrattuna kaikkien edellä mainit-
tujen yhdisteiden päästöt vähenevät tavoiteverkolla. 
Eniten vähenevät hiilimonoksidipäästöt  (32  %)  ja 
hiilivetypäästöt  (23  %).  Typen oksidien  päästöjen 
väheneminen  on  melko pientä. 

Maisemakuvalhisesti  uudet tiejärjestelyt aiheuttavat 
eniten muutoksia  Vt  8  -  vt  2  -  Vt  11  alueella. Tiet 
sinällään soveltuvat melko hyvin tasaiseen pel-
tomaisemaan. Ongelmallisia kohtia avoimessa ta-
saisessa peltomaisemassa ovat useat eritasoliitty

-mät,  joiden sopeuttaminen ympäristöön vaatii run-
saasti maastonmuotoilua  ja täydennysistutuksia. 

Vt  2  jakaa myös voimakkaammin Friitalan taaja- 
maa nykyiseen verrattuna. 

Koillinen ohikulkutie, Suosmeri  -Harjunpää -  Hy
-velänviiki,  aiheuttaa muutoksia Sunniemen  ja Har-

junpään peltoalueilla.  Uusi reunavyöhyke siirtyy 
visuaalisesti alemmas metsänlaidasta jokilaaksoon. 
Suosmeren kylätaajaman tiemaisema muuttuu 
suoraviivaiseksi. Kyläkuvan luonne vanhan tien 
varrella säilyy yhtenäisenä. 

Tunnettuihin muinaisjäännöksiin, luonnonsuojelu - 
lain  nojalla rauhoitettuihin  tai  kulttuurihistoriallisiin 
suojelukohteisiin tavoiteverkko  ei vaikuta. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joihin 
uudet tiejärjestelyt vaikuttavat, ovat Sunniemen - 
Harjunpään - Suosmeren kulttuurimaisemat  ja 
Ruosniemen kyläympäristön  reuna-alue. Ahlaisten 
kirkonkylän kevytliikennejärjestelyt muuttavat kylä- 
kuvaa. Luotojen alueella Huvilajuopan ylittävä  Vt  8 

 levenee  nykyisestään.  Vt  2  sivuaa Vainiolan asunto-
aluetta Ulvilassa. 

Luonnonympäristöltään arvokkaisiin  alueisiin vai-
kuttaa Harjunpään joen uusi ylitys. Satamatien 
mandollinen jatke sivuaa Alinen Pohjajärven luon-
nonympäristöltään arvokasta aluetta. 

Virkistyskäytön  kannalta tieverkko vaikuttaa melu- 
tason lisääntyessä virkistysarvoa heikentävästi Iso-
mäen ulkoilualueella,  jota Vt  8  sivuaa entistä lä-
hempää. Myös Luotojen alueella melutaso lisään-
tyy. 

Asuinympäristön kannalta liikenteen sujuvuus  ja 
 liikenteen ohjautuminen pääreiteille parantaa olo-

suhteita. Melusuojaukset  ja  riittävän leveät viher-
vyöhykkeet keräämään ilman epäpuhtauksia voi-
daan toteuttaa helpommin keskittyen tietyille alu-
eille.  
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9.  Toteuttamisohjelma  
Tie-  ja katuverkon kehittämistoimenpiteet  on  jaettu 
kolmeen kiireellisyysluokkaan. Toimenpiteet, jotka 
kuuluvat ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan tulisi 
toteuttaa lähhnmän  10  vuoden kuluessa sujuvuuden 

 ja liikenneturvaffisuuden  turvaamiseksi. Toiseen 
kiireellisyysluokkaan kuuluvat toimenpiteet ajoit-
tuvat ensi vuosituhannen alkupuolelle. Kolmanteen 
kiireellisyysluokkaan kuuluvat toimenpiteet ajoit-
tuvat vuoden  2010  molemmille puolille. Pääkatujen 
kevytväylähankkeet ovat kaikki  I kiireellisyysluok-
kaa. Toteuttamisohjelma 1992-2010 (2020) on  esi-
tetty taulukossa  2  sekä kuvassa  42. 

Rakennuslain  136 a  mukaan  valtio  antaa kaupun-
gille avustusta kauko-  ja kauttakulkuliikenteelle 

 tärkeiden katujen päällysteen rakentamisessa. Har-
kinnan mukaan voidaan myöntää avustuksia  moot-
toriajoneuvoliikenteelle  tärkeiden katujen raken-
tamiseksi. RakL  136 a §:n  mukaisia kohteita ovat 
Pohjanmaantien silta, uuden kokoojakadun raken-
taminen Ravintien  ja  Ulvilan välille sekä Valajan-
katu - Linnansilta - Paanakedonkatu - Ulvilantie 
katujakson nelikaistaistus.  
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Kuva  42. 	Tie-  ja  katuverkon toteuttamiskohteet  

I  
]

TAM  PEREEI'J 
VUATEK  DY  

I  

yk.  ja  
rvi.ankAyton  JAKSO  I 	JAKSO  II  JAKSO  III  
kasvun  vyOII 

Seudullinen paavayla 	rak.  vajaat  
1 -ajorat. 	 ________  
2-ajorat.  

Alueellinen  paavayla 
 1-ajorat  

2 -ajorat. 

Kokoojavayla 	 57  
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Taulukko  2.  Toteuttamisohjelma  1992-2010 (2020),  trind.  130  

Toimenpide  L  
(km) 

Klireelliuyysluoklm  

I 	II 	JU  
Kustannus 

(Mmk) 

Toteuttaja 

Kuula  TIEL  YR  
RakLn  

136 a 
Toimenpide  L  

(km) 
KlIreeUIsy'sluokka 

I 	II 	III  
Kustanuas 

(Mmk) 

Toteutlaja 

Kuula  TIEL  YR  
RakL,n *  
136  

kchltlåmtebaukkaet  
11thka 	dtta kavvtvå.Iä 

1.  Vt  8  uusi uelikaistaioeo  6,6» X 160,0» X 16. Mt 266  Toejoen aliksilkukäytävä  X 1,5 X 	X  
valtatie väliltä Hyvotä. 
Sitörmarkku  17. Mt 2652  Pihlava -  Kaunaa ali- 

kulkukäytävineen  4,6 X 5,0 X 	X 
2.  Vt  2  uusi nelikaistainen  9,4 X 222,0  °  X 	X  

valtatie väliltä Tälimäki -  18. Mt 265  Kaanaa - Mäntylaoto  3,0 X 2,0 X 	X  
Friitala rinuakkuistie- 
järjestetyineen  19. Mt 2654  Levo .Reposaari  11,0 X 15,0 X 	X 

3 	Vt  2,8  ja  ml 265  valiO  9,5 X 385,0'> X 	X 20.  Ahlaisten kevylv6ytät  3,0 X 7,0 X 	X  
Tillimäki - Uusioiitly  ja  
Tätiraukki - Rautukuoppa,  21. Ml 2555  Ruesniemi - Järvikylä  3,0 X 3,0 X  
netikuistuistus  

22. Mt 265  Uasiniitly - Kaanaa  8,5 X 8,0 X 	X 
4. 	Vt  8  väliltä luvian  raja- 9,5 X 30,00 X  

Isomäki, ajoradan tevennys  ja  23.  Vt  8  Isomäki  - Niittymaa  6,0 X 8,00 X 	X  
kevytväylät ulikutkaineen, alikutkuineen 
Vuotteen  ja  Nättysnaan  eri- 
tasoliittymät  24. Pt 12861  Uusiniitty - Pren'utu  4,5 X 5,5 X 	X  

alikulkuäueen  
5.  Vt  11  vattatien  jatko Honka-  5,0 X 33,0'> X  

luodosta vattatielle  8 25.  Lattomeren kevylväytät  2,0 X 2,0 X 

6. 	Vt  8  Länsitien nelikaistaistus  3,5 X 100,00 X 	X 
26. Pt 13011  ju  13013 1-lyvetä  4,5 X 4,0 X 

7.  Pohjoisen satamatien jatkoon  6,9 X 15,0 0  X  
alkuosa Amttööstä valta-  27. Mt 255  Ruosairmi - Harjonpää  4,0 X 3,5 x 	x 	x  
tielle  8 

28. Mt 266  alikatkukäytävät  X 3,0 X 	X 
8. Lyttytä - Ämttoö  7,0 X 13,5 0  Toejoki  ja  t1yvetänviiki  

9. Kelluhli - Amttöö  3,0 X 6,0 0 29.  Läasilien kevyeväylät  0 X 5,0 X 	X  
(ilman siltoja) 

tO.  Mt 266  aetikuiotaistus  ja  3,6 X 55,0'> X 	X  
liittymien liikeunevulol  30.  Pääteiden alikulkukäytävät  X  1,0.1,5/kpl : 	x 

11.  Suosmeri - Hy'velänviäki  10,3 X 34,0'> X 

12. Mt 265  välitä Uosinätly- 
Kaasua netikaistaistuu  9,0 X 125,00 X 	X 

1) 	Päätien pituus  
13.  Vt  8  väliltä Niittymua -  2) Yteissuumsitetma 

Tiilirunkki, netikaistaistus  8,5 X 120,00 X 	X 3) Kilometrihinnoin  
4) Kilometrihismoin  alustavan  

14.  Viasvedeatien  oikaisu valtutielle  8 3,0 X 8,00 X 	X  ,uu,mitetman  mukaan  
5) 	Sisältyy kohleeseen  

15.  Pohjoisen satamaties> jatkeen  7,0 X 23,00 X 6) Toteutus nelikuistaistukuen 
loppuosa valtatiettä  8  vaka-  yhteydesoit  
tielle  23 7) ilman yksiläimättömiä 

alikatkakäyläviä  

I 
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Toimenpide  L  
(km) 

reeuisyysluokka 

I 	II 	III  
Kustunnui 

(Mmk) 

Totouttaja 
Kunta  TIKL VR  

RakLt  

136  •  
Toimenpide  L  

(km) 
KliroeIlisviuokk.  

I 	II 	Ill  
Kustannus 

(Mmk) 

Toimittaja 

Kunta TIEt,  VR  
IlakLn  0 
136  

kataku inMt60minimkkeot 

31.  Uusi poäkaluyhtcys Kokemäeojoeu  1,8 X 30,0 X X 

Pâkata1en im,ot.iåimnhk.ot  

42.  Naakaatie - Latokarlanoatie  1,3 X 1,4 X  
yli välillä Pohjaumaantie - 
Isojoenruatu - Karjasillaattie  43.  Koivistotspuistikko  0,6 X 0,7 X 

32,  Uusi kokoojakatu välillä  Ravin- 3,8 X 10,0 X X 44.  Maulojentie  0,6 X 0,6 X 
tie  - Uhala  

45.  Pihlavaattie  välillä  Harry 0,9 X 1,0 X 
33. Professorintie  1,0 X 5,5 X  Gullichucaintic -  vaaka 

maantie länteen  
34. Pihlavantie vahiluPihlavan  8,8 X 3,5 X  

koulu  -  vanha maantie itään  46.  Valtahatu  0,7 X 0,2 X 

35.  Sampsantie  ja  sea  jatke  0,8 X 4,5 X 47.  Alikyläntie  välitä Mattitan- 
tie  - Ylikytäatie  0,9 X 1,0 X 

36.  Alaruukintien  jalka välillä  3,0 X 15,0 X  
Tiiliruukki - Tuoesniemi  48.  Uittomiehentie  1,4 X 1,5 X 

37.  Noormarkantie  välillä  1,3 X 8,0 X 49.  Kalevanpuislo  0,9 X 0,6 X  
Kaijasillantie - Ruosolemi  

50.  Uudenniitytstien jalke  0,3 X 0,6 X 
38.  Kyläsaarentie  ja  sea  jatke  1,2 X 3,0 X 

SL  Kiejurintuodon kevytliikenteen  
39.  Valajunkatu - Paattakedonkatu-  5,5 X 12,0 X X  silta  X 4,0 X  

Ulvilantie - nellhaistaistus  
(kust.  ei siltoa)  52.  Ruosniemeotie  välillä Ruos- 

niemen tori  - kaavaraja  1,5 X  2,ll  X 
40.  Uusi katuyhteys välillä 

Mänt54uodontie - Enäjärvi  1,0 X 4,5 X 53.  Muoskatie  0,5 X 0,4 X 

41.  Karjaraatnantien  jatke Ulasoorin -  3,5 X 12,0 54. Hyrilntuulentie l,ll  X 1,5 X  
Kaanann mauntidlle  

55. Isojoenrannantie  1,8 X 1,5 X 

56. Kuparitie  0,8 X 0,5 X 

57. Haapasaarentie  1,0 X 1,0 X 

58. Saarentie  1,8 X 1,5 X 

59. Noukautie  1,1 X 0,8 X 

60. Pormeutarintie  0,9 X 1,0 X 

61. Maataiskunnantie  1,1 X 0,6 X 

62. Pääkatujeo alikulut  X 	X 1,0-1,5/kpl  X  

Yhteensil  (Mmk)  '  736,6 	264,3 	331,5 1332,4 

I 
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10.  Jatkotoimenpiteet  
Porin  tie-  ja  katuverkkosuunnitelma  liittyy osana 
Porissa käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön. Suun-
nitelmassa esitetyt ratkaisut tulee huomioida kaa-
voituksessa. 

Toteuttamisohjelmassa  esitettyjen tärkeimpien  tie- 
ja  katuhankkeiden yleissuunnitelmat  tulisi käynnis-
tää mandollisimman nopeasti. Keskustan tulevai-
suuden liikennejärjestelyt voidaan selvittää erillisen 
keskustan liikennesuunnitelman yhteydessä. Lii-
kennevalojen keskusohjauksen uusiminen kuuluu 
kiireellisimpiin toimenpiteisiin. 

Liikenneturvallisuuden ongelmakohtia  on  tässä 
suunnitelmassa käsitelty yleisplirteisesti. Tärkeim-
mät toimenpiteet voidaan määritellä erillisen liiken-
neturvallisuussuunnitelman yhteydessä. 

Liikenteen ohjautuminen tulevaisuudessa enene-
vässä määrin valtateille aiheuttaa melutasojen voi-
makkaan kasvun teiden ympäristössä. Valtateiden 
meluntorjunnasta tulisi mandollisimman nopeasti 
laatia selvitys.  
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