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OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA

Tiesuunnitelman sisällysluettelo (osat A, B ja C) 10.2.2017
Tiesuunnitelmien yleisesite

1.1T Tiesuunnitelmaesite 10.2.2017

1.2T Tiesuunnitelmaselostus 10.2.2017

1.3T Hyväksymisehdotus 10.2.2017

1.4T Maanomistajaluettelo 10.2.2017

1.5T Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus
    1.5T-1 Kustannusarvio 10.2.2017
    1.5T-2 Kustannusjakoehdotus 10.2.2017

1.6T Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto
    1.6T-1-1…1-2 Kuulutus suunnittelutyön ja maastotöiden aloittamisesta

Aloituskuulutus
    1.6T-2 Tiedotteet suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuuksista ja palaute

    1.6T-2-1.1…1.2 1. Yleisötilaisuuden kutsu
    1.6T-2-1.3 1. Yleisötilaisuuden muistio ja saatu palaute

    1.6T-2-2.1…2.3 2. Yleisötilaisuuden kutsu
    1.6T-2-2.4 2. Yleisötilaisuuden muistio ja saatu palaute

1.7T Kaavatilannekartta 1:10000 10.2.2017

1.8T Tieturvallisuusarviointi, Raportti 10.2.2017

OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET

Piirustusmerkinnät

2T Yleiskartat

2.1T-1 Yleiskartta 1:10000 10.2.2017

3T Suunnitelmakartat

3T-1 Vt8 plv 720-2800 1:2000 10.2.2017

4T Liikennetekniset poikkileikkaukset

4T-1 Vt8 1:100 10.2.2017
4T-2 Vt23 1:100 10.2.2017
4T-3 E3 Rampit 1:100 10.2.2017
4T-4 M2, M6, E4 rampit 1:100 10.2.2017
4T-5 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 1:100 10.2.2017
4T-6 Kevyen liikenteen väylät 1:100 10.2.2017
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5T Pituusleikkaukset

5T-Vt8 Pituusleikkaus Vt8 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-Vt23 Pituusleikkaus Vt23 1:2000/1:200 10.2.2017

Eritasoliittymät

E3 Söörmarkun eritasoliittymä
5T-E3R1 Pituusleikkaus E3R1 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-E3R2 Pituusleikkaus E3R2 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-E3R3 Pituusleikkaus E3R3 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-E3R4 Pituusleikkaus E3R4 1:2000/1:200 10.2.2017

E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä
5T-E4R1 Pituusleikkaus E4R1 1:1000/1:100 10.2.2017
5T-E4R2 Pituusleikkaus E4R2 1:1000/1:100 10.2.2017

Muut maantiet

5T-M2 M2 pituusleikkaus 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-M6 M6 pituusleikkaus 1:2000/1:200 10.2.2017

Maanteihin kuuluvat kevyen liikenteen väylät

5T-J1 J1 pituusleikkaus 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-J2 J2 pituusleikkaus 1:1000/1:100 10.2.2017
5T-J3J4 J3 ja J4 pituusleikkaus 1:1000/1:100 10.2.2017

Yksityistiet

5T-Y1 Y1 pituusleikkaus 1:2000/1:200 10.2.2017
5T-Y2Y3Y4 Y2, Y3, Y4 pituusleikkaus 1:1000/1:100 10.2.2017
5T-Y5 Y5 pituusleikkaus 1:2000/1:200 10.2.2017

OSA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO

6T Ulkopuolisten rakenteet

6.1T Johdot ja laitteet

Johtokartat

6.2T-1 Vt8 plv 720-2800 1:2000 10.2.2017
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7T Visualisointikuvat

7.1T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat

Tieympäristökartat

7.1T-1 Vt8 plv 720-2800 1:2000 10.2.2017

7.3T Merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristökuvat

7.3T-1 Siltaluettelo 10.2.2017
7.3T-S5 S5 Söörmarkun risteyssilta 1:200, 1:100 10.2.2017

11T Valaistuksen yleiskartta

11T-1 Valaistuksen yleiskartta Vt8 plv 720-2800 1:10000 10.2.2017

12T Viitoituksen yleiskartta

12T-1 Viitoituksen yleiskartta Vt8 plv 720-2800 1:2000 10.2.2017

16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

Liikenne

16T-1.1 Liikenne-ennuste 2040 10.2.2017

Melu

Meluvyöhykekartat:
16T-2.1 Nykytilanne 2016, päivämelu 10.2.2017

16T-2.2 Ennustetilanne 2040, tiesuunnitelman tieverkolla, päivämelu, ilman
melusuojauksia 10.2.2017

16T-2.3 Ennustetilanne 2040, tiesuunnitelman tieverkolla, päivämelu, melusuojaukset 10.2.2017

Ympäristöselvitykset

16T-3.1 Ympäristökohdekartta 10.2.2017

17T Tutkitut vaihtoehdot

17T-1 E4R1 ja E4R2 liittymä
17T-2 J1 linjaus
17T-3 Y5 liittymä
17T-4 M2 linjaus
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Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla
Söörmarkun eritasoliittymä, Pori

2/2017

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Timo Bäcklund

NYKYTILA
Suunnittelualueen maanteiden verkon muodostavat
valtatiet 8 ja 23. Valtatie 23 liittyy valtatiehen 8
Söörmarkun kylän kohdalla, noin 9 kilometriä Porin
keskustasta pohjoiseen.

Valtatie 8 (E8) kuuluu EU-komission ehdotukseen
kattavan TEN-tieverkon yhteytenä. Valtatie 8 on
länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen
tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista tieyhteyksis-
tä. Valtatie 8 on merkittävä sekä paikallisesti, valta-
kunnallisesti että kansainvälisesti. Valtatie palvelee
paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä sekä länsi-
rannikon suuntaista pitkänmatkan henkilö- ja tavara-
liikennettä. Yhteydellä on keskeinen merkitys eten-
kin teollisuuden kuljetuksille ja länsirannikon kau-
punkien satamaliikenteelle.

Valtatien 8 nykyinen liikennemäärä Söörmarkun
liittymän eteläpuolella n. 13 400 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa ja liittymän pohjoispuolella n. 4 700 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Valtatien 23 liikennemäärä
n. 7 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

HANKE
Suunnittelualue ulottuu valtatien 8 suunnassa noin
kilometrin valtatien 23 liittymästä molempiin suun-
tiin. Valtatien 23 suunnassa suunnittelualue rajautuu
n. 500 metriä Söörmarkun kylän liittymästä itään.

Valtateiden 8 ja 23 nykyinen tasoliittymä korvataan
eritasoliittymällä. Söörmarkun kylän nykyinen taso-
liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi, jossa rampit
ovat ns. lohenpyrstöliittyminä. Valtateiltä 8 ja 23
poistetaan tasoliittymät tulevien eritasoliittymien
alueelta.

Nykyiset kevyen liikenteen yhteydet säilyvät, mutta
linjauksiin joudutaan tekemään tiejärjestelyistä joh-
tuen muutoksia.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi valtatielle
23 linja-autopysäkit nykyisten pysäkkien tilalle
Söörmarkun kylän eritasoliittymän itäpuolelle. Linja-
autopysäkeille esitetään kevyen liikenteen yhteydet.

Suunnitelmaan sisältyy kolme uutta siltaa. Valtatielle
23 rakennetaan uusi risteyssilta valtatien 8 yli. Val-
tatielle 23 tehdään myös uusi risteyssilta suunnitel-
lun maantien alituskohtaan. Söörmarkun kylän eri-
tasoliittymän alueella sijaitseva nykyinen alikäytävä
puretaan ja korvataan uudella väljemmällä alikäytä-
vällä.

Valtateiden 8 ja 23 valaistus uusitaan ja osa maan-
teistä sekä kevyen liikenteen väylistä valaistaan.

Valtatien 8 itäpuolelle rakennetaan melukaide Ko-
tometsän kaupunginosan kohdalle.

Tulevan eritasoliittymän alueelle rakennetaan riista-
aita.

AIKATAULU
· Tiesuunnitelma valmistuu 15.2.2017
· Rakentaminen käynnistyy vuosien 2017-2018

aikana

KUSTANNUSARVIO
Hankkeen kustannusarvio on 10,37 milj. € (alv. 0%).
MAKU 2010 = 100; 107,2.



10.2.2017

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Timo Bäcklund

KAAVOITUS
Suunnittelualueella on voimassa Satakunnan
maakuntakaava, jossa on merkitty paikka
Söörmarkun eritasoliittymälle.

Tiesuunnitelmassa esitetty ratkaisu on voimas-
sa olevan Noormarkku-Toukarin osayleiskaa-
van mukainen.

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevissa
Kotometsän ja Lehtolan kaupunginosissa on
voimassa asemakaavat.

Tiesuunnitelman laatimisen kanssa samanai-
kaisesti on ollut käynnissä asemakaavan muu-
tos Kotometsän kaupungin osan kohdalla.

VAIKUTUKSET

 Liikenteen sujuvuus paranee
 Liikenneturvallisuus paranee
 Tien palvelutaso paranee

 Kulkuyhteydet osalle kiinteistöistä
sekä metsä- ja peltopalstoista piden-
tyvät



1.2T
10.2.2017

Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla

Söörmarkun eritasoliittymä, Pori

TIESUUNNITELMASELOSTUS
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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

Söörmarkun eritasoliittymä sijaitsee noin 9 kilometriä Porin keskustasta pohjoiseen lähellä
Söörmarkun kylää. Suunnittelualue ulottuu valtatien 8 suunnassa noin kilometrin valtatien 23
liittymästä molempiin suuntiin. Valtatien 23 suunnassa suunnittelualue rajautuu n. 500 metriä
Söörmarkun kylän liittymästä itään.

Söörmarkun eritasoliittymä sisältyy yhtenä osana vuonna 2012 valmistuneeseen aluevaraus-
suunnitelmaan ”Valtatien 8 parantaminen välillä Hyvelä – Söörmarkku, Pori”.

Valtateiden 8 ja 23 nykyinen tasoliittymä korvataan puolirombisella kiihdytys- ja hidastuskais-
toilla varustetulla korkealuokkaisen pääväylän eritasoliittymällä. Söörmarkun kylän nykyinen
tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi, jossa rampit ovat ns. lohenpyrstöliittyminä. Valtateil-
tä 8 ja 23 poistetaan tasoliittymät.

Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä sujuvoittaa liittymistä val-
tatieltä 23 valtatielle 8. Lisäksi tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.
Yhtenä tavoitteena on ollut myös asukkaiden asumismukavuuden parantaminen.

1.1 Tien nykytila ja ongelmat

Nykyinen tie- ja katuverkko
Valtatie 8 (E8) kuuluu EU-komission ehdotukseen kattavan TEN-tieverkon yhteytenä. Valta-
tie 8 on länsirannikon tärkein päätieyhteys ja yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-
eteläsuuntaisista tieyhteyksistä. Valtatie 8 on merkittävä sekä paikallisesti, valtakunnallisesti
että kansainvälisesti. Valtatie palvelee paikallista työmatka- ja asiointiliikennettä sekä länsi-
rannikon suuntaista pitkänmatkan henkilö- ja tavaraliikennettä. Yhteydellä on keskeinen mer-
kitys etenkin teollisuuden kuljetuksille ja länsirannikon kaupunkien satamaliikenteelle.

Valtatie 8 muodostaa suunnittelualueen tieverkon runkoyhteyden, johon muu tieverkko tu-
keutuu. Valtatie 23 liittyy valtatiehen 8 Söörmarkun kylän kohdalla. Valtatieltä 8 on liittymis-
ramppi valtatielle 23.

Söörmarkussa valtateiden 8 ja 23 liittymässä on muuttuva nopeusrajoitus. Muuten valtatiellä
on nopeusrajoitus 80 km/h. Valtatiellä 23 on 60 km/h nopeusrajoitus.

Nykyiset sillat
Suunnittelualueella on nykyinen Söörmarkun alikulkukäytävä.

Liikenne
Liikennemäärät

Nykyiset liikennemäärät ovat:

· Vt 8 liittymän eteläpuolella n. 13 354 ajon./vrk, josta raskasta n. 9 %

· Vt 8 liittymän pohjoispuolella n. 4 724 ajon./vrk, josta raskasta n. 14 %

· Vt 23 n. 7 785 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä n. 8 %
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Liikenne-ennuste

Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät vuonna 2040 ovat:

· Vt 8 liittymän eteläpuolella n. 17 900 ajon./vrk, josta raskasta n. 6 %

· Vt 8 liittymän pohjoispuolella n. 7 400 ajon./vrk, josta raskasta n. 7 %

· Vt 23 n. 11 600 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä n. 6 %

Suunnittelualueen ennustetut liikennemäärät kaikille väylille on esitetty asiakirjassa 16T-1.1.

Kevyt liikenne

Valtatien 8 itäpuolella on erillinen kevyen liikenteen väylä maantien 2660 ja valtatien 23 välil-
lä. Valtatien 23 eteläpuolella on kevyen liikenteen väylä Söörmarkun kylän liittymään saakka,
liittymässä on kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Joukkoliikenne

Linja-autoja suunnittelualueella kulkee sekä valtatien 8 suunnassa että valtatien 23 suun-
taan.

Erikoiskuljetukset

Valtatie 8 on Suomen merkittävin etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusten reitti. Myös val-
tatie 23 on erikoiskuljetusten reitti. Molemmat reitit kuuluvat suurten erikoiskuljetusten tavoi-
tetieverkon runkoreitteihin (SEKV), joilla on tavoitteena mahdollistaa 7x7x40 metrin kokoiset
kuljetukset.

Liikenneonnettomuudet

Suunnittelualueella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana (2011-2015) 34 poliisin tie-
toon tullutta onnettomuutta. Onnettomuuksista 6 kpl on ollut henkilövahinkoihin johtaneita
onnettomuuksia ja loput 28 kpl omaisuusvahinkoihin johtaneita onnettomuuksia.

Valaistus
Nykyisillä tieosuuksilla oleva valaistus on pääosin muovirunkoisia ST valaisimia. Nykyiset va-
laisinpylväät ovat puuta ja useimmat niistä ovat heikennettyjä. Kaapelityyppinä on alueella
ilma- ja maakaapelointi.

Valtatiellä 8 on nykyistä valaistusta suunnitelman paalulle 2200 saakka. Valtatie 23 on nykyti-
lanteessa valaistu suunnittelualueen rajalle saakka.

Suunnittelualueella on nykyinen tievalokeskus (pylväsmalli).

Ongelmat
Nykyinen valtatie ei täytä suunnittelualueen kohdalla valtateille asetettuja vaatimuksia. Suu-
rin ongelma suunnittelualueella on valtateiden 8 ja 23 liittymä, jossa liikenteen sujuvuus on
ruuhka-aikoina erittäin huono. Myös Söörmarkun kylän liittymästä valtatielle 23 liittyminen on
varsinkin ruuhka-aikoina vaikeaa.

1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset

Valtatien parantaminen Hyvelän ja Söörmarkun välillä on ollut esillä jo 1980-luvulta lähtien.
Vuonna 1989 hankkeesta on tehty yleissuunnitelma, jonka pohjalta on laadittu tiesuunnitelma
sekä siihen liittyvä yksityisteiden järjestelysuunnitelma vuonna 1993. Suunnitelmissa uusi
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valtatielinjaus on esitetty toteutettavaksi moottoritienä. Vuonna 1996 on laadittu tiesuunnitel-
matasoinen tarkistamisselvitys, jossa on selvitetty, voidaanko valtatietä parantaa koko osuu-
della yksiajorataisena korkealuokkaisena valtatienä. Tarkistamisselvityksen pohjalta on laa-
dittu tiesuunnitelma 90-luvun lopulla, joka kuitenkin on vanhentunut uuden maantielain voi-
maantulon jälkeen. Vuonna 2012 on valmistunut aluevaraussuunnitelma ”Valtatien 8 paran-
taminen välillä Hyvelä – Söörmarkku, Pori”.

Lisäksi Söörmarkun kylän kohdalle ja valtatien 23 varteen on tehty kaksi erillistä suunnitel-
maa kevyen liikenteen väylien rakentamiseksi:

- Söörmarkun maantien 13015 kevyen liikenteen väyläsuunnitelma välille Lehtolantie –
Vanhatie, Pori, Tiesuunnitelma

- Valtatien 23 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Söörmarkku –
Noormarkku, Pori, Tiesuunnitelma

1.3 Maankäyttö ja kaavoitus

Maakuntakaavoitus

Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava (kuva 1) (YM vahv. 30.11.2011), jossa
valtatielle 8 on merkitty eritasoliittymä Söörmarkun kohdalle.

Kuva 1. Ote Satakunnan maakuntakaavasta
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Yleiskaavoitus

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä Noormarkku-
Toukarin osayleiskaava (kuva 2), jonka laadinnassa on huomioitu suunnitellut tiejärjestelyt.

Kuva 2. Noormarkku-Toukari osayleiskaava.

Asemakaavoitus

Suunnittelualueella valtatien 8 itäpuolella ja valtatien 23 pohjoispuolella on voimassa Koto-
metsän kaupunginosan asemakaava 537 62 (kuva 3), jonka kaupunginvaltuusto on vahvis-
tanut vuonna 2006.
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta Kotometsän kaupunginosasta.

Tiesuunnitelman laatimisen kanssa samanaikaisesti on ollut käynnissä asemakaavan muu-
tos (asemakaavan kumoaminen), joka mahdollistaa yksityistien rakentamisen Kotometsän-
tien ja Hatanpääntien välille valtatien 8 rinnalle. Asemakaavan muutos on esitetty suunnitel-
makartassa 3T-1 ja kuvassa 4.



Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla
Söörmarkun eritasoliiittymä, Pori
10.2.2017                                                                                                          1.2T

9

Kuva 4. Asemakaavan kumoaminen.

Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä valtatien 23 eteläpuolella on voimassa
oleva Lehtolan kaupunginosan asemakaava 537 49 (kuva 5). Kaava on tullut lainvoimaiseksi
21.9.1996.
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Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta Lehtolan kaupunginosasta.

1.4 Ympäristö

Suunnittelualue sijoittuu osittain kyläalueelle ja osittain metsä- ja peltoalueille. Toimenpiteet
kohdistuvat pääosin nykyisen tien välittömään ympäristöön.

Maisema
Suunnittelualue kuuluu maisemamaakuntajaossa Pohjois-Satakunnan järviseutuun, jolle on
tyypillistä maaperän ja maanpinnan muotojen vaihtelu. Laajat metsät, suot ja pienet peltoku-
viot ovat tyypillisiä. Valtatie 8 kulkee suunnittelualueella metsäalueen läpi muodostaen leve-
än avoimen käytävän. Etelästä Noormarkun suuntaan kääntyvässä ramppiliittymässä on ym-
päristötaideteos. Parkanontien pohjoispuoli on lehtipuuvaltaista sekametsää. Parkanontieltä
etelän suuntaan avautuu pienipiirteisiä peltonäkymiä. Söörmarkun kylän kohdalla maisemas-
sa vuorottelevat metsäalueet, pienet peltotilkut ja pihapiirit.

Luonto
Suunnittelualueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu Natura 2000 -alueita, luonnonsuojelu-
alueita eikä muita valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita (SYKE 2017). Aluevaraus-
suunnitelmaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012) varten on tehty liito-oravaselvitys ke-
väällä 2010 ja luontoselvitys kesällä 2011. Suunnittelualueelta mainitaan arvokkaina luonto-
kohteina Perkon liito-oravaesiintymä ja Perkon lepakkoalue (kohteet 3e ja 4b kuvassa 6). Ne
sijoittuvat samalle metsäalueelle valtatien 8 länsipuolelle noin 500 metrin päähän valtateiden
risteyksestä pohjoiseen. Metsä on osoitettu Noormarkun–Toukarin osayleiskaavassa liito-
oravan esiintymisalueena ja lepakoiden käyttämänä alueena (luo-2 ja luo-3). Biologin syys-
kuussa 2016 tekemän maastokäynnin mukaan metsäalue oli ennallaan. Muilta osin suunnit-
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telualueen metsät ovat nuoria tai varttuneempia havupuuvaltaisia kangasmetsiä. Suunnitte-
lualueen ympäristössä on liito-oravalle soveltuvia metsiä, joissa ei kuitenkaan ole havaittu
merkkejä liito-oravista (kohteet 3f ja 8c kuvassa 6). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tie-
dossa ei ole liito-oravahavaintoja suunnittelualueen ympäristöstä noin 2 kilometrin säteellä
(tarkistettu 8.9.2016).

Kuva 6. Ote Noormarkun–Toukarin osayleiskaavan luontokohdekartatasta (FCG Oy 2011). Kohteet 3e
ja 4b sijoittuvat suunnittelualueelle.

Pohjavesi
Suunnittelualue ei ole luokitellulla pohjavesialueella (SYKE 2017).

Pintavedet
Suunnittelualue sijaitsee Selkämeren rannikkoalueella Kellahdenjoen valuma-alueella (SYKE
2017). Suunnittelualueen eteläosan kautta virtaa Röörmaarinoja. Pohjoispuolella on Söör-
markunjoki, joka saa alkunsa koillispuolelta Söörmarkunojana.

Muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
Muinaisjäännökset ja kulttuurihistorialliset kohteet on esitetty ympäristön nykytilakartalla 16T-
3.1.

Söörmarkun kylä on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi (RKY). Rakennuskanta, lehtevät pihapiirit, vanha tielinjaus ja jokilaakson pellot muodos-
tavat edustavan talonpoikaisen agraariympäristön. Kylässä on nähtävillä asutuksen sosiaali-
nen kerrostuneisuus. Söörmarkun kylän viljelykset ovat Söörmarkunjoen kapeassa painan-
teessa ja kylän talot ovat jokilaaksoa seuraavan mutkittelevan maantien varrella tiheänä
ryhmänä.

Söörmarkun kyläalueella on useita muinaisjäännöksiä. Ne sijoittuvat suunnittelualueen ulko-
puolelle, toimenpidealueelta koilliseen. Lähimpänä, Parkanontien varressa on kaksi 1500-
luvun kylätonttia Ingemari ja Elias, joilla on mahdollisesti säilynyt historiallisesti tärkeitä ra-
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kenteita ja kerrostumia. Söörmarkuntien varressa, suunnittelualueelta koilliseen on kolme
1500-luvun kylätonttia: Kihlakallio, Valli ja Kartano.

Pilaantuneet maat
Valtatie 8 varrella kahdella teollisuuskiinteistöllä ovat kohteet 131281 ja 20000148.

Melu
Meluselvitys nykytilanteesta tehtiin käyttäen tierekisteristä saatuja liikennemääriä ja raskaan
liikenteen osuuksia. Ajonopeutena käytettiin nopeusrajoitusten mukaisia nopeuksia. Nykyti-
lanteessa suunnittelualueella jää kahden asuinrakennuksen oleskelupiha päivämelun ohjear-
von 55dB ylittävälle alueelle. Asuinrakennukset ovat omakotitaloja. Nykytilanteen melulas-
kennan tulokset on esitetty piirustuksessa 16T-1.

Maa- ja kallioperäolosuhteet
Suunnittelualueella tehtiin tiesuunnitelmavaiheessa puristinheijari- ja porakonekairauksia,
otettiin häiriintyneitä maanäytteitä ja asennettiin kaksi pohjavesiputkea. Lisäksi käytössä oli
aiemman suunnitteluvaiheen kairauksia.

Kairauksilla selvitettiin maaperä ja kalliopintaa siinä laajuudessa, että voitiin luotettavasti
määritellä väylien perustaminen ja rakenteet.

Topografialtaan suunnittelualue on melko tasaista. Suunnittelualueella maanpinta on noin ta-
solla +13,00…+25,00. Alavin alue sijoittuu valtatielle 8 noin paaluvälille 1000–1500. Tällä
paaluvälillä on suunnittelualueen laajin pehmeikköalue, jossa maaperä on pehmeää savea,
silttistä savea ja savista silttiä. Kerrospaksuus vaihtelee 4…11 m välillä. Pehmeämpien ker-
rosten alla paalulla 1500 on silttistä hiekkamoreenia. Valtatien 8 paaluvälillä 1760–1860 kal-
lionpinta nousee lähelle maanpintaa. Paalun 1860 jälkeen maaperä on silttiä ja moreenia,
jonka paksuus vaihtelee 1,5–3,0 metriä. Suunnittelualueen pohjoispäässä paaluvälillä 2540–
2800 on savea 3–5 metriä.

Valtatiellä 23 noin paaluvälillä 0…260 kallio on lähellä maanpintaa ja kallion päällä on noin
metrin kerros moreenia. Paaluvälillä 260…420 on 3–5 metrin kerros melko tiivistä savea.
Paaluvälillä 430…470 on kolme metriä pehmeämpää savea, jossa on paikoin silttikerroksia.
Pehmeän saven alapuolella on noin 1,7 metrin kerros tiiviimpää savea. Paalulla 510 on 2,5
metrin kerros savista silttiä. Paaluvälillä 530…640 on moreenia 2–4,5 m paksu kerros. Paa-
luvälillä 660…730 maaperä muuttuu jälleen saviseksi siltiksi, jonka kerrospaksuus vaihtelee
3,5–8 metriä.

Suunnittelualueella on pieniä kalliopaljastumia valtatiellä 8 paalun 900, 1000, 1600, 2000,
2500 ja 2700 ja rampilla E3R1 paalun 430 kohdalla sekä laajempi kalliopaljastuma valtatiellä
23 paaluvälillä 740–880. Suunnittelualueen koillisosassa sillan S9 läheisyydessä pohjave-
denpinnaksi on mitattu +17,16 ja +17,64 (2.11.2016 ja 19.1.2017), eli sen taso on 0,9–1,3 m
maanpinnan alapuolella. Sillan S13 pohjoispuolella sijaitseva pohjavesiputki oli heti asenta-
misen jälkeen kuiva (30.12.2016), mutta myöhemmin pisteeltä mitattiin pohjavedenpinta
+16,23 (19.1.2017).

Suunnittelualue on vanhaa merenpohjaa. GTK:n Happamat sulfaattimaat-karttapalvelun pe-
rusteella suunnittelualue sijoittuu alueelle, jolla happamien sultaattimaiden esiintymisen to-
dennäköisyys on hyvin pieni tai pieni. Näytteenottojen yhteydessä seuraavassa suunnittelu-
vaiheessa näytteiden aistinvaraisessa havainnoinnissa sulfidisavien esiintymistä on kuitenkin
tarkkailtava.
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1.5 Hankkeelle asetetut tavoitteet

Valtatien 8 ja 23 liittymän parantamiselle asetetaan mm. seuraavat yleisluonteiset tavoitteet:

- Teiden palvelutason parantaminen siten, että liikenteen aiheuttamat turvallisuus- ja
sujuvuusongelmat vähenevät merkittävästi.

- Tien palvelutason parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen hal-
linta ja niiden vähentäminen.

- Maankäytön kasvuedellytysten ja ympäristön laadun turvaaminen.

- TEN-T ydinverkon tien tavoitetilan toteuttaminen ja vaiheittaisen etenemispolun muo-
dostaminen yhteiskuntataloudellisesti mahdollisimman kannattavien ja vaikutuksiltaan
tehokkaiden toimenpiteiden avulla.

- Rakentamisen ekotehokkuuden parantaminen uusiomateriaaleja ja teollisuuden sivu-
tuotteita hyödyntäen.

- Älykkäiden ohjausjärjestelmien mahdollistaminen mm. koneautomaatio.

Tavoitteiden asettelussa on otettu huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, joita
kohdentuu hankkeeseen mm. seuraavasti:

- Turvataan valtakunnallisesti merkittävän liikenneyhteyden kehittämismahdollisuudet.

- Kehitetään olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä.

- Tuetaan maakunnallista kehittämisvyöhykettä.

- Tuetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä. Palvelujen ja työ-
paikkojen saavutettavuutta parannetaan sekä elinkeinoelämän sijoittumismahdolli-
suuksia tuetaan.

- Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvataan edellytykset julkiselle lii-
kenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Parannetaan liikenne-
turvallisuutta sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimimisen edellytyksiä.

- Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden sekä arvokkaan kulttuu-
riympäristön säilyminen turvataan.

- Elinympäristön laatua edistetään sopeuttamalla väylä ympäristöön ja lieventämällä
haittoja, niillä kohdin missä se on mahdollista ja tarpeellista.

- Edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Aluevaraussuunnitelmassa on hankkeelle hyväksytty seuraavat tavoitteet:

- Hankkeen liikenteellisiä tavoitteita on valtatien 8 sujuvuuden parantaminen, valtatien
23 suuntaaminen valtatiellä 8 etelään liikenteellisesti sujuvaksi, valtatien 8 nopeusta-
so 100 km/h Hyvelästä pohjoiseen, rinnakkaistiet palvelevat hyvin alueen maankäyt-
töä ja liittyvät hyvin päätieverkkoon, kevyen liikenteen kehittäminen, liikenneturvalli-
suuden parantaminen ja joukkoliikenteen parantaminen rakentamalla korkeatasoiset
joukkoliikennepysäkit.
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- Ympäristöllisinä tavoitteina on, että liikennejärjestelyillä tuetaan maakuntakaavassa
esitetyn maankäytön toteutumista sekä Porin ja Noormarkun välisen maankäytön yh-
distämistä, liikennemelun haittojen torjuminen, tulevien tulvasuojeluratkaisujen huo-
mioon ottaminen, tiejärjestelyjen maisemaan sopeuttaminen, Söörmarkun valtakun-
nallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön, luontokohteiden ja nykyisen rakennuskannan
huomioon ottaminen.

Taloudellisena tavoitteena on tehdä kustannustehokkaita ja vaiherakentamisen kannalta ta-
loudellisia toimenpiteitä.

2 SUUNNITTELUPROSESSI
Tiesuunnitelman suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen toimeksiannosta. ELY-keskuksesta hankkeen projektipäällikkönä on toiminut
Timo Bäcklund. Suunnittelua on tehty yhteistyössä Porin kaupungin kanssa, jossa yhteys-
henkilönä on ollut liikenneinsinööri Sanna Välimäki. Pöyryltä konsultin projektipäällikkönä on
toiminut Petteri Hulkko ja pääsuunnittelijana Eveliiina Heiska.

Suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet:
- Timo Bäcklund (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
- Antti Kärki (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
- Sanna Välimäki (Porin kaupunki)
- Irma Lehto (Porin kaupunki)
- Risto Reipas (Porin kaupunki)
- Matti Ryynänen (Liikennevirasto)
- Kari Partiainen (Liikennevirasto)
- Eveliina Heiska (Pöyry Finland Oy)
- Petteri Hulkko (Pöyry Finland Oy)

Varsinais-Suomen ELY-keskus kuulutti maastotöiden ja tiesuunnitelman aloittamisesta Sata-
kunnan Kansa lehdessä (liite 1.6T-1).

Suunnittelun aikana pidettiin 2 yleisötilaisuutta. Yleisötilaisuuksien pitämisestä kuulutettiin
Satakunnan Kansa lehdessä sekä toisen yleisötilaisuuden osalta myös Luoteisväylä lehdes-
sä (liitteet 1.6T-2). Ensimmäiseen yleisötilaisuuteen, joka pidettiin 11.10.2016 Söörmarkun
kylä- ja nuorisoseuran talolla, osallistui noin 50 hankkeesta kiinnostunutta maanomistajaa ja
tienkäyttäjää. Toiseen 13.12.2016 pidettyyn yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Johtojen ja laitteiden sijaintitiedot pyydettiin heti suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelun
edetessä laiteomistajille lähetettiin kartta nykyisistä johdoista ja laitteista tiedoksi ja kommen-
toitavaksi. Samalla laiteomistajilta pyydettiin kustannusarviota kaapeleiden siirtokustannuk-
sista. Johtojen ja laitteiden siirrot suunnitellaan tarkemmin rakennussuunnitelma vaiheessa.

3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1 Tiejärjestelyt

Valtatiet 8 ja 23
Valtateiden 8 ja 23 nykyinen tasoliittymä korvataan korkealuokkaisen pääväylän eritasoliitty-
mällä. Myös Söörmarkun kylän nykyinen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi.
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Muut yleiset tiet
Valtatien 8 länsipuolelle tehdään pohjoisesta etelään kulkevia erikoiskuljetuksia varten maan-
tieyhteys (M6), jota pitkin yli 5,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset voidaan viedä eritasoliitty-
män ohi. Maantie M6 toimii myös yhteytenä konepaja Hatanpää Oy:lle.

Liittymäjärjestelyt
Valtateiden 8 ja 23 eritasoliittymä on muodoltaan ns. puolirombinen kiihdytys- ja hidastus-
kaistoilla varustettu eritasoliittymä. Yli 5,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset etelästä pohjoi-
seen käyttävät rombisia ramppeja R1 ja R2 eritasoliittymän ohittamisessa.

Söörmarkun kylän eritasoliittymässä rampit ovat ns. lohenpyrstöramppeja. Yhteys valtatien
23 ali on järjestetty maantien M2 kautta.

Kevyen liikenteen väylät
Nykyiset kevyen liikenteen yhteydet säilyvät, mutta linjauksiin joudutaan tekemään tiejärjes-
telyistä johtuen jonkin verran muutoksia. Nykyinen Söörmarkun alikulkukäytävä uusitaan 12
metriä itään päin.

Kevyen liikenteen väylällä J1 sallitaan ajoneuvoliikenne pelto- ja metsätiloille pl. 312 asti. Oi-
kean puoleista sorapiennarta levitetään yhden metrin verran matkalla, jolla ajoneuvoliikenne
on sallittua.

Linja-autopysäkit
Valtatiellä 8 on nykyisin pysäkit valtatien 23 liittymäalueella, mutta suunnitelmassa ei esitetä
tehtäväksi pysäkkejä Söörmarkun eritasoliittymän alueelle. Valtatiellä 8 eritasoliittymän ete-
läpuolella lähimmät pysäkit ovat Söörmarkuntien liittymässä ja pohjoispuolella Myyryntien liit-
tymässä.

Suunnitelmassa valtatielle 23 esitetään linja-autopysäkit rakennettavaksi Söörmarkun kylän
eritasoliittymän itäpuolelle liittymäalueelle suunnilleen nykyisien pysäkkien kohdalle. Pysäkit
varustetaan katoksin ja pysäkkien lähellä olevan uusittavan alikulkukäytävän yhteyteen vara-
taan tila pyöräpysäköinnille.

Teiden hallinnolliset järjestelyt
Suunnittelualueella valtateiltä 8 ja 23 poistetaan tasoliittymät. Tiesuunnitelmassa ei esitetä
tehtäväksi hallinnollisia muutoksia.

3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt

Yksityisteiden suunnitelmat on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1 ja pituusleikkauksissa osas-
sa 5T. Valtatielle 8 ja 23 kielletään liittämästä muita kuin suunnitelmassa esitettyjä yksityisten
teiden liittymiä ja maatalousliittymiä.

Kaikille kiinteistöille on yhteydet pääsääntöisesti maantie- ja katuverkon kautta. Osalle kiin-
teistöjä yhteydet ovat maatalousliittyminä.

Eritasoliittymien alueelta valtateiltä 8 ja 23 ei sallita tasoliittymiä.

Niille kiinteistöjen osille, joita ei ole esitetty lunastettavaksi tiealueeksi eikä ole osoitettu yhte-
yttä, on ehdotettu tilusjärjestelyjä. Tilusjärjestelyt näkyvät suunnitelmakartalla 3T-1.
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3.3 Tekniset ratkaisut ja mitoitus

Väylien mitoitus
Mitoitusajoneuvona yleisillä teillä on ollut 25 m pitkä moduulirekka. Erikoiskuljetusten reitin
mitoitus on tehty mitoitusajoneuvolla jonka maksimileveys on 7,0 m, maksimikorkeus 7,0 m
ja pituus 40 m.

Taulukko 1. Väylien mitoitusperusteet tiesuunnitelmassa.

Väylä Liikenteellinen
merkitys

Nopeusraj. /
Mitoitusnopeus

Liikennemäärä
(KVL ennuste

2040)
Liikennetekninen

poikkileikkaus Huomautus

Vt 8

plv 900 - 975 Valtatie 80/100 17900 Muuttuva

plv 975 - 1840 Valtatie 80/100 17900 2 x 6,25/3,75 Sulkualue 2 m

plv 1840 -
2495 Valtatie 80/100 7400 2 x 6,25/3,75 Sulkualue 2 m

plv 2495 -
2570 Valtatie 80/100 7400 Muuttuva

plv 2570 -
2800 Valtatie 80/100 7400 Nykyinen Väistötilan levitys

oik. plv 2600-2800

plv 1840 - 2495 Valtatie

plv 2495 -
2570 Valtatie 80/100 7400 Muuttuva

plv 2570 -
2800 Valtatie 80/100

7400

Nykyinen Väistötilan levitys
oik. plv 2600-2800

E3 Söörmarkun eritasoliittymä

R1 5400 6,5/4,5 AB Erikoiskuljetusten
reitti

R2 150 6,5/4,5 AB Erikoiskuljetusten
reitti

R3 150 6,5/4,5 AB

R4 5400 6,5/4,5 AB

E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä

R1 240 10/7 AB

R2 360 10/7 AB
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Maantiet

M2 Maantie 40/40 110 8/7 AB

M6 Maantie 50/50 6,5/5,5 AB Erikoiskuljetusten
reitti

Yksitystiet

Y1 4,0 Sr

Y2 5,5 Sr

Y3 4,0 Sr

Y4 4,0 Sr

Y5 50/50 150 5,5 Sr

Y6 5,5 Sr

Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus on esitetty viitoituksen yleissuunnitelmassa 12T-1. Perustana viitoituksen
yleiskartan laatimisessa on ollut tilaajalta saatu Varsinais-Suomen tiepiirin viitoituksen yleis-
suunnitelma vuodelta 2005.

Opastus esitetään toteutettavaksi opastustauluilla ja viitoilla lukuun ottamatta valtatien 23 4-
kaistaista tieosuutta, jossa opastus esitetään tehtäväksi portaalein.

Tievalaistus
Valaistuksen periaatteet on esitetty valaistuksen yleiskartalla 11T-1. Kartalla on esitetty va-
laistut tieosuudet, valolaji ja asennustavat.

Valaistuihin teihin liittyvät ja niiden rinnalla kulkevat kevyen liikenteen väylät on pyritty toteut-
tamaan päätien valaistuksesta. Eritasoliittymän kohdalla J1:lle on kuitenkin tehtävä oma va-
laistus, koska päätien valaistus tulee olemaan eri korkeusasemassa.

Siltojen S5, S9 ja S13 alustat valaistaan.

Valtateillä 8 ja 23 valaistujen osuuksien päissä tulee toteuttaa sopeuttamisalueen valaistus.

Kaikki valaistus liitetään ELY keskuksen valaistuksen ohjaukseen joka ohjaa valaisimet pääl-
le / pois hämäräanturiin perustuvalla ohjauksella. Tämän lisäksi kaikkiin led-valaisimiin tulee
ohjelmoida valaisinkohtainen himmennys profiili. Himmennys profiili on taulukon 2 mukainen:
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Katu/tie

15
-1

8

18
-2

0

20
-2

1

21
-2

2

22
-2

3

23
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

9

Vt8, Vt23 100% 100% 100% 70 % 70 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80%

Rampit 100% 100% 100% 70 % 70 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80%

Eritasoliittymät 100% 100% 100% 100% 70 % 70% 40% 40% 40% 40% 80% 80% 80%

Muut tiet 100% 100% 70 % 70 % 70 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80%

Kadut 100% 100% 100% 70 % 70 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% 80%

KLV 100% 100% 100% 70 % 70 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80 % 80%

Jakeluverkon haltija suunnittelualueella on Caruna Oy.

Sillat
Söörmarkun eritasoliittymän rakentamishankkeeseen sisältyy kolme uutta siltaa. Valtatielle
23 rakennetaan uusi risteyssilta valtatien 8 yli. Maantien M2 alituskohtaan valtatielle 23 teh-
dään myös uusi risteyssilta. Söörmarkun kylän eritasoliittymän alueella sijaitseva nykyinen
alikäytävä puretaan ja korvataan uudella väljemmällä alikäytävällä.

Hankkeen yhteydessä puretaan Varsinais-Suomen ELY:n alueelta yksi nykyinen silta Söör-
markun alikäytävä, jonka suunnitelmanumero on T-5269 (R15/17002).

Hankkeen sillat on koottu siltaluetteloon 7.3T-1.

Kuivatuksen periaatteet
Suunnittelualueen kuivatuksen periaatteet säilyvät pääosin nykyisellään. Nykyiset laskuojat
perataan tarvittaessa ja rummut osittain uusitaan.

Teiden kuivatus tapahtuu avo-ojin. Siltojen S9 ja S13 alustan kuivatusvedet kerätään sade-
vesiviemärein pumppaamoihin ja pumpataan laskuojiin.

Rakenteiden mitoitus
Rakenteiden mitoitus on tehty perustuen mitoitusaikana kertyviin kuormituskertalukuihin
Odemarkin mitoitusyhtälöllä. Valtatie 8 paaluvälillä 900–1560 sekä valtatie 23 edellyttävät
kuormitusluokkaa 25,0 AB. Eritasoliittymien rampeilla liikennemäärät edellyttävät kuormitus-
luokan 10,0 AB, 2,0 AB tai 0,4 AB rakennetta. Maantiellä M2 edellytetään kuormitusluokan
0,4 AB rakennetta ja maantiellä M6 kuormitusluokan 2,0 AB rakennetta. Yksityistie Y5 on
suunniteltu sorapäällysteisenä kuormitusluokalla 0,1 SOP.

Routanousumitoitus on tehty suunnitteluohjeen ’Tierakenteen mitoitus’ mukaisesti. Valtatiellä
8, valtatiellä 23 ja rampeilla E3R1, E3R2, E3R3 ja E3R4 vaatimusluokka on V2. Maanteiden
sekä ramppien E4R1 ja E4R2 vaatimusluokka on V4. Yksityistien Y5 vaatimusluokka on V5
ja kevyen liikenteen väylien K1.
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Pohjanvahvistukset
Pohjanvahvistuksia tehdään suunnittelualueella valtateille 8 ja 23 seuraavasti:

Vt8

Valtatien 8 oikealla kaistalla plv:llä 1080–1260 levennys kevennetään vaahtolasilla tai kevyt-
soralla ja plv:n 1410–1540 levennys perustetaan massanvaihdon varaan. Vasemmalla kais-
talla plv 1080–1100 levennys perustetaan massanvaihdon varaan, plv:llä 1100–1320 leven-
nys kevennetään ja plv:llä 1320–1540 levennettävä osuus perustetaan massanvaihdon va-
raan. Kevennettävillä osuuksilla käytetään lujiteverkkoa.

Vt23

Valtatien 23 plv:llä 430–470 tie perustetaan koko leveydeltä massanvaihdon varaan.

3.4 Tieympäristö

Tieympäristön suunnittelulla pyritään sopeuttamaan väylät ympäristöön. Luontokohteet sekä
kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettu huomioon suunnittelussa.

Ympäristön käsittelyssä pyritään helppohoitoisuuteen. Valtatien 8 ja rampin E3R1 sekä ram-
pin E3R2 välinen luiska verhoillaan kiviheitokkeella ja kukkivilla pensasistutusmassoilla.
Muutoin teiden ja ramppien luiskat nurmetetaan maisemanurmella (lk 1).

Nykyistä puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kevyenliikenteen väylien
ja teiden välisiin luiskiin istutetaan uusia havu- ja lehtipuita ryhminä. Uusia puita istutetaan
myös valtatien 8 ja Y5:n sekä valtatien 8 ja M6:n välisille luiskille sekä valtatien 8 ja rampin
E3R4 väliselle alueelle näkemäalueen sallimissa rajoissa.

Tiealueen saarekkeissa käytetään betonisia reunatukia ja betonikiveä.

Nykyinen ympäristötaideteos siirretään valtatien 8 ja rampin E3R3 väliseen luiskaan niin, että
taideteos on ylempänä kuin sitä lähestyvä autoilija.

Meluesteet
Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi melukaide valtatielle 8 plv 2142-2800. Melukai-
teen korkeus vaihtelee.

Melukaiteen pituus ja korkeudet ovat:

plv 2142-2372, kaide pituus 230 m korkeus: tien pinta + 2,1 m

plv 2372-2800, kaide pituus 429 m korkeus: tien pinta + 1,6 m

Riista-aidat
Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi riista-aidat eritasoliittymän alueelle valtatien 8
suunnassa paaluvälille 1450- 2700. Valtatien 23 suunnassa riista-aita päättyy sillalle S9.
Riista-aidalle tehdään normaalia järeämpi portti M6:n liittymään.
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3.5 Erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten reitit

Valtatien 8 ylittävässä risteyssillassa (S5) on 5,4 metrin alikulkukorkeus. Korkeammat kulje-
tukset valtatien 8 suunnassa ohjataan eritasoliittymän ohi pohjoisen suuntaan ramppien
E3R1 ja E3R2 kautta ja etelän suuntaan maantien M6 ja rampin E3R4 kautta. Maantielle M6
asennetaan puomi estämään muun liikenteen kulku rampille E3R4.

Vaarallisten aineiden kuljetukselle ei ole suunniteltu erillisiä reittejä.

3.6 Hankkeen massatilanne, varamaan ottopaikat ja läjitysalueet

Hankkeelta syntyy maaleikkausmassoja 31 800 m3rtr ja kalliomassoja 28 230 m3rtr. Tiepen-
germassojen tarve on 80 890 m3ktr eli pengermassoja on tuotava hankkeen ulkopuolelta.

Tien tekemisessä tarvittavia tierakenteen materiaaleja ei juurikaan saada hankkeelta vaan
rakennemateriaalit on myös pääasiassa tuotava hankkeen ulkopuolelta.

Penkereisiin tai täyttöihin kelpaamattomia leikkausmassoja voidaan sijoittaa Söörmarkun eri-
tasoliittymän ramppien sisäalueille näkemäalueet huomioiden. Lisäksi tilaaja voi osoittaa läji-
tysalueen hankkeen ulkopuolelta tai urakoitsija voi hankkia itse läjitysalueen. Purettavat pääl-
lysteet on kuljetettava tilaajan osoittamalle tai urakoitsijan itse hankkimalle alueelle.
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4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT

4.1 E3R1 ja E3R2 liittymä

Ramppien E3R1 ja E3R2 liittymien muotoa tutkittiin vapaa oikeana (kuva 7), tasoliittymänä
(kuva 8) ja minikanavointina. Suunnitelmassa päädyttiin minikanavointiin, koska tällöin eri-
koiskuljetukset pääsevät helposti ajamaan rampilta R1 rampille R2, mutta muulle liikenteelle
riski kääntyä ramppia väärään suuntaan on vähäinen.

Kuva 7. Vapaa-oikea rampeilla.
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Kuva 8. Ramppien päät tasoliittymänä.

4.2 Y5 liittymä

Y5, M2 ja E4R2 liittymää tarkasteltiin kolmena eri vaihtoehtona:

· Y5 ja E4R2 avoimia liittymiä

· E4R2:lla tulppa, Y5 avoin liittymä

· Y5 ja E4R2 liittymissä tulppa

Liittymät on porrastettu Tasoliittymät ohjeen mukaisella vasen – oikea miniporrastuksella.
Suunnitelmassa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa molemmissa liittymissä on tulppasaarekkeet.
Saarekkeet parantavat liikenneturvallisuutta, koska ne vaikeuttavat liittymässä oikaisemista.

4.3 J1 linjaus

J1 linjausta tarkasteltiin aluksi siten että kevyen liikenteen väylä nostetaan sillalle S9 ja
ramppi E4R1 ylitetään noin 45 metrin päässä liittymästä (kuva 9). Suojatie olisi tällöin sijain-
nut turvattomassa paikassa, koska erkanemiskaistalta tullut auto olisi jo ehtinyt kiihdyttä-
mään nopeutta ennen suojatietä. Suojatie olisi sijannut myös autoilijalle yllättävässä paikas-
sa.
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Kuva 9. J1 linjausvaihtoehto 1.

Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa J1 viedään rampin E4R1 yli liittymän saarekkeessa
(kuva 10). Korkeuserojen takia liittyminen J2:lle olisi ollut kuitenkin hankalaa ja kevyen liiken-
teen tuonti lohenpyrstösaarekkeeseen turvallisuusriski.

Kuva 10. J1 linjausvaihtoehto 2.

Lopulta päädyttiin liikenneturvallisuuden takia ratkaisuun, jossa J1 on linjattu maantien M2
rinnalle. Suojatie on rampilla E4R1 pl. 179. Ylitysakohdassa on tulppasaareke.
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4.4 Erikoiskuljetusten reitti

Aluksi tutkittiin vaihtoehtoa, jossa erikoiskuljetuksille olisi tehty siltaan S5 oma aukko (kuva
11). Erikoiskuljetukset olisivat kuitenkin vaatineet alikulkukorkeudeksi vähintään 6,5 metriä ja
tämän takia siltaa S5 olisi pitänyt pidentää. Lisäksi erikoiskuljetusten rampin kuivatus olisi ol-
lut hankala hoitaa sekä ylitykset rampin E3R3 kanssa.

Kuva 11. Erillinen ramppi erikoiskuljetuksille.

Suunnitelmassa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa pohjois-etelä – suuntaiset kuljetukset käyttä-
vät yhteyttä M6-E3R4.

4.5 Maanteiden M2, M3 ja M5 linjaus

Maantie M5 linjattiin aluksi yleiskaavan mukaiselle paikalle samalla tavalla kuin oli esitetty
aluevaraussuunnitelmassa. Maantiet M2, M3 ja M5 liittyivät toisiinsa 90 asteen kulmassa. M5
rikkoi tällöin pellon kahteen lohkoon siten että pohjoisempaa lohkoa ei olisi pystytty viljele-
mään (kuva 12).
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Kuva 12. Maanteiden M2, M3 ja M5 alkuperäinen linjaus.

Tiesuunnitelmassa siirrettiin maantietä M5 noin 30 metriä pohjoisemmaksi metsän reunaan.
Tällöin maanteiden liittymät sijaitsevat yhtä kaukana E4 liittymästä. Lisäksi maanteiden liitty-
mäkulmat tehtiin loivemmiksi ja maantiet M5, M3 ja M2 muutettiin samaksi linjaksi, jonka
tunnus on M2.

5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNI-
TELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA

Hankkeesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eikä yleissuunnitelmaa.
Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut vuonna 2013 laadittu aluevaraussuunnitel-
ma.

Tiesuunnitelma on laadittu aluevaraussuunnitelman periaatteita noudattaen. Erikoiskuljetus-
ten reittiä valtatiellä 8 pohjoisesta etelään on muutettu aluevaraussuunnitelmassa esitetystä.

6 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

6.1 Vaikutukset liikenteeseen

Valtateiden 8 ja 23 tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi helpottaa oleellisesti liittymis-
tä valtatieltä 23 valtatielle 8. Samoin Söörmarkun kylältä liittyminen valtatien 23 liikenteeseen
ja kulku valtatien puolelta toiselle muuttuu joustavammaksi.
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Eritasoliittymien arvioidaan toimivan hyvin myös vuoden 2040 ennustetilanteessa.

Kevyen liikenteen kulkuyhteydet eivät juuri muutu nykyisestä, joten vaikutukset kevyelle lii-
kenteelle ovat vähäiset.

Valtatien 8 ja 23 eritasoliittymän ratkaisut eivät mahdollista linja-autopysäkkien rakentamista
eritasoliittymän alueelle. On kuitenkin katsottu, että vaikutukset joukkoliikenteelle ovat vähäi-
set, koska eritasoliittymän alueen pysäkeille ei ole juurikaan käyttäjiä.

Valtatien 8 ja 23 eritasoliittymästä aiheutuu suurille erikoiskuljetuksille hieman haittaa, koska
joutuvat joissakin tapauksissa ajamaan ramppien kautta liittymän ohi.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän oleellisesti henkilövahin-
koihin johtavia liikenneonnettomuuksia liittymäalueilla.

6.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Tiesuunnitelman ratkaisuilla ei ole vaikutuksia maankäyttöön.

Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut ovat maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaisia.

Tiesuunnitelman ratkaisut eivät ole ristiriidassa muutettavaan asemakaavan nähden.

Hankkeen yhteydessä tehdyt ja tehtävät asemakaavamuutokset

Suunnittelualueelle on tiesuunnitelman laatimisen kanssa yhtä aikaa tehty asemakaavan
muutos Kotometsän kaupunginosassa. Tiesuunnitelman ratkaisut on otettu huomioon ase-
makaavanmuutoksen laadinnassa. Asemakaavan muutos on esitetty suunnitelmakartassa
3T-1.

6.3 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön

Suunnitellut liikennejärjestelyt sijoittuvat nykyisten liikenneväylien kohdalle ja niiden lähiym-
päristön pelto- ja metsäalueille. Eniten tilaa vaativat uudet eritasoliittymät, joiden kohdalla
nykyinen pääosin metsäinen maasto muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Kyseessä ovat kui-
tenkin pinta-alaltaan suhteellisen pienialaiset ja luontoarvoiltaan tavanomaiset alueet. Perkon
metsäaluetta lukuun ottamatta niiden kohdalta ei ole tiedossa luontokohteita. Rakentamisen
vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön jäävät näin ollen pääosassa aluetta vähäisiksi. Ete-
läosan peltoalueen ja M6-liittymän väliselle osuudelle tulee hirvieläinaita. Eläinten kulkuyh-
teydet säilyvät sen etelä- ja pohjoispuolilla.

Uusi tielinja pohjoiseen (M6) kulkee Perkon metsäalueen itäosan kautta läheltä valtatietä 8.
Alue on rajattu liito-oravaselvityksessä osaksi Perkon liito-oravaesiintymää. Tielinjan kohdal-
ta noin 100 metrin matkalta joudutaan kaatamaan puita (lähinnä nuoria koivuja ja muutamia
kuusia), mutta liito-oravaesiintymän ydinalue ja puut, joiden alla on havaittu papanoita, jäävät
rakentamisen ulkopuolelle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ei ollut joulukuussa 2016
tehdyn maastokäynnin perusteella huomauttamista tielinjaan (Varsinais-Suomen ELY-
keskus, ylitarkastaja Juha Manninen, sähköpostiviesti 14.12.2016). Liito-oravien liikkuminen
liikenneväylien yli on edelleen mahdollista. Perkon lepakkoalue jää rakentamisen ulkopuolel-
le.
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6.4 Meluvaikutukset

Liikenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen ympäristöön on selvitetty nykytilanteessa ja
ennustetilanteessa vuonna 2040. Melulaskennat on tehty seuraavista päiväaikaisista meluti-
lanteista, jotka on esitetty meluvyöhykekartoilla liitteissä 16T-2.1…16T-2.3:

Nykytilanne

Ennustetilanne 2040, tiesuunnitelman mukainen ratkaisu, ei meluesteitä

Ennustetilanne 2040, tiesuunnitelman mukainen ratkaisu, suunnitellut meluesteet

Ennustetilanteessa liikennemäärän kasvaminen laajentaa melualuetta nykyiseen verrattuna.
Tiesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa asutusta jää päivämelun ohjearvon 55 dB ylittäväl-
le alueelle. Päivämelun ohjearvon saavuttaminen edellyttää melukaiteen rakentamista valta-
tien 8 itäpuolelle plv 2142-2800. Melukaiteen korkeus plv 2142-2372 on 2,1 metriä ja plv
2372-2800 1,6 metriä.

Lisäksi rampin E3R4 länsipuolella jää asuinrakennus yli 70 dB melualueelle. Jotta ohjearvo
saavutettaisiin rakennuksen kohdalla, edellyttäisi se 340 metriä pitkän ja noin 7,5 metriä kor-
kean meluaidan rakentamista. Meluaidan kustannusarvio olisi 340 000 euroa. Tiesuunnitel-
massa kiinteistö on esitetty lunastettavaksi.

6.5 Vaikutukset pintavesiin ja pohjavesiin

Alueen kuivatuksen periaatteet säilyvät pääosin nykyisellään. Nykyiset laskuojat perataan
tarvittaessa ja laskuojan rummut osittain uusitaan.

Siltojen S9 ja S13 alustan kuivatusvedet pumpataan laskuojiin.

Muuta vaikutusta vesistöihin hankkeella ei ole, sillä kuivatusvedet johdetaan samoihin las-
kuojiin kuin ennenkin.

Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesiesiintymiä.

6.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriarvoihin

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan tai kulttuuriarvoihin. Suunnitellut liiken-
nejärjestelyt sijoittuvat nykyisten liikenneväylien kohdalle ja niiden lähiympäristön pelto- ja
metsäalueille. Valtatiellä 8 nykyinen puuton alue laajenee ja tasoerot ramppien ja valtatien
välillä korostuvat.

Liikennejärjestelyt Söörmarkun eritasoliittymän kohdalla eivät merkittävästi muuta Söörmar-
kun kylän kulttuurihistoriallista arvoa. Söörmarkuntien linjaus muuttuu hieman ja M2 rikkoo
nykyisen peltoalueen pienempiin paloihin. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet eivät ulotu
muinaisjäännösalueille, eivätkä siten vaikuta alueen muinaisjäännösten arvoon.

Uusilla puuistutuksilla parannetaan kevyen liikenteen väylien viihtyisyyttä ja ohjataan liikkujaa
uusille linjauksille. Valtatien 8 sekä väylien Y5 ja M6 väliset puuistutukset toimivat tieympäris-
tön rajaavina ja toisaalta liito-oravien kulkua helpottavina elementteinä.

6.7 Vaikutukset ilmanlaatuun

Hankkeen vaikutukset lähialueiden ilmanlaatuun ovat vähäiset, koska väylät parannetaan
nykyisiin maastokäytäviin.
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6.8 Tärinä vaikutukset

Rakennustoimenpiteiden johdosta ei tärinävaikutus lisäänny nykyisestään ympäristön raken-
nuksissa.

6.9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin

Vaikutukset liikkumiseen
Söörmarkun eritasoliittymä parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta erityisesti liityttäessä
valtatieltä 23 valtatielle 8. Söörmarkun kylän eritasoliittymä muuttaa joustavammaksi Söör-
markun kylän asukkaiden liikkumista valtatien 23 puolelta toiselle sekä liittymistä valtatien 23
liikenteeseen.

Koska eritasoliittymien alueelta valtateiltä 8 ja 23 ei sallita yksityisteiden liittymiä, pidentyvät
kulkuyhteydet kiinteistöille.

Eritasoliittymien rakentaminen vaikeuttaa maatalousyrittäjien kulkemista eripuolilla kylää ole-
vien peltojen ja asuinpaikan välillä. Kiertomatkat voivat pidentyä nykyiseen verrattuna.

Vaikutukset virkistykseen ja ulkoiluun
Söörmarkun eritasoliittymä riista-aitoineen sijoittuu valtatien 8 olemassa olevaan väyläkäytä-
vään, joten haitalliset vaikutukset virkistykseen ja ulkoilumahdollisuuksiin ovat vähäiset, mut-
ta tien este-vaikutukseen voidaan arvioida kasvavan hieman nykytilanteeseen nähden.

Alueella ei ole suurta merkitystä virkistysalueena.

Vaikutukset asumiseen
Rakennettavan meluesteen ansiosta valtatien 8 itäpuolella olevien kiinteistöjen asumismuka-
vuuden voidaan arvioida paranevan, kun melutasot esim. oleskelupihalla alenevat. Jatkossa
sujuvat liikenneyhteydet mahdollistavat asuntoalueiden kasvattamisen.

Vaikutukset elinkeinotoimintaan
Eritasoliittymien muodostamat sujuvat yhteydet valtateille parantavat elinkeinonharjoittajien
toimintamahdollisuuksia. Toisaalta pitkät kiertomatkat vaikeuttavat maatalousyrittäjien kul-
kemista eripuolilla kylää olevien peltojen ja asuinpaikan välillä.

6.10 Kiinteistövaikutukset

Suunnitelmassa esitetään kahden rakennuksen purkamista, joiden suojaaminen melulta koh-
tuullisilla kustannuksilla ei ole mahdollista.

Teiden ja katujen rakentamiseen tarvittavat maa-alueet on esitetty rajauksina suunnitelma-
kartalla.

Kaikille kiinteistöille on yhteydet pääsääntöisesti maantie- ja katuverkon kautta. Osalle kiin-
teistöjä yhteydet ovat maatalousliittyminä.

Niille kiinteistöjen osille, joita ei ole esitetty lunastettavaksi tiealueeksi eikä ole osoitettu yhte-
yttä, on ehdotettu tilusjärjestelyjä. Tilusjärjestelyt näkyvät suunnitelmakartalla 3T-1.

Laskuojien perkaamista varten on esitetty tarvittavat laskuoja-alueet suunnitelmakartalla.
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Tiedot eri kohteiden sekä tiejärjestelyjen lähialueen maanomistajista on esitetty maanomista-
jaluettelossa 1.4T.

6.11 Rakentamiskustannukset ja kustannusjako

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10,37 M€ (alv 0%). Kustannusarvio on tiesuunnitel-
man liitteenä osassa A (liite 1.5T-1).

Tiesuunnitelman kustannuslaskennan päämenetelmänä on käytetty Rapal Oy:n In-Infra.net-
palvelun Fore-tuotekokonaisuutta. Tiesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio perustuu pää-
osin Fore-laskentaan. Tiesuunnitelman kustannusarvio on esitetty maanrakennuskustan-
nusindeksissä 107,2 (Maku2010 = 100).

Kustannusjakoehdotus on esitetty liitteessä 1.5T-2. Kustannukset jaetaan siten, että Porin
kaupungin osuus kustannuksista on 1,5 M€, johtojen ja laitteiden omistajien osuus on 134
500 € ja valtion osuus kustannuksista on 8,74 M€.

Lunastus ja korvaus kustannuksiksi on arvioitu 675 000 €.

Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on arvioitu 1,19 (taulukko 3).
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Taulukko 3.Hyöty-kustannussuhde.

Kannattavuus
Vertailuverkko

(M€)
Hankeverkko

(M€) Muutos

KUSTANNUS 0,0 11,4 11,4
Suunnittelukustannukset 0,0 0,5 0,5

Hankkeen rakennuskustannukset 0,0 10,3
10,

3
Rakentamisen aikainen korko 0,0 0,5 0,5
Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,0 0,0 0,0
HYÖDYT 270,7 256,6 13,6
Väylänpitäjän kustannukset 2,1 2,3 -0,2

Kunnossapitokustannukset 2,1 2,3
-

0,2
Tienkäyttäjien matkakustannukset 210,9 202,7 8,2

Aikakustannukset 121,1
116,

2 4,9
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 89,8 86,4 3,3
Kuljetusten kustannukset 78,0 73,9 4,1
Aikakustannukset 31,6 30,3 1,3
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 46,4 43,7 2,7
Turvallisuusvaikutukset 22,9 19,4 3,5
Onnettomuuskustannukset 22,9 19,4 3,5
Ympäristövaikutukset 7,1 6,7 0,4
Päästökustannukset 7,1 6,7 0,4
Melukustannukset 0,0 0,0 0,0
Vaikutukset julkiseen talouteen 50,3 48,1 -2,2

Polttoaine- ja arvonlisäverot 50,3 48,1
-

2,2
Jäännösarvo 0,0 0,3 0,3
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 0,0 0,3 0,3
Rakentamisen aikaiset haitat 0,0 0,5 -0,5

6.12 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Eritasoliittymien rakentaminen aiheuttaa jonkin verran haittaa ajoneuvoliikenteelle. Kohtuulli-
sen suuresta liikennemäärästä johtuen esitetään, että ajoneuvoliikenteelle varataan työnai-
kaisissa järjestelyissä yksi päällystetty kaista molempiin suuntiin. Rakentamisen aikaiset vai-
kutukset kevyen liikenteen kulkemiseen ovat vähäiset. Koko rakentamisen ajan tulee huoleh-
tia, että kevyen liikenteen kulkuyhteydet säilyvät turvallisina. Kevyen liikenteen väyliin kohdis-
tuvat rakentamistoimenpiteet esitetään tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan koulujen kesä-
loma-aikaan, jolloin haitta koululaisille jäisi mahdollisimman pieneksi.
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7 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT LASKUOJAT SEKÄ JOHTO- JA
LAITESIIRROT

7.1 Rakennettavat ja kunnostettavat laskuojat

Hankkeeseen sisältyvät laskuojat ja niitä varten tarvittavat laskuoja-alueet on esitetty suunni-
telmakartalla.

7.2 Johto- ja laitesiirrot

Suojattavat ja siirrettävät johdot ja laitteet on esitetty kartalla 6.2T-1.

Johtosiirtojen ja suojausten alustavat periaatteet ja kustannukset on määritelty yhteistyössä
johtojen omistajien kanssa. Johtojen ja laitteiden omistajia alueella ovat: TeliaSonera Finland
Oyj, Elisa Oyj, DNA Oyj ja Caruna Oy.

Yksityiskohtaiset siirto- ja suojaussuunnitelmat laaditaan ao. laiteomistajien toimesta raken-
nussuunnittelun yhteydessä.

8 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Tiesuunnitelman saatua lainvoiman, ei rakentaminen edellytä maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisia lupia. Lunastettavat tiealueet otetaan haltuun maantietoimituksella.

9 HYVÄKSYMISEHDOTUS

Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus on esitetty erillisenä liiteasiakirjana 1.3T.

Tiealue
Teiden rakentamista varten hyväksytään ja otetaan haltuun suunnitelmakartalla esitetyt tie-
alueet.

Suoja-alue

Valtateillä 8 ja 23 suoja-alueen ulottuu 30 m etäisyydelle uloimman ajoradan keskilinjasta ja
muilla maanteillä sekä rampeilla 20 m etäisyydelle ajoradan keskeltä.

Maanteiden hallinnolliset muutokset
Tiesuunnitelmassa ei esitetä tehtäväksi hallinnollisia muutoksia.

Katkaistavat yksityistiet

Tiesuunnitelmassa esitetään suunnittelualueella katkaistavaksi kaikki valtateihin liittyvät yksi-
tyisteiden liittymät. Korvaavat yhteydet kiinteistölle on järjestetty.

Laskuojat
Laskuojien kunnostusta varten perustetaan rasiteoikeudet suunnitelmakartan mukaisesti.
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Rakentamisen aikaiset oikeudet
Työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen vaatimat alueet

Suunnitelmassa esitetään varattavaksi aluetta työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen hoitami-
seksi siltojen S9 ja S13 rakentamisen ajaksi.

10 JATKOTOIMENPITEET

Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Porin kaupun-
ki asettaa suunnitelman 30 vuorokauden ajaksi yleisesti nähtäville mahdollisten muistutusten
tekemistä varten. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoi-
tuslehdissä.

Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen ELY-
keskus valmistelee suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, joka antaa
tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Yksityiskohtaiset työpiirustukset sisältävä rakennussuunnitelma laaditaan vuoden 2017 aika-
na.

Rakentaminen käynnistyy tämänhetkisen tiedon mukaan vuosien 2017 – 2018 aikana.



Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla
Söörmarkun eritasoliiittymä, Pori
10.2.2017                                                                                                          1.2T

33

11 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT

Tiesuunnitelman on laatinut Pöyry Finland Oy Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen (ELY-keskus) toimeksiannosta. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Porin
kaupungin kanssa.

Suunnitelmasta lisätietoja antavat:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Projektipäällikkö Timo Bäcklund
PL 636, 20101 Turku
puh. 0295 022782
timo.backlund@ely-keskus.fi

Porin kaupunki
Liikenneinsinööri Sanna Välimäki
Yrjönkatu 6 B 5krs. 28100 Pori
puh. 044 701 4180
sanna.valimaki@pori.fi

Pöyry Finland Oy
Suunnittelupäällikkö Petteri Hulkko
Puistokatu 2-4 D, 40100 Jyväskylä
puh. 010 33 49462
petteri.hulkko@poyry.com

Porissa 10.2.2017

Varsinais-Suomen ELY-keskus Porin kaupunki

Timo Bäcklund Sanna Välimäki

Pöyry Finland Oy

Petteri Hulkko
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Liikennevirasto

Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliittymä, Pori

Päätösehdotus

Maantiet:

Tie ja paaluväli Pituus [km] Liikennetekniset mitat Päällyste Huom.
Valtatie 8
720-900 0,2 Nykyinen Kestopäällyste Piirustus

3T -1
900-975 0,055 Muuttuva Kestopäällyste Piirustus

3T -1
975-2495 1,52 Kokonaisleveys 12,5 m

Ajorata 7,5 m
Ajokaistoja 1+1
Välialue 2,0m

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

2495-2570 0,055 Muuttuva Kestopäällyste Piirustus
3T -1

2570-2800 0,25 Nykyinen Kestopäällyste Väistötilan
levitys oik.
plv 2600-
2800

Piirustus
3T -1

Valtatien 8 eritasoliittymä
E3 Söörmarkun
eritasoliittymä

Rampit R1, R2, R3 ja R4

Kokonaisleveys 6,5 m
Ajorata 4,5 m
Ajokaistoja 1

Kestopäällyste Piirustus
3T -1
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Valtatie 23
15-293 0,278 Kokonaisleveys 10,0 m

Ajorata 7,0 m
Ajokaistoja 1+1

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

293-890 0,597 Kokonaisleveys 17,0 m
Ajorata 14,0 m
Ajokaistoja 2+2

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

E4 ramp-
pien er-
kanemis-
ja liitty-
miskaistat

Pysäkkile-
vennys
oik. plv
712-787
vas. plv
723-797

Valtatien 23 eritasoliittymä
E4 Söörmarkun
kylän
eritasoliittymä

Rampit R1 ja R2
Kokonaisleveys 10 m
Ajorata 7 m
Ajokaistoja 1+1

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

Suuntais-
liittymä

Maantie M2
0-431 0,431 Kokonaisleveys 8,0 m

Ajorata 7,0 m
Ajokaistoja 1 + 1

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

Maantie M6
0-1051 1,05 Kokonaisleveys 6,5 m

Ajorata 5,5 m
Ajokaistoja 1 + 1

Kestopäällyste Piirustus
3T -1
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Erilliset kevyen liikenteen väylät
J1

 -498 - 50
0,548 Kokonaisleveys 4,5 m

Päällysteen leveys nykyinen
Kestopäällyste Vain ny-

kyistä so-
rapiennar-
ta levitään
1 m

Piirustus
3T -1

J1
50-315

0,265 Kokonaisleveys 4,5 m
Päällysteen leveys 3,0 m

Kestopäällyste Piirustus
3T -1

J1
315-600

670-1016

0,631 Kokonaisleveys 3,5 m Kestopäällyste Piirustus
3T -1

J2
75-221

0,146 Kokonaisleveys 3,5 m Kestopäällyste Piirustus
3T -1

J3
 0 - 61

0,061 Kokonaisleveys 3,5 m Kestopäällyste Piirustus
3T -1

J4
 0 - 115

0,115 Kokonaisleveys 3,5 m Kestopäällyste Piirustus
3T -1

Ramppien erkanemis- ja liittymiskaistat hyväksytään piirustuksen 3T-1
mukaisesti.

Valtatien, maantien ja kevyen liikenteen väylien liikennetekniset poikki-
leikkaukset hyväksytään piirustusten 4T -1…6 mukaisesti.

Valtatien, maantien ja kevyen liikenteen väylien korkeusasemat hyväk-
sytään pituusleikkausten mukaisesti.

Maanteiden liittymien kanavoinnit ja linja-autopysäkit hyväksytään
suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti.

Maanteillä sallittu liikenne ja liikenteen pysyvä rajoittaminen

Kevyen liikenteen väylällä J1 sallitaan ajoneuvoliikenne pelto- ja met-
sätiloille pl. 312 asti. Sorapiennarta levitetään metrin verran pl 315 asti
(poikkileikkaus (4,5/3,0).

Maantien M6 paaluvälillä 932-1051 sallitaan vain erikoiskuljetukset.

Tiealue

Tiealueet hyväksytään suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti.
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Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset

Asemakaavoittamalla alueella
· Valtatien 8 ja 23 suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle ulom-

man ajoradan keskeltä
· Muilla maanteillä ja rampeilla suoja-alue ulotetaan 20 metrin

etäisyydelle ajoradan keskeltä

Meluntorjuntatoimenpiteet
Toimenpiteiden tyyppi, esteiden sijainti ja korkeudet ovat suunnitelma-
kartan ja pituusleikkausten mukaisesti kohteittain:

Toimenpide Esteen
tunnus

Esteen sijainti Korkeus tien pinnasta

Melukaide Me 1 Vt 8 oik. plv 2142-2372 2,1 m
Melukaide Me 1 Vt 8 oik. plv 2372-2800 1,6 m

Maanteiden hallinnolliset muutokset

Maanteiden hallinnollisissa asemissa ei tapahdu muutoksia.

Valtateiden 8 ja 23 yksityisten teiden liittymät ja maatalousliitty-
mät:

Päätöksellä kielletään liittämästä valtatiehen 8 paaluvälille 720 - 2800
ja valtatiehen 23 paaluvälille 0 - 890 muita kuin alla olevan luettelon
mukaisia yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä.  Lupa uusien
liittymien tekemiseen liittymäkiellon alaiselle valtatielle voidaan myön-
tää vain, milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa sii-
hen aihetta. Sama koskee myös maatalousliittymän muuttamista yksi-
tyisen tien liittymäksi.

Maanteille ja valtateille sallitaan seuraavat liittymät:

Liittymän si-
jainti

Paalu vas./oik. Liittymän
tunnus

Yksityistien
pituus (m)

Leveys
(m)

Päällyste

Vt 8 740 vas. Y1 385 4,0 Sora
Vt 8 740 oik. ML 4,0 Sora
M6 746 vas. Y2 50 4,0 Sora
M6 842 oik. Y3 75 4,0 Sora
M6 922 oik. Y4 283 4,0 Sora
M2 372 vas. Y5 565 5,5 Sora
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Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on esitetty
suunnitelmassa ohjeellisina.  Maatalousliittymien tekemisestä ja pai-
koista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen.

Uusien liittymien tekemiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen tarvi-
taan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliit-
tymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi.

Yksityiset tiet, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen:

Liittymän
tunnus

Yksityistien
sijainti

vas./oik. Yksityistien
pituus (m)

Leveys
(m)

Päällyste

Y6 Y5 pl. 170 vas. 18 5,5 Sora

Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliit-
tymät sekä niiden korvaavat yhteydet:

Katkaistava liittymä Korvaava yhteys
Vt 8 pl. 820 oik. Vt8 - E3 Söörmarkun eritasoliittymä - Vt23 -

E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä -
Söörmarkuntie

Vt 8 pl. 830 vas. Vt8-Y1-ML Y1 pl. 112
Vt 8 pl. 1060 vas. Vt8-Y1-ML Y1 pl. 344
Vt 8 pl. 1130 oik. Vt8-ML Vt 8 pl. 740- nykyinen kevyen lii-

kenteen väylä
Vt 8 pl. 1140 vas. Vt8-Y1
Vt 8 pl. 1320 vas. Tilusjärjestelyehdotus
Vt 8 pl. 1540 vas. Vt8 - M6 - Y4
Vt 8 pl. 1540 vas. Vt8 - M6 - ML M6 pl. 880
Vt 8 pl. 1545 oik. Vt8-ML Vt 8 pl. 740- nykyinen kevyen lii-

kenteen väylä - ML J1 pl. 312
Vt 8 pl. 2070 oik. Vt8 - E3 Söörmarkun eritasoliittymä - Vt23 -

E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä - M2 -
Y5 - Y6

Vt 8 pl. 2140 vas. Vt8 - M6 - Y2
Vt 8 pl. 2140 vas. Vt8 - M6 - Y3
Vt 8 pl. 2140 vas. Vt8 - ML M6 pl. 820
Vt 8 pl. 2190 oik. Vt8 - E3 Söörmarkun eritasoliittymä - Vt23 -

E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä - M2 -
Kotometsäntie
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Vt 8 pl. 2535 oik. Vt8 - E3 Söörmarkun eritasoliittymä - Vt23 -
E4 Söörmarkun kylän eritasoliittymä - M2 -
Y5

Vt 8 pl. 2535 vas. Vt8 - M6 - ML M6 pl. 170
M2 pl. 413 vas. M2 - Y5 – ML Y5 pl. 90

Yksityisten teiden liittymiä, maatalousliittymiä ja asemakaavan
ajoneuvoliittymiä koskevat muut asiat:

Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityi-
siin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin.

Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vas-
taiset liittymät kustannuksellaan.

Liitännäisalueet:

Työnaikaisten liikenteenjärjestelyjen vaatimat alueet

Siltojen S9 ja S13 rakentamisen aikaisten kiertoteiden toteuttamista
varten esitetään varattavaksi alue, joka on esitetty suunnitelmakartalla
3T-1.

Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten

Laskuoja tai lasku-
johto

Piirustus

Laskuoja 1 3T-1
Laskuoja 2 3T-1

Laskuoja-alueisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti.
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Sillat

Hyväksytään sillat S5, S9 ja S13 suunnitelmakartan, pituusleikkausten
ja alla olevan taulukon mukaisesti.

Sillan
tunnus ja
nimi

Sijainti Tyyppi Hyöty-
leveys
[m]

Alikul-
ku-
korke-
us [m]

Piirus-
tus

S5 Söörmarkun risteyssilta Vt 23 pl
244

Jännitetty beto-
ninen jatkuva
ulokepalkkisilta

10,5 5,4 15TT-S5

S9 Ylikylän risteyssilta Vt 23 pl
534

Jännitetty beto-
ninen uloke-
palkkisilta

17,5 4,8 15TT-S9

S13 Söörmarkun alikulkukäy-
tävä Vt 23 pl

682

Teräsholvisilta 17.68…
18.27 3,1 15TT-S13



B1
VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
PORIN KAUPUNKI

Maku-indeksi 107,2 (2010=100)
Suunnitelman nimi

Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliittymä, Pori, tiesuunnitelma

1. Koko hankkeen kustannukset
Rakennuskustannukset 9 699 000
Lunastus- ja korvauskustannukset 675 000

Yht. 10 374 000 €

2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset
Päätie (Vt 8) 3 319 000
Valtatie 23 1 279 000
Eritasoliittymien E3 ja E4 rampit 1 090 000
Maantiet 910 000
Kevyen liikenteen väylät 428 000
Yksityiset tiet 385 000
Sillat 1 790 000
Laskuojat 29 500
Melueste 334 000
Johdot ja laitteet 134 500

Yht. 9 699 000 €

3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista
Porin kaupunki 1 500 000

Yht. 1 500 000 €

4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista
Johtojen ja laitteiden omistajat

134 500
Yht. 134 500 €

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista

ELY-KESKUS 8 739 500
PORIN KAUPUNKI 1 500 000
MUUT 134 500

Yht. 10 374 000 €

 Päiväys

 Allekirjoitukset
Porin kaupunki Varsinais-Suomen ELY-keskus Pöyry Finland Oy

Sanna Välimäki Timo Bäcklund Petteri Hulkko
Liikenneinsinööri Projektipäällikkö Projektipäällikkö

 1.5T-1
 10.2.2017



Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliittymä, Pori, tiesuunnitelma

Kustannuserittely

MAKU 107,2 (2010=100) 1/1 B2

Rakentamiskustannukset

Tie tai tien osa tunnuksineen,
kustannuskohde Eriteltynä Yhteensä

Söörmarkun eritasoliittymä
Vt 8

Ajorata 2 977 180
Valaistus 341 820

3 319 000
Vt 23

Ajorata 1 260 960
Valaistus 18 040

1 279 000
M2

Ajorata 432 980
Valaistus 7 020

440 000
M6 470 000
E3R1

Ajorata 228 080
Valaistus 4 920

233 000
E3R2

Ajorata 103 720
Valaistus 3 280

107 000
E3R3

Ajorata 191 900
Valaistus 4 100

196 000
E3R4

Ajorata 311 440
Valaistus 6 560

318 000
E4R1

Ajorata 149 540
Valaistus 2 460

152 000
E4R2

Ajorata 80 720
Valaistus 3 280

84 000
J1

Ajorata 268 700
Valaistus 13 300

282 000
J2 85 000
J3

Ajorata 17 600
Valaistus 1 400

19 000
J4

Ajorata 40 600
Valaistus 1 400

42 000
Y1 95 000
Y2 12 000
Y3 18 000
Y4 74 000
Y5 186 000
S5 788 000
S9 691 000
S13 311 000
Laskuoja 1 29 000
Laskuoja 2 500
Me 1 334 000

VÄYLÄT YHTEENSÄ 9 564 500

Muut työt Laitteen omistajan osuus
% € Omistaja

Sähköjohdot ja -laitteet 100 1 500 Caruna (Fortum)
Puhelinkaapelit 100 85 000 DNA & Elisa
Puhelinkaapelit 100 48 000 TeliaSonera

Muut työt yhteensä 134 500 134 500

RAKENNUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 9 699 000

Lunastus- ja korvauskustannukset 675 000

YHTEENSÄ 675 000

KOKO HANKE YHTEENSÄ 10 374 000

Pöyry Finland Oy
 1.5T-2

 10.2.2017
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KUULUTUS SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMISESTÄ JA TUTKIMUSOIKEUDESTA

Valtatie 8 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliittymä valtateiden 8
ja 23 liittymään, Pori, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine
tutkimuksineen.

Hankkeessa muutetaan nykyinen valtateiden 8 ja 23 tasoliittymä eritasoliittymäksi.
Samassa yhteydessä parannetaan myös Söörmarkun kylän liittymän järjestelyjä sekä
tehdään tarvittavat yksityistie- ja kevyen liikenteen väylien järjestelyt. Hanke parantaa
liittymien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia,
maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (maantielaki 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa
saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (maatielaki 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan
tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (maantielaki 27 § ja
valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (maantielaki 27 § ja
valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund puh. 0295 022 782
Pöyry Finland Oy, Petteri Hulkko puh. 010 33 49462

Turku 20.06.2016

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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12 // ENEMMÄN // TÄNÄÄN Satakunnan Kansa // Tiistaina 4. lokakuuta 2016

STT/AFP

2016

Lääketieteen
Nobel-palkinto

2013

2014

2012

2011

John Gurdon (Britannia)
Shinya Yamanaka (Japani)

Aivojen "gps-järjestelmät"

Bruce Beutler (USA)
Jules Ho�mann (Ranska)
Ralph Steinman (Kanada) 

Yoshinori Ohsumi (Japani)

James Rothman (USA)
Randy Schekman (USA)
Thomass Südhof (Saksa)

John O'Keefe (USA-Britannia)
May-Brit Moser (Norja)
Edward Moser (Norja)

2015 Uusien loistautihoitojen
kehittäminen

William Campbell (Irlanti)
Satoshi Omura (Japani)
Youyou Tu (Kiiina)

Solujen vuorovaikutus

Kantasolututkimus

Immuunijärjestelmätutkimus

Autofagiaan eli solujen
uusiutumismekanismeihin

liittyvät tutkimukset

STT, TT–AFP
Tukholma

• Lääketieteen 
Nobel-palkinnon 
saa japanilainen 
solubiologi Yoshi-
nori Ohsumi.

Ohsumi, 71, on 
tutkinut autofa-
gian mekanisme-
ja. Autofagia liit-
tyy siihen, miten 
solut uusiutuvat 
ja tuhoutuvat ke-
hossa ja selviävät 
esimerkiksi infek-
tioista.

Autofagian avul-
la solut muun mu-
assa hajottavat va-
hingoittuneita so-
luelimiä. Jos au-
tofagiaprosessi 
häiriintyy, se voi 
osaltaan vaikuttaa 
sairauksien, kuten 
erilaisten syöpien 
ja neurologisten 
sairauksien kehit-
tymiseen. 

–  Ohsumi on 
muuttanut ym-
märryksemme sii-
tä, miten solu kier-
rättää sisältöään, Nobel-lautakunta sanoi.

Palkinto on arvoltaan kahdeksan miljoonaa Ruotsin 
kruunua eli noin 830 000 euroa.

Lääketieteen Nobel-
palkinto solubiologille

ely-keskus.fi

KUULUTUS
YLEISÖTILAISUUS
Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun 
eritasoliittymä, Pori, tiesuunnitelma
Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtateiden 8 
ja 23 tasoliittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi. Samassa yh-
teydessä parannetaan myös Söörmarkun kylän liittymän järjestely-
jä sekä tehdään yksityistie- ja kevyen liikenteen väylien järjestelyjä. 
Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liittymien liikenneturvallisuutta 
ja sujuvuutta.
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja 
muille asiasta kiinnostuneille tiistaina 11.10.2016 klo 18.00–
20.00 Söörmarkun Kylä- ja nuorisoseurantalolla osoitteessa 
Söörmarkuntie 265, 29570 Söörmarkku.
Paikalla on yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien 
taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja kes-
kustella aiheesta sekä vaikuttaa esitettäviin ratkaisuihin.
Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund puh. 0295 022 782
Porin kaupunki, Irma Lehto puh. 044 701 1685
Pöyry Finland Oy, Petteri Hulkko puh. 010 33 49462
Turku 30.09.2016
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lukijailmoitus
nyt puoleen
hintaan!

Lukijailmoitus
nyt puoleen
hintaan!

Tervetuloa
tapaamaan
digineuvojia!

Yhteistyössä:

To 6.10. klo 10-12 Viikkarin Valkamaan
  Satakunnan Kansan digineuvojilta saat henkilökohtaista opastusta digituotteidemme, kuten satakunnankansa.fi:n, näköislehden ja 
mobiilisovelluksen käyttöön. Voit ottaa oman laitteesi ja Satakunnan Kansan asiakasnumerosi mukaan. 

Länsi-Suomen Osuuspankin neuvojat opastavat op.fin ja OP-mobiilin käytössä ja lataamisessa. Voit ottaa oman laitteesi sekä 
pankkitunnuksesi mukaan.

Opastuksen lomassa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Muut luokitellut

FRIITALAN LÖYTÖTORI
Uusitie 1, Ulvilassa
040 731 7788 10-18

TAN   ULLA  C

195
kpl

TÄNÄÄN
HERNKEITTOA

OHRAKRYYNIVELLIÄ
Ulvilan torilta

Kattotyöt
kattojen pesut, pinnoitukset, kor-
jaukset, rännien puhdistukset.
Kotitalousvähennys.
Soita. 0449150073

HUOPAKATOT TALVEKSI
KUNTOON. P.041-364 8216.

LISÄERISTÄ NYT! Selluvillaa pu-
hallettuna suoraan valmistajal-
ta.Polar-ratkaisut Oy.P. 050
3033374/ kotitalousvähennys

TORIT TÄLLÄ VIIKOLLA!
4.10 klo 9-12 Harjavalta, Oja-
lan Puutarha: Kauden vihan-
nekset ja kukat, Kikan Let-
tu-kahvila + syyssäilykkeet!!!!
7.10 klo 9-12 Harjavalta, Oja-
lan Puutarha Kauden vihan-
nekset ja kukat, Ruohosen
Kala, herkulliset kalat tuo-
reesta savustettuun!

RAKKAUDESTA TORIIN!

Tietokoneen ja digiboksin huol-
totyöt edullisesti. Kotitalousvä-
hennys. Puh. 0503011418

Huutokaupat

TieToTekniikka-
palveluT

HUUTOKAUPPA
KE 5.10. KLO 17. Mikkolantie
33. Hyvää mielenkiintoista ta-
varaa kuten taidelasia, poslii-
nia, kulta- ja hopeakoruja,
paljon kirjoja, äänilevyjä, ra-
hoja, tauluja, astioita, wanhaa
keräilytawaraa ym ym! Mekl.
Sami Annala 045-1397731
HUOM: Ostamme koko ajan

hyvää tavaraa!

MARKKINAT,  TORIMYYJÄT, KIRPPUTORIT

Vapaa-aika

TyösuoriTukseT 
ja urakaT

Palvelut
Rakennus ja 
Remontointi- 
palvelut

KUULUTUKSET

Hyvä päivä alkaa
sanomalehdellä.

Tilaa osoitteessa
satakunnankansa.fi
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KUULUTUS
YLEISÖTILAISUUS

Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliit-
tymä, Pori, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtateiden 8 ja 23 taso-
liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi. Samassa yhteydessä parannetaan
myös Söörmarkun kylän liittymän järjestelyjä sekä tehdään yksityistie- ja ke-
vyen liikenteen väylien järjestelyjä. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Po-
rin kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa liittymien liikenne-
turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asi-
asta kiinnostuneille tiistaina 11.10.2016 klo 18.00-20.00 Söörmarkun Ky-
lä- ja nuorisoseurantalolla osoitteessa Söörmarkuntie 265, 29570 Söör-
markku.

Paikalla on yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien taustoista ja
ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vai-
kuttaa esitettäviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund puh. 0295 022 782
Porin kaupunki, Irma Lehto puh. 044 701 1685
Pöyry Finland Oy, Petteri Hulkko puh. 010 33 49462

Turku 30.09.2016

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

kzi242
Typewriter
1.6T-2-1.2



Muistio
VALTATEIDEN 8 JA 23 PARANTAMINEN
RAKENTAMALLA SÖÖRMARKUN ERITASOLIITTYMÄ,
PORI, TIESUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUS 1

Aika Tiistai 11.10.2016, klo 18.00 – 20.00

Paikka Nuorisoseurantalo, Söörmarkuntie 265, Pori

Osallistujat Liitteen mukaan

Jakelu Hankeryhmän edustajat

Yleistä
Timo Bäcklund piti avauspuheenvuoron ja kertoi hankkeen taustoista. Petteri Hulkko esitteli suun-
nitelmaa tarkemmin. Tilaisuus eteni yhteisenä keskusteluna ja esille tulleiden kysymysten käsittely-
nä.

Tilaisuuteen osallistui 48 maanomistajaa tai muuta osallista sekä Varsinais-Suomen ELY:n, Liiken-
neviraston, Porin kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajia.

Esille tulleita asioita
Rakentamisen aikaisista vaikutuksista oltiin huolissaan ja esille nousi etenkin lasten turvallisuus, jos
liikenne alkaa kiertää Söörmarkun kylän kautta.

Melusuojaukset ja niiden laajuus herättivät keskustelua.
Valtatien 8 länsipuolelle on suunniteltu yksityistie, koska liittyminen suoraan vt 8:lta ei ole mahdol-
lista eritasoliittymän rakentamisen jälkeen. Yksityistien linjaamisesta (mm. lähemmäksi ramppeja)
keskusteltiin maanomistajien kanssa. Mahdollisuutena esitettiin vaihtoehtoa, jossa ei ole yhtenäistä
Y-tietä läpi vaan yksityistietä tehtäisiin molemmista suunnista siten, että kaikille kiinteistöille säilyy
kulkuyhteys.

Kadun K5 linjauksen alusta keskusteltiin maanomistajan ja muiden osallisten kanssa. Liittymää eh-
dotettiin siirrettäväksi lähemmäksi valtatietä 8.

Läjitysalueita ehdotettiin mm. Noormarkun kirkkokalliolle ja kiinteistön omistaja Lähdekorpi Timo
esitti omistamalleen alueelle läjitysaluetta (kiinteistö sijaitsee hankkeelta hieman Noormarkun suun-
taan).
Valtateiden 8 ja 23 liittymässä olevan taideteoksen toivottiin löytävän paikkansa myös uudelta liit-
tymäalueelta.
Hankkeen jatkuessa pohjoiseen toivottiin Myyryntien kohdalle alikulkua hevosille.

Timo Hämäläinen (kiinteistö Myllyoja 13:47) kertoi, että nykyinen laskuoja tarvitsee toimenpiteitä
omistamansa kiinteistön kohdalla.

Liitteet: Osanottajaluettelo

Saatu palaute
Eveliina Heiska / Pöyry Finland Oy

Pöyry Finland Oy
Väinönkatu 1
FI-40100 Jyväskylä
Finland
Kotipaikka Helsinki, Finland
Y-tunnus 0625905-6
Puh. 010 33 441
www.poyry.fi

Päiväys 17.10.2016
Sivu 1 (1)
Yhteyshlö P Hulkko
Puh. 040 764 2162
petteri.hulkko@poyry.com
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KUULUTUS
YLEISÖTILAISUUS

Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun eritasoliit-
tymä, Pori, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtateiden 8 ja 23 taso-
liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi. Samassa yhteydessä parannetaan
myös Söörmarkun kylän liittymän järjestelyjä sekä tehdään yksityistie- ja ke-
vyen liikenteen väylien järjestelyjä. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Po-
rin kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa liittymien liikenne-
turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asi-
asta kiinnostuneille tiistaina 13.12.2016 klo 17.00-19.00 Söörmarkun Ky-
lä- ja nuorisoseurantalolla osoitteessa Söörmarkuntie 265, 29570 Söör-
markku.

Paikalla on yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien taustoista ja
ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vai-
kuttaa esitettäviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund puh. 0295 022 782
Porin kaupunki, Irma Lehto puh. 044 701 1685
Pöyry Finland Oy, Petteri Hulkko puh. 010 33 49462

Turku 28.11.2016

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Muistio
VALTATEIDEN 8 JA 23 PARANTAMINEN
RAKENTAMALLA SÖÖRMARKUN ERITASOLIITTYMÄ,
PORI, TIESUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUS 2

Aika Tiistai 13.12.2016, klo 17.00 – 19.00

Paikka Nuorisoseurantalo, Söörmarkuntie 265, Pori

Osallistujat Liitteen mukaan

Jakelu Hankeryhmän edustajat

Yleistä
Tilaisuus alkoi Timo Bäcklundin puheenvuorolla. Petteri Hulkko esitteli suunnitelmaa tarkemmin ja
kävi läpi melulaskentojen tulokset. Tilaisuus jatkui yhteisenä keskusteluna ja esille tulleiden kysy-
mysten käsittelynä.

Tilaisuuteen osallistui 30 maanomistajaa tai muuta osallista sekä Varsinais-Suomen ELY:n, Porin
kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajia.

Esille tulleita asioita
Tilaisuudessa käytiin keskustelua, miten maanviljelijät pääsevät valtatien 8 länsipuolella oleville
maille. Kyläläiset olivat huolissaan kylän sisäisistä yhteyksistä ja maanomistajille aiheutuvista ajo-
matkojen pidentymisistä, kun he käyttävät yhteyttä Y1 tai M6.
Tilalle 2:23 ehdotettiin yksityistieyhteyttä M6:lta rakennuksille ja samalla yksityistietä Y1 lyhen-
nettäisiin päättymään kiinteistölle 2:67.
Yksityistieyhteyksistä Y2 ja Y3 keskusteltiin maanomistajien kanssa ja maanomistajat ehdottivat
uusia linjauksia.  Konsultti tarkastaa ovatko linjaukset mahdollisia korkeuserojen puolesta.
M6:lle lisätään maatalousliittymä n. paalulle 590 oik.

Maatalousliittymät lisätään kartalle.
E3R1 liittymistä valtatielle 23 toivottiin joustavammaksi. Liittymä toivottiin muotoiltavan niin kuin
se on nyt tehty.
Kiinteistön 2:140 omistaja esitti Maantietä M6 valaistavaksi.

Liitteet: Osanottajaluettelo

Saatu palaute

Eveliina Heiska / Pöyry Finland Oy

Pöyry Finland Oy
Väinönkatu 1
FI-40100 Jyväskylä
Finland
Kotipaikka Helsinki, Finland
Y-tunnus 0625905-6
Puh. 010 33 441
www.poyry.fi

Päiväys 14.12.2016
Sivu 1 (1)
Yhteyshlö P Hulkko
Puh. 040 764 2162
petteri.hulkko@poyry.com
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Hulkko, Petteri

From: Pekka Hatanpää <pekka.hatanpaa@hatanpaa.fi>
Sent: 28. joulukuuta 2016 14:00
To: Hulkko, Petteri
Subject: Fwd: Palaute Pekka Hatanpää tieasiat_2812_2016
Attachments: SKMBT_C20316103110070.pdf

Terve,

Palaute 13.12.2016 olleesta tilaisuudesta Söörmarkussa.

Meille tulevan liittymän vienti pohjoiseen päin? Tietojen perusteella on ruuhka-alue Söörmarkun ja Porin
välillä. Ymmärtäisin paremmin, jos nelikaistapätkä olisi viety Poriin päin ja näin helpotettu liikennettä siltä
osin. Sitten voitaisiin meille tulevaa liittymää tuoda lähemmäksi. Tietenkin nelikaistaosuus lyhenisi
pohjoispäästä?

Meidän takaa menevän tien sulkeminen puomilla päivittäisliikenteeltä. Olisi suotavaa, jos puomia ei tulisi
ollenkaan. Helpottaisi Porin suuntaan lähdettäessä. Liikkennemäärät, on kuitenkin melko pienet?

Valaistuksen osalta, olisi turvallisuuden kannalta hyvä saada ne valot, kuten olen aikaisemmin maininut
palautteessani. Liite.

Saanko vastaukset pikapuoliin?

Terveisin

Pekka Hatanpää 0400-530 545

-------- Välitetty viesti / Fwd.Msg --------
Aihe:Palaute Pekka Hatanpää tieasiat_3110_2016

Päiväys:Mon, 31 Oct 2016 10:28:34 +0200
Lähettäjä:Pekka Hatanpää <pekka.hatanpaa@hatanpaa.fi>

Vastaanottaja:Pöyry Oy Petteri Hulkko <petteri.hulkko@poyry.com>, Porin kaupunki Irma Lehto
<irma.lehto@pori.fi>

Terve,

Tässä palaute tiehankkeesta (liite).

Pekka Hatanpää 0400-530 545
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Raportti liikenneturvallisuustarkastuksesta - vaihe 2

Hanke: Valtateiden 8 ja 23 parantaminen rakentamalla Söörmarkun
eritasoliittymä, Pori, tiesuunnitelma (tierekisteri 8/203/0)

Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund
Suunnittelija: Pöyry Finland Oy (Petteri Hulkko, Eveliina Heiska)
Tarkastaja: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy

Tarkastettava suunnitelma:

Vaihe 1:
Liikenneturvallisuustarkastuksen vaihe 1 tehtiin tiesuunnitelmanluonnoksen 30.11.2016 pohjalta.

Tarkastettavaan aineistoon kuuluivat vaiheessa 1 (kaikki luonnoksia):
· Tiesuunnitelma, suunnitteluperusteet, 9 sivua
· Suunnitelmakartta (3T-1), 1:2000
· Liikennetekniset poikkileikkaukset (4T-1, 4T-2, 4T-3, 4T-4, 4T-5, 4T-6), 1:100
· Liikennetekniset pituusleikkaukset (5TT-E3R1, 5TT-E3R2, 5TT-E3R3, 5TT-E3R4, 5TT-

E4R1, 5TT-E4R2, 5TT-M2, 5TT-M3, 5TT-M5, 5TT-VT8, 5TT-VT23), 1:2000/1:200.

Vaihe 2:
Liikenneturvallisuustarkastuksen vaihe 2 tehtiin tiesuunnitelman version nro 3 pohjalta (31.1.2017).

Tarkastettavaan aineistoon kuuluivat vaiheessa 2:
· Tiesuunnitelma suunnitteluperusteet (1TT-1), 9 sivua
· Tiesuunnitelmaselostus (1.2T), 31 sivua
· Liikenneturvallisuustarkastuksen vaiheeseen 1 annetut vastineet (1TT-3), 12 sivua
· Suunnitelmakartta (3T-1), 1:2000
· Liikennetekniset poikkileikkaukset (4T-1, 4T-2, 4T-3, 4T-4, 4T-5, 4T-6), 1:100
· Liikennetekniset pituusleikkaukset (5T-E3R1, 5T-E3R2, 5T-E3R3, 5T-E3R4, 5T-E4R1, 5T-

E4R2, 5T-J1, 5T-J2, 5T-M2, 5T-M3, 5T-M5, 5T-M6, 5T-VT8, 5T-VT23, 5T-Y1, 5T-Y2Y3Y4,
5T-Y5), 1:2000/1:200.

· Valaistuksen tiesuunnitelma (11T-1), 1:10000
· Viitoituksen yleissuunnitelma (12T-1), 1:2000.

Tarkastuksen kulku:

Tarkastuksesta sovittiin sähköpostitse tilaajan ja suunnitelmaa laativan konsultin kanssa marras-
kuussa 2016. Liikenneturvallisuustarkastaja laati tarkastusraportin vaiheen 1, joka toimitettiin
7.12.2016 tilaajalle ja suunnittelijalle. Tarkastuksen yhteydessä ei tehty maastokäyntiä. Tilaaja ja
suunnittelija pitivät tarkastuksen heille saavuttua käsittelykokouksen ja kirjasivat vastineet tarkasta-
jan muutosehdotuksiin. Tarkastusvaihe 2 suoritettiin tammikuussa 2017. Tilaajan ja suunnitelmaa
laativan konsultin tulee käydä tarkastusvaiheen 2 uudet kommentit läpi ja kirjata niihin vastineet.
Lopullinen tarkastusraportti vastineineen liitetään osaksi tiesuunnitelma-asiakirjoja.
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Suunnitelman kuvaus:

Suunnitelma käsittää nykyisen tasoliittymän muuttamisen puolirombiseksi kiihdytys- ja hidastus-
kaistoilla varustetuksi eritasoliittymäksi. Söörmarkun kylän kohdan eritasoliittymä rakennetaan
suuntaisliittymäksi. Suunnitelma sisältää myös laajat yksityistie- ja muut tie/katujärjestelyt mm. eri-
koiskuljetusreittien takia.

Tarkastuksessa tehdyt havainnot ja niiden käsittely:
Liikenneturvallisuustarkastuksessa tehdyt havainnot on luokiteltu Tieturvallisuusarviointi-koulutus-
aineiston (5.3.2014) mukaisesti:

Taso A: Aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa

- kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan onnettomuuden riski

- suuret ajonopeudet (>60 km/h), paljon liikennettä

- riski koskee suojaamatonta tienkäyttäjää, lapsia, vanhuksia tai vammaisia

- kevyen liikenteen oikopolku tai yhteyspuute vaarallisessa tienkohdassa

- suunnitteluvirhe tai puutteellisin perustein tehty poikkeama suunnitteluohjeista

- konfliktikohdassa kuljettajan havainnointikyky ylikuormittuu

Taso B: Aiheuttaa turvallisuusriskin, toimenpiteitä tulee harkita

- lievään henkilö- tai aineelliseen vahinkoon johtavan onnettomuuden riski

- kohtuulliset tai alhaiset ajonopeudet (40–70 km/h), ei kovin suuret liikennemäärät

Taso C: Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa

- havainnot, joita ei suunnittelutarkkuuden vuoksi voida ottaa huomioon vielä tässä suunnitelma-
vaiheessa

Seuraavassa esitetyt tarkastusmerkinnät (esim. A1) viittaavat kolmen viimeisen sivun karttaliittei-
siin.

A. Aiheuttaa vakavan liikenneturvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa

Kohde A1: Rampin E4R1 suojatie (paalu n. 330)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Jo nykyinen suojatie Söörmarkuntiellä on turvaton (https://goo.gl/maps/bGgKQcjt6XT2).
Suunnitelman mukainen lohenpyrstöliittymä nostaa entisestään ajonopeuksia saavuttaessa valta-
tien 8 suunnasta ja käännyttäessä oikealle Söörmarkuntielle (kohdassa vielä valtatiellä 23 alamä-
ki). Nykyisessä suunnitelmakartassa suojatielle ei ole esitetty riittäviä tien ylityksen turvaamisrat-
kaisuja.
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Parantamisehdotus: Koska Söörmarkun alikulkukäytävä (S13) uusitaan, tulee samassa yhteydes-
sä kartoittaa myös suunnitelmassa esitetyn suojatien toteuttaminen alikulkukäytävänä. Mikäli tämä
ei ole mahdollista, tulee suojatie ehdottomasti toteuttaa keskisaarekkeellisena suojatienä.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): J1 linjataan uudelleen siten että se jatkuu M3 ja M5
rinnalla. Söörmarkuntien ylitys tulee M5 liittymän eteläpuolelle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Vaikka kevyen liikenteen kiertomatkat kasvavat hieman, on esitetty
suunnitelmaratkaisu erittäin suuri parannus tien ylityksen turvallisuuteen suojatien kohdalla (eten-
kin kun valaistus on ulotettu suojatielle asti ja suojatie on varustettu keskisaarekkeella). Tarkem-
massa valaistussuunnitelmassa valaistuspylväs tulee sijoittaa myös suojatien keskisaarekkeelle. Ei
huomautettavaa.

Kohde A2: Erikoiskuljetusyhteys M6 (maantien M6 pääty, paalu n. 1050)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Erikoiskuljetuksille varattu maantie M6 liittyy rampille E3R4 täsmälleen samassa koh-
dassa, jossa ajosuunnat rampilla eroavat. Maantie M6 on esimerkillisesti esitetty puomeilla suljet-
tavaksi. Tästä huolimatta yhteys ei saa liittyä ramppiin muodostaen pienintäkään mahdollisuutta
vääriin ajolinjoihin itse rampeilla (puomeista huolimatta, ne voivat olla esimerkiksi rikki tai sähkövi-
an takia auki). Erityisesti ajettaessa pohjoisesta ramppia E3R3 ylöspäin kohti valtatietä 23 voidaan
huonossa ajokelissä harhautua epähuomiossa tulkitsemaan M6 rampin pääty ajoyhteydeksi (puo-
mista huolimatta).

Parantamisehdotus: Maantie M6 tulee liittää ramppiin E3R4 etelämpänä, esimerkiksi rampin E3R4
paalun n. 125 kohdalla.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Erikoiskuljetusten takia ajolinjan M6:lla oltava mahdol-
lisimman suora. Liittymäkohtaan tulee riista-aidan portti, jolloin harhautuminen M6:lle ei ole toden-
näköistä.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Yhteys erikoiskuljetusreitiltä rampille on suljettu portilla maantien M6
paalulla n. 940. Riista-aidan portin kohdalta (paalu n. 1020) on kuitenkin suunnitelmakartan mu-
kaan 30-40 metriä E3R4-rampin ja maantien M6 risteämiskohtaan. Tämä tarkoittaa yksiselitteisesti
sitä, että rampilla liikkuvat ajoneuvot eivät havaitse riista-aidan porttia ohittaessaan maantien M6
päätepisteen (he havaitsevat vain lyhyen maantietasoisen ajoyhteyden). Riista-aidan portit ovat
lisäksi normaalista hyvin heikosti havaittavissa olevia (ristikkorakenteita ilman erityisväritystä). Pa-
rantamisehdotus: Pelkkä riista-aidan portti 30-40 metrin päässä maantiellä M6 ei riitä estämään
väärään suuntaan harhautumisia (erityisesti noustessa rampilta E3R3): suunnitelmaan tulee lisätä
sulkupuomi aivan maantien M6 päätepisteeseen, noin muutaman metrin päähän E3R4-rampin
ajosuuntaan nähden oikeasta reunasta. Toinen vaihtoehto on siirtää esitetty sulkupuomi paalulta
940 aivan maantien M6 ja rampin risteämiskohtaan. Maantien M6 loppupään liikennemäärä on
erittäin pieni, koska tielle ei edes mitenkään viitoiteta, eli paikalliset liikkujat kiinteistöilleen huo-
maavat tien päättyvän kun havaitsevat eteen tulevan riista-aidan portin (maantien M6 pääty voi-
daan lisäksi varustaa Tie päättyy -liikennemerkillä). Lisäksi yleisellä tasolla on todettava, että
maantien M6 liittyminen rampille esitettyyn kohtaan ei edelleenkään ole liikenneturvallisuuden kan-
nalta optimaalinen ratkaisu (vaikka olettekin ilmoittaneet ettei paikkaa muuteta). Jatkosuunnittelus-
sa tulee kiinnittää erityisesti huomiota ramppien liittymiskohtien kaideratkaisuihin.
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Päätös (helmikuu 2017):

Tarkistetaan riista-aidan portin sijainti. Riista-aidan portiksi tulee tavallista porttia kestävämpi, te-
räsliukuportti.

Kohde A3: Kulkuyhteys Hatanpää Oy:n teollisuusalueelle/kiinteistölle (valtatien 8 paalu n.
2130)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Tarkastaja ei ole ollut mukana koko suunnitelmaprosessia, joten Hatanpää Oy:n tilat
ovat voineet poistua ja muuttunut tilanne on ollut tilaajan ja pääsuunnittelijan tiedossa (vai tarkoit-
taako suunnitelmaperusteisiin kirjattu ”Valtatien länsipuolella on yksi metalliteollisuusyritys” -kirjaus
juuri tätä aluetta?). Mikäli Hatanpää Oy edelleen kuitenkin toimii osoitteessa Vaasantie 1146, tulee
suunnitelmassa esittää kiinteistölle kulkuyhteys. Nykyisessä suunnitelmaluonnoksessa liittymä on
esitetty poistettavaksi eikä korvaavaa yhteyttä ole esitetty.

Parantamisehdotus: Tulee selvittää yhteystarve kiinteistöille (jos kiinteistöjä edelleen on). Vaikka
Hatanpää Oy ei enää toimisi kyseisessä kohteessa, eikä vanhoille kiinteistöille silti pitäisi olla jokin
yhteys?

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Suunnitelmassa on yksityistieyhteys M6:lta Hatan-
pään Oy:lle. Luonnoskartasta yhteys puuttui.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Esitetty muutos ok. Ei huomautettavaa.

Kohde A4: Valtatien 23 ja rampin E3R2 liittymähaara (valtatien paalu n. 300)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Esitetty liittymän mitoitus lienee ohjeistuksen mukainen, mutta liittymähaara on silti liian
leveä ja avara. Liittymän nykyinen mitoitus mahdollistaa kovat ajonopeudet Söörmarkun kylän
suunnasta käännyttäessä oikealle rampille E3R2. Liittymähaaran ei tarvitse olla merkittävän leveä,
koska Söörmarkun kylän suunnasta rampin E3R2 suuntaan kääntyville on oma kaista eli suoraan
ajavien ei tarvitse hidastaa kääntyvien takia ja oikealle rampille E3R2 kääntyvillä ”ei ole kiire pääs-
tä pois sillalle kiihdyttävien alta”. Erikoiskuljetusreittikään ei oletettavasti edellytä esitettyä laajuutta.

Parantamisehdotus: Liittymähaaran mitoitusta on merkittävästi kavennettava tai liittymähaaraan on
rakennettava kevytrakenteinen liittymäsaareke (huomioita erikoiskuljetusten tilantarve).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Liittymä on suunnitteluohjeen mukainen. Liittymässä
on käytetty kaariyhdistelmää 3R-R-6R.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Vaikka esitetty liittymähaara on suunnitteluohjeistuksen mukainen,
on se liikenneturvallisuuden näkökulmasta edelleen liian avara. Liittymän kapeampaa mitoitusta
puoltaa erityisesti se, että kyseessä on Söörmarkun suunnasta liittymään loppuva kaista, jolta
käännytään oikealle rampille (ei tarvitse väistää ketään eikä tarvitse pyrkiä vauhdikkaasti liittymään
oikealle rampille E3R2 sillalle suuntaavien alta pois). Leveyttä ei puolla edes erikoiskuljetusreitti,
koska se kulkee ramppeja pitkin valtatien 8 suuntaisesti, ei Söörmarkun kylän suunnasta rampille.
Parantamisehdotus: Esitän edelleen liikenneturvallisuuden näkökulmasta, että tulee harkita liitty-
mäalueen kaventamista. Liittymän kaventaminen ei vaikuttaisi mitään liikenteen sujuvuuteen, aino-



1.8T
Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy, 6.2.2017

5

astaan parantaisi liikenneturvallisuutta. Jos liittyminen oikealle halutaan ehdottomasti pitää erittäin
sujuvana, voidaan harkita kokonaan erillisen vapaan oikean rakentamista (tilaa on). Tällöin jätettäi-
siin suora ajoyhteys rampilta E3R1 rampille E3R2 ja rampin E3R2 pään voisi sulkea puomilla, joka
avattaisiin vain silloin kun kulkisi erikoiskuljetuksia.

Päätös (helmikuu 2017): Liittymä on mitoitettu suunnitteluohjeen mukaisesti. Mitoitus on tehty mo-
duulirekalle. Erikoiskuljetukset käyttävät myös yhteyttä vt 23- E3R2.

Kohde A5: Valtatien 23 4-kaistainen osuus

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitteluperusteissa on esitetty valtatien 23 nopeusrajoitukseksi 60 km/h (mitoitusno-
peus 80 km/h). Tämä on erittäin hyvä ratkaisu. Ongelmaksi nousee kuitenkin 4-kaistainen valtatien
tiejakso, joita ei tulisi ilman ajosuuntien erottelua toteuttaa uusissa kohteissa. Tässä yhteydessä
tulee myös huomioida, että valtatiellä 23 kohteessa aurinko nousee idästä - suoraan joko autoilijoi-
ta silmiin tai suoraan autojen takaa ajosuunnasta riippuen - eli voi esiintyä merkittäviä näkemäon-
gelmia, jonka johdosta ajosuuntien erottelu olisi erityisesti tarpeen.

Parantamisehdotus: Tulee selvittää hyvin kapean keskikaistan tai pelkän keskikaiteen rakentami-
sen mahdollisuudet 4-kaistaiselle osuudelle. Mikäli ajosuuntien erottelu rakenteellisesti ei onnistu,
tulee selvittää vähintään täristävän leveän keskimerkinnän toteuttamismahdollisuudet 4-kaistaiselle
osuudelle (täristävä merkintä edellyttänee tien/tiealueen leventämisen). Oletettavasti tiesuunnitel-
man laadinnan aikana on myös päädytty siihen, että valtatielle 23 tulee tällä välillä ehdottomasti
olla neljä kaistaa kahden sijaan. Mikäli välityskyky riittäisi, olisi 2-kaistainen tiejakso - verrattuna
erityisesti 4-kaistaiseen ei-toisistaan-eroteltuun-tiejaksoon - turvallisempi ratkaisu. Samalla lohen-
pyrstöliittymän sijaan voitaisiin mahdollisesti selvitä laadukkaalla porrastetulla liittymällä.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Neljä kaistaa tarvitaan, koska eritasoliittymät sijaitse-
vat lähellä toisiaan. Liittymis- ja erkanemiskaistat yhdistyvät. Vt 23:lle tulee portaalit, joilla voidaan
varmistaa oikeiden kaistojen käyttö. Keskikaide ja sen aiheuttamat toimenpiteet kustantaisivat noin
180 000 e.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Parantamisehdotus: Esittämäni keskikaidevaihtoehto olisi liikenne-
turvallisuuden kannalta ehdottomasti paras ratkaisu. 4-kaistaisia tiejaksoja ei tulisi missään nimes-
sä toteuttaa uusiin kohteisiin ilman ajosuuntien erottelua. Koko hankkeen kustannukset ovat 10,33
miljoonaa euroa ja jos keskikaide lisättäisiin, olisi lisäkustannus esityksenne mukaan 180 000 eu-
roa: tämä on alle 2 % lisäys koko hankkeen kustannuksiin. Esimerkiksi bussipysäkkien kohdalla
tulee ilman kaidetta varmuudella tapahtumaan sitä, että jalankulkijat eivät kierrä alikulun kautta
vaan ylittävät valtatien 23 suoraan pysäkkien kohdalta ja kohdassa on käytännössä kuuden kaistan
pituinen ylitys: tämä ei ole suositeltavaa (vaikka kyseessä onkin käyttäytymisvirhe, ei suunnittelus-
sa tulisi mahdollistaa kyseistä käyttäytymistä). Valtatien 23 poikkileikkauskuvan (4T-2) perusteella
pysäkkien kohdalle muodostuu mitenkään toisistaan erottelematon 29 metrin levyinen tiejakso (nel-
jä kaistaa + bussipysäkit molemmin puolin + korottamattomat odotustilat), mitä ei voi pitää liikenne-
turvallisuuden kannalta hyvänä ratkaisuna erityisesti siksi, että kyse on valtatiestä ja liikennettä on
erittäin paljon. Jos odotustilat korotettaisiin, jäsentyisi tiejakso edes hieman. Samassa yhteydessä
- viimeistään jatkosuunnittelussa - tulee selvittää miten erilaisilla pintamateriaalieroilla tai esimer-
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kiksi asfaltin eri värillä voitaisiin selvimmin erotella ajoradan neljä kaistaa pysäkin seisontatilasta ja
odotustilasta.

Päätös (helmikuu 2017): Vt 23 ei ole varsinaista 4-kaistaista osuutta vaan kyse on sekoittumisalu-
een lisäkaistoista.

Kohde A6: Söörmarkun kylän eritasoliittymän E4 pysäkkien odotustilat (paalu n. 760)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitelmaperusteisiin on kirjattu, että pysäkkien odotustiloja ei koroteta.

Parantamisehdotus: Koska kyse on valtatietasoisen tien pysäkkiparista ja erityisesti koska pysäkit
sijaitsevat vielä kiihdytyskaistoilla, tulee pysäkit ehdottomasti varustaa korotetuin odotustiloin.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Nykyisiä odotustiloja ei ole korotettu. Pysäkin taakse
ei tule kaidetta. Pysäkki ei sijaitse taajamassa. Hankeryhmän kokouksessa 2 sovittiin ettei pysäk-
kejä koroteta.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Vastine ok, vaikkakaan nykytilan odotustiloja ja esitettyä suunnitel-
maratkaisua neljän kaistan tapauksessa ei voi mitenkään verrata toisiinsa. Tarkastaja on viitannut
tähän asiaan kohdassa A5. Ei huomautettavaa.

Kohde A7: Söörmarkun kylän eritasoliittymän E4 lohenpyrstöliittymän muotoilu (paalu n.
650)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Nykyisin Söörmarkuntieltä pystyy ylittämään valtatien 23 tasoliittymässä. Suunnitelmas-
sa esitetään tasoristeyksen korvaamista suuntaisliittymällä siten, että valtatien 23 tasoylityksen
sijaan käytetään Ylikylän risteyssiltaa S9. Tämä ratkaisu pidentää paikallisten ajomatkoja ja johtaa
aina siihen, että oikomisia yritetään luvattomia reittejä pitkin. Nykyinen lohenpyrstöliittymän muotoi-
lu/linjaus mahdollistaa liian helposti valtatien 23 ylittämiset entiseen tapaan (saareke kierretään).

Parantamisehdotus: Lohenpyrstöliittymän leveys ja muoto tulee toteuttaa siten, että suoraan valta-
tien 23 ylittäminen muodostuu ”hankalammaksi ja ei-houkuttelevaksi”, eli saarekkeen muotoa on
pidennettävä.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Saarekkeet on muotoiltu Perusverkon eritasoliittymät
–ohjeen mukaisesti. Saarekkeissa on reunatuet. Saarekkeiden muoto ohjaa selkeästi ajamaan vt
23:lle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Mikäli saareke varmuudella lopputilanteessa ohjaa valtatien 23
suuntaan, on vastine ok. Ei huomautettavaa.

Kohde A8: Rampin E4R2 ja maantien M2 liittymä sekä maantien M2 ja yksityistien Y5 liitty-
mä
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Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Kyseinen liittymäalue mahdollistaisi huomattavia oikomisia ajolinjoissa erityisesti rampin
E4R2 suunnasta yksityistien Y5 suuntaan (ja toiseen suuntaan). Oikomiset ovat mahdollisia, koska
liittymistä puuttuu liittymätulpat ja rampin E4R2 ja maantien M2 liittymä ei ole 90-asteen kulmassa.

Parantamisehdotus: Kummankin liittymän muotoa pitää muuttaa siten, että liittymät ovat mahdolli-
simman lähellä 90-sateen kulmaa. Ainakin rampin E4R2 ja maantien M2 liittymä tulee varustaa
liittymäsaarekkeella, jotta ajolinjat jäsentyvät paremmin.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Y5:n linjausta muutetaan siten että liittymästä tulee
nelihaaraliittymä.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Hyvin toteutettu muutos. Ei huomautettavaa.

Kohde A9: Kevyen liikenteen väylän J1 pituuskaltevuus paalun n. 375 kohdalla

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:

Ongelma: Kevyen liikenteen väylän pituuskaltevuus on paalun n. 375 kohdalla 6,97 %, mikä johtaa
kyseisessä kohdassa aivan turhaan ylämäkeen ja sen jälkeen alamäkeen (katso ”limitetty” kuva
viimeiseltä sivulta). Ensinnäkin kohteessa on helposti tehtävissä kallioleikkaus, jolloin kevyen lii-
kenteen väylä nousisi maltillisemmin. Toinen puoltava tekijä kallioleikkaukselle on se, että rampin
E3R1 korkeusasema on kyseisessä kohdassa noin 2-3 metriä korkeampi kuin kevyen liikenteen
väylän.

Parantamisehdotus: Kevyen liikenteen väylän noin 7 % pituuskaltevuus ei ole kohteessa merkittä-
vä liikenneturvallisuusongelma, mutta jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kannalta kyseisessä
kohteessa tulisi tehdä kallioleikkaus kevyen liikenteen väylälle J1 (mikäli se on tiesuunnitteluohjeis-
tuksen nojalla toteutettavissa kohteeseen). Tällöin kyseiseen kohtaan tulisi maltillinen pitkä nousu
esitetyn jyrkän nousun ja sitä seuraavan alamäen sijaan.

Päätös (helmikuu 2017): Tasausta on muutettu. Pituuskaltevuus on nyt 2,4%.

Kohde A10: Valtatien 8 kaiteet (ei kartalla)

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:

Ongelma: Suunnitelma-asiakirjoissa ei ole mitään mainintaa valtatielle 8 rakennettavista kaiteista
eikä kaiteita ole esitetty valtatien 8 poikkileikkauskuvassa (4T-1). Valtateiden pahimmat onnetto-
muudet tapahtuvat kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksissa. Nyt suunnitelmassa ei ole esitetty
keskikaidetta eikä reunakaiteita.

Parantamisehdotus: Valtatie 8 tulisi varustaa vähintään reunakaitein koko suunnitelmavälin pituu-
delta. Oletettavasti vastineessanne ette tiukkaan rahoituskehykseen nojaten suosita myöskään
keskikaiteen rakentamista, mutta liikenneturvallisuuden näkökulmasta tarkastajan on kuitenkin
kirjattava tästäkin huomautus.

Päätös (helmikuu 2017): Valtatielle 8 ei tule keskikaidetta ensimmäisessä vaiheessa. Kaiteita ei
esitetä tiesuunnitelmassa. Reunakaiteita tulee siltapilarien kohdalle, korkeille penkereille ja melu-
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kaiteen alkuun. Reunakaiteet on otettu huomioon kustannuksissa ja poikkileikkauksien leveyksis-
sä. Valtatien 8 poikkileikkaus on suunniteltu korkeita penkereitä lukuun ottamatta loivilla 1:4 luiskil-
la.

B. Aiheuttaa turvallisuusriskin, korjaavia toimenpiteitä tulee harkita

Kohde B1: Vt 23 välillä paalu n. 50 (M6 liittymä) - paalu n. 300 (ramppien E3R1 ja E3R2 liit-
tymä)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Liikenneturvallisuustarkastuksissa kiinnitetään aina erityisesti huomiota eritasoliittymien
väärään suuntaan ajamisten ehkäisemiseen sekä ajosuuntien erottelemiseen kohtaamisonnetto-
muuksien välttämiseksi. Söörmarkun eritasoliittymässä E3 väärään suuntaan ajaminen on mahdol-
lista saavuttaessa Söörmarkun kylän suunnasta siten, että ajaudutaan epähuomiossa rampille
E3R3 rampin E3R4 sijaan.

Parantamisehdotus: Tulee tarkastella keskikaiteen rakentamisen mahdollisuus valtatielle 23 välille
M6 liittymä - paalu n. 300 (ramppien E3R1 ja E3R2 liittymä). Keskikaide poistaisi väärään suun-
taan ajamisen mahdollisuudet ja jäsentäisi myös risteyssillan S5 kohtaa. Mikäli keskikaidetta ei ole
mahdollista toteuttaa, tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota viitoituksen suunnitte-
luun sekä erityisesti liikennemerkki- ja valaistusjärjestelyihin ramppien E3R3 ja E3R4 erkanemis-
kohdassa (valtatien 23 paalu n. 50).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Rampille E3R3 tulee ajokieltomerkit ehkäisemään
väärään suuntaan ajamista. Valtatiellä 23 kiinnitetään erityistä huomioita viitoitukseen.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Tarkastaja kävi tämän kohdan erityisen tarkasti läpi uudelleen ja
tämä kohta olisi perustellusti nostettavissa jopa A-luokkaan. Parantamisehdotus: Olen edelleen
vahvasti sitä mieltä, että kahden valtatien ramppiliittymässä ei tulisi sallia rampilla mahdollisuutta
kohtaamisonnettomuuksiin (vaikka rampin E3R3 liikennemäärä on pieni). Perusteluna esitän ohes-
sa kuvat vastaavasta vain muutama vuosi sitten toteutetusta Haminan ohikulkutien valtatien 7 ja
valtatien 26 liittymästä, jossa rampit on alkuun eroteltu kaiteella (ja törmäysvaimentimella) ja sen
jälkeen koko rampin matkan kapealla kivetyllä välikaistalla.
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Päätös (helmikuu 2017): Nopeustaso kyseisessä kohdassa on alhainen. Valtatie 8 ei ole moottori-
tietä (lähtökohta eri kuin vt 7 tapauksessa). Erottelu voidaan tehdä tuplasulkuviivalla ja täristävällä
keskimerkinnällä (tarkentuu seuraavassa suunnitteluvaiheessa).

Kohde B2: Valtatien 8 väistötila M6-tasoliittymässä (paalu n. 2720)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Erikoiskuljetusreitin M6 käyttö edellyttänee valtatien 8 liikenteen katkaisemista. Herää
kysymys miksi valtatiellä tulee olla väistötila. Eikö vastaavan erikoiskuljetusten vaatiman tilantar-
peen voisi toteuttaa maantien M6 liittymään maantien M6 alkuun leventämällä liittymähaaraa? Lii-
kenneturvallisuuden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista leventää valtatietä 8 rakentamalla
sellaista väistötilaa, jota ei edes käytetä (kuin harvoin erikoiskuljetuksia varten).

Parantamisehdotus: Tulee tarkastella väistötilan tarve (ja onko erikoiskuljetusten vaatima tilantarve
toteutettavissa maantien M6 päähän valtatien 8 leventämisen sijaan).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): M6 käyttö ei edellytä valtatien liikenteen katkaisemis-
ta. Väistötila on tarkoitettu niille, joiden pitää ohittaa M6:lle kääntyvät ajoneuvot. Yksityistieyhteydet
Hatanpää Oy:lle puuttuivat karttaluonnoksesta.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Hatanpään ja muiden kiinteistöjen myötä väistötila on tarpeellinen.
Ei huomautettavaa.

Kohde B3: Valtatien 8 ja jkp-tien välinen yhteys (valtatien 8 paalu n. 740)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Ränttilän Koneen kohdan vastaava yhteys (paalu n. 810) on esitetty katkaistavaksi. Lii-
kenneturvallisuuden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa toista yhteyttä valtatieltä
jkp-tielle jos toinen poistetaan. Lisäksi esitettyyn kohtaan muodostuisi 4-haaraliittymä, joita tulisi
välttää valtatiellä (vaikkakin yhteys jkp-tielle lienee melko pienipiirteinen).

Parantamisehdotus: Tulee harkita esitetyn valtatien ja jkp-tien välisen yhteyden poistamista. Jos
kyse on kunnossapidon yhteystarpeesta, tulee selvittää missä etelän suuntaan on seuraava yhteys
ja voiko sitä hyödyntää. Lisäksi suunnitelma-alueen rajan on esitetty kulkevan paalulla n. 900, mut-
ta toimenpiteitä on esitetty jo paalulta n. 740 asti. Voisiko suunnitelma-alueen raja olla jo paalulla n.
700?

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Suunnitelma-alueen raja korjataan kartalle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ei huomautettavaa.
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Kohde B4: Rampin E4R1 ja maantien M5 liittymä

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Liittymän nykyinen mitoitus on liian leveä/avara/laaja mahdollistaen kovat ajonopeudet.
Liikenneturvallisuuden näkökulmasta kyseistä liittymää ei tulisi toteuttaa laajana eikä missään ni-
messä ilman liittymätulppaa (vaikka liikennemäärät ovat pienet).

Parantamisehdotus: Liittymään toteutetaan liittymätulppa ja/tai liittymän mitoitusta kavennetaan.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Liittymä on mitoitettu moduulirekalle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Maantien M2 ja rampin E4R2 liittymään lisättiin liittymäsaarekkeet ja
kyseisen liittymän mitoitus on nyt selvästi kapeampi. Oletettavasti kyseinen liittymä on myös mitoi-
tettu moduulirekoille. Parantamisehdotus: Ymmärrän, että päätiestö on suunniteltava moduulire-
koille, mutta onko nämä alemman tieverkon tasoliittymät myös mitoitettava moduulirekoille? Jos
maantien M2 ja rampin E4R2 liittymään onnistuttiin toteuttamaan liittymäsaarekkeita, miksi tähän ei
voi toteuttaa liittymän kaventamiseksi liittymäsaareketta? Nykyinen esitys johtaa väistämättä sii-
hen, että liittymistä tulee aivan liian avaria ja nopeudet nousevat. Eikö liittymää ole mitenkään ka-
vennettavissa? Erityisesti maantieltä M5 valtatien 23 suuntaan vasemmalle kääntyvät tulevat ny-
kyisen ratkaisun perusteella oikomaan huomattavasti tässä liittymässä.

Päätös (helmikuu 2017): Liittymään lisätään tulppasaareke, jos se on ajourien puolesta mahdollis-
ta. Mitoitus tehdään moduulirekalle.

Kohde B5: Ylikylän risteyssiltaa S9 edeltävät 90-asteen käännökset (maanteiden M3 ja M5
välinen mutka sekä maanteiden M3 ja M5 välinen mutka)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Ylikylän risteyssiltaan S9 johtavan tieyhteyden kummassakin päässä on 90-asteen mut-
kat. Mutkien kohdat on linjattu suunnitelmakartassa erittäin loiviksi toisen ajokaistan osalta. Tämä
linjaus johtaa oikomisiin ja ajonopeuden nousuun.

Parantamisehdotus: Mutkien kohdat tulee linjata joko selvemmin 90-asteen kulmaan tai sitten ko-
konaisuudessaan molemmat ajokaistat loivemmiksi.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Liittymät on mitoitettu moduulirekalle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Parantamisehdotus: Ymmärrän, että päätiestö on suunniteltava
moduulirekoille, mutta ovatko nämä alemman tieverkon maantiet myös mitoitettava moduulirekoil-
le? Kulkeeko täällä ihan oikeasti kyseisiä ajoneuvoja?

Päätös (helmikuu 2017): Linjauksia on muutettu tarkastuksen jälkeen. Nyt kaarteissa R=50. Tiet on
mitoitettava moduulirekalle.

Kohde B6: Söörmarkun eritasoliittymä E3, erityisesti risteyssillan S5 kohta

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1
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Ongelma: Aurinko nousee (noin) idän suunnasta, mikä tarkoittaa sitä, että ajettaessa pohjoisen
suunnasta rampille E3R3 valtatien 23 suuntaan aurinko häikäissee suoraan silmiin käännyttäessä
rampilla oikealle kohti risteyssiltaa S5. Etenkin sillan kaiteiden kohta voi tuottaa (heijas-
tus)ongelmia.

Parantamisehdotus: Jatkosuunnittelussa tulee erityisen tarkasti huomioida miten auringon nousu
vaikuttaa erityisesti risteyssillan S5 kohdalla. Tulee myös selvittää pitääkö sillan koh-
taa/tasausviivan korkeutta/linjausta muuttaa tämän takia.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): E3R3 liikennemäärät ovat pieniä.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Se, että liikennemäärät ovat pieniä, ei ole peruste turvattomalle rat-
kaisulle. Parantamisehdotus: Jatkosuunnittelussa tulee edelleen kiinnittää suurta huomiota sillan
kohdan tasausviivan korkeuteen ja sijaintiin suhteessa auringon häikäisyyn (sekä ajosuuntien erot-
teluun, kuten monessa kohdassa edellä on kirjattu).

Päätös (helmikuu 2017): Ajankohta, jolloin auringon nousu aiheuttaa häikäisyä, on varsin lyhyt.

Kohde B7: Ajoneuvoliikenteen salliminen kevyen liikenteen väylällä J1 paalulle 312 asti

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:

Ongelma: Ajoneuvoliikennettä ei tulisi sallia kevyen liikenteen väylillä kuin hyvin lyhyillä matkoilla
tonttiliittymiin. Erityisesti väylillä, joilla mopoilu on sallittu, näin ei tulisi menetellä.

Parantamisehdotus: Onko ajoneuvoliikenteen salliminen kevyen liikenteen väylällä J1 paalulle 312
asti aivan välttämätöntä? Nykyisen karttakuvan mukaan yhteys metsän on hyvin kapea (sitä ei näy
edes näy puuston takia),
https://www.google.fi/maps/@61.5607531,21.8141169,258m/data=!3m1!1e3. Onko tämä yhteys
oikeasti käytössä? Oletettavasti vastine on, että yhteys on välttämätön ja vaihtoehtoista reittiä ei
ole, mutta nostan tämän asian kuitenkin esille.

Päätös (helmikuu 2017): Tiesuunnitelmassa tulee esittää yhteydet kaikille metsä- ja peltopalstoille.

C. Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa

Kohde C1: Erikoiskuljetusreitin yhteyden jatkaminen nykyisen maantien M6 päädystä aina
yksityistien Y1 päähän asti

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitelmassa on esitetty laajat omat tiejärjestelyt erikoiskuljetusten reittejä varten
(maantie M6). Jatkamalla Y1-yksityistietä - ja muuttamalla sen poikkileikkausta vastaamaan maan-
tien M6 poikkileikkausta - saavutettaisiin n. 200 metrin lisäyhteydellä yhtenäinen rinnakkaistie.
Tällä tavoin vältettäisiin myös turvaton ja hankala liittymä maantien M6 rampilla E3R4.

Parantamisehdotus: Selvitetään kokonaan erillisen erikoiskuljetuksille varatun reitin toteuttamis-
mahdollisuudet (vaikka kustannukset nousisivatkin).
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Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Kustannukset nousisivat merkittävästi, koska Y1 on
kapea sorapintainen yksityistie.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ymmärrän tulkintanne. Optimaalista toki olisi, että erikoiskuljetus-
reitti olisi täysin irrallaan rampista. Ei huomautettavaa.

Kohde C2: Pyöräpysäköintijärjestelyt Söörmarkun alikulkukäytävän S13 yhteydessä

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitteluperusteisiin on kirjattu, että Söörmarkun alikulkukäytävän S13 yhteyteen to-
teutetaan pyöräkatos pyöräpysäköintipaikkoineen.

Parantamisehdotus: Tiesuunnitelman lopullisessa suunnitelmakartassa tulee esittää yksityiskohtai-
sesti pyöräpysäköintipaikan sijainti ja suunnittelussa on huomioitava laadukkaat kulkuyhteydet py-
säköintiin. Onko katos ja pyöräpaikat tarkoitus toteuttaa vain toiselle pysäkille? Jos on, tulee pohtia
samassa yhteydessä tarve toteuttaa katos ja pyöräpaikat molemmille pysäkeille.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Pyöräparkki on lisätty kartalle. Vain yksi pyöräparkin
on ajateltu tarpeelliseksi, koska matkustajat nousevat toisen puolen pysäkiltä ja palaavat toisen
puolen pysäkille.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Perustelu vain yhdelle pyöräparkille on ok. Parantamisehdotus:
Pyöräpysäkin sijainnille on kaksi vaihtoehtoa: 1) Pyöräpysäkki tulisi sijoittaa J2-jkp-tien sijaan py-
säkille nousevan J3-jkp-tien alkuun (heti rummun jälkeen/kohdalle J2-jkp-tien liittymän tuntumaan
vastapäätä pumppaamoa). Perusteluna sijainnin muutokselle on se, että parkin ohittavilla pyöräili-
jöillä on alikulun kohdan pituuskaltevuuden takia suuret ajonopeudet ja ei ole liikenneturvallisuuden
näkökulmasta mielekästä sijoittaa pyöräparkkia juuri tähän jyrkimpään kohtaan, josta lisäksi haa-
rautuu yhteys pysäkille. Parkki on myös leveä eli parkista jkp-tielle poistuvat pyöräilijät tulisivat jkp-
tielle ”monesta eri kohdasta”. Erityisesti mopot aiheuttaisivat tällaisessa kohdassa vaaratilanteita
(jos ne sallitaan alikulussa, tämä tulee päättää jatkosuunnittelussa). Mikäli parkki siirrettäisiin J3-
jkp-tien varteen, eivät matkat juurikaan pitenisi ja parkkiin ajo ja poistuminen siirtyisivät kaikkien
osapuolien kannalta turvallisempaan paikkaan. 2) Toinen vaihtoehto on siirtää pysäkki kevyen lii-
kenteen väylien J4 ja J2 risteämiskohtaan väylän J4 varteen. Eikö oletettavasti tältä puolelta aa-
muisin suurin osa käyttäjistä lähde Porin ja Rauman suuntaan? Jos näin on, tällöin aamun työmat-
kakiireiset pyöräilijät olisivat mahdollisimman lähellä käyttämäänsä pysäkkiä etelän suuntaan suun-
tautuvilla työmatkoillaan.

Päätös (helmikuu 2017): Pyöräparkin sijainti muutetaan J3 varteen.

Kohde C3: Valtatien 23 pysäkit Söörmarkun kylän kohdan eritasoliittymässä E4

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1
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Ongelma: Ei ole liikenneturvallisuuden kannalta optimitilanne, että bussipysäkit sijaitsevat 4-
kaistaisella tiejaksolla ja lisäksi kiihdytys/erkanemiskaistoilla. Oletettavasti pysäkeille ei kuitenkaan
ole mitään muutakaan sijoituspaikkaa.

Parantamisehdotus: Auringon nousu heijastumineen ja pieni pituusgeometrian muutos pysäkkien
kohdalla tulee erityisesti ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Erityisesti on varmistuttava siitä, että
pysäkeiltä poistuminen pystytään suorittamaan turvallisesti (näkemät peilien kautta taakse tulee
olla esteettömät). Vähintään ajoratamaalauksin tulee selkeästi rajata pysäkit erilleen kiihdy-
tys/erkanemiskaistoista.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Pysäkeille ei ole muuta sijoituspaikkaa.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Koska olette päätyneet neljän kaistan käyttöön valtatiellä 23, ei py-
säkeille ole parempaa paikkaa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida edellä esitetyt näkökulmat. Ei
huomautettavaa.

Kohde C4: J2- ja J4-jkp-teiden merkinnät

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitelmakartassa esitetyt merkinnät vihreällä ja sinisellä ovat ristiriidassa mustalla
esitettyjen merkintöjen kanssa (johtunee luonnostason suunnitteluvaiheesta tai sitten kyse on
myöhemmän rakennusvaiheen ideoista tai merkinnät liittyvät toiseen suunnitelmaan).

Parantamisehdotus: Merkinnät on yhtenäistettävä ja kaikkien jkp-teiden liittymiset joko muihin jkp-
teihin tai maanteihin on esitettävä (esimerkiksi miten J4-jkp-tieltä päästään yksityistien Y5 suun-
taan?).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Merkinnät korjataan kartalle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ei huomautettavaa.

Kohde C5: Ajokaistojen väliset merkinnät

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Esimerkiksi valtatien 23 paalulla n. 300 on katkoviivamerkintää 4-kaistaosuuden kohdal-
la. Sen sijaan liittymäsaarekkeen kohdalla on ”epämääräisempi lyhytkatkoviivamerkintä”. Vastaava
merkintä on mm. myös lohenpyrstöliittymän kohdalla.

Parantamisehdotus: Oletettavasti tämä on vain piirtotekninen lapsus ja täsmentyy lopulliseen ver-
sioon (kaikki viivat tulee esittää yhteneväisesti).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Merkinnät korjataan kartalle.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ei huomautettavaa.

Kohde C6: Riista-aidat (kohdetta ei ole piirretty kartalle)
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Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Ongelma: Suunnitteluperusteisiin on kirjattu, että aluevaraussuunnitelmassa eritasoliittymän alue
on esitetty varustettavaksi riista-aidoin ja aitojen tarve selvitetään suunnitelman aikana.

Parantamisehdotus: Mikäli herää pieninkin epäilys riista-aitojen tarpeesta, tulee ne ehdottomasti
toteuttaa osana eritasoliittymän rakentamista. Mikäli riista-aidat päätetään toteuttaa, tulee niiden
sijainti esittää suunnitelma-asiakirjoissa (erityisesti porttiratkaisut eli kohdat, joista hirvieläimet voi-
vat päästä tiealueelle).

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Riista-aita toteutetaan valtatien 8 peltoaukeaman (n.
pl 1530) ja Y2:n liittymän väliselle alueelle. Riista-aita lisätään karttaan.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ei huomautettavaa.

Kohde C7: Liikenteenohjauskuva (kohdetta ei ole piirretty kartalle)

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Parantamisehdotus: Seuraavassa suunnitteluvaiheessa laadittava liikenteenohjausku-
va/suunnitelmakartta tulee laatia siten, että siitä käy ilmi jokaisen esitettävän liikennemerkin sijainti
(ml. heijastinvarret ja lisäkilvet). Suunnitelman tulee sisältää nopeusrajoitusmerkkien sijainnit. Tä-
mä on erityisen tärkeää, koska kyse on päätieverkon uudesta eritasoliittymästä ja jokaisen merkin
sijainti tulee käydä ilmi. Merkkien sijaintiin tullaan myös kiinnittämään erityishuomio seuraavassa
tarkastusvaiheessa.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Liikenteenohjauskuva laaditaan rakennussuunnitel-
man yhteydessä.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Ei huomautettavaa.

Kohde C8 ja C9: Viitoituksen yleiskartta

Tarkastaja 7.12.2016, vaihe 1

Parantamisehdotus: Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee laatia viitoituksen yleiskartta, josta
käy ilmi kaikki esitettävät viitat ja opasteet. Tämä on erityisen tärkeää, koska kyse on päätieverkon
uudesta eritasoliittymästä ja jokaisen opasteen ja viitan sijainti tulee käydä ilmi.

Käsittelykokouksen vastine (joulukuu 2016): Viitoituksen yleiskartta laaditaan tiesuunnitelmassa.

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2: Viitoituksen yleissuunnitelmakartta toimitettiin tarkastajalle jälkilähe-
tyksenä 2.2.2017. Viitoituksen yleissuunnitelman laatinut Jaana Kämäräinen Trafix Oy:stä on käy-
nyt yhdessä allekirjoittaneen kanssa liikenneturvallisuustarkastakoulutuksen, joten allekirjoittanut
soitti asioiden nopeuttamiseksi suoraan Kämäräiselle 3.2.2017 kahdesta havaitsemastaan epä-
kohdasta. Parantamisehdotus: Puhelun aikana päädyttiin yhteisymmärryksessä Kämäräisen
kanssa tekemään seuraavat muutokset (mikäli tilaaja ja pääsuunnittelija ne hyväksyvät). Kohde
C8: Portaali nro 12 siirretään hieman kauemmaksi rampin päädyn liittymästä. Perusteluna on se,
että portaali on nyt esitetty hyvin lähelle rampin päätyä ja jos Vaasan suuntaan kääntyvät edelleen
portaalin kohdalla ajavat (aikaisemmasta portaalista huolimatta) vasenta kaistaa ja etenkin jos Po-
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rin suuntaan menevät edelleen ajavat oikeaa ramppiin päättyvää kaistaa, tulee portaalin ja rampin
päädyssä tapahtumaan vaarallisia kaistanvaihtoja lyhyellä matkalla. Eli Vaasaan kääntyvän suun-
nistustaulun tulee liikenneturvallisuuden näkökulmasta olla mahdollisimman ”aikaisin”. Kohde C9:
Suunnistustaulua nro 9 muutetaan siten, että siihen lisätään ”tekstitön oikean sivusuunnan haara
kuvaamaan maantien M6 liittymää”. Nykytilanteessa 800 metrin etäisyysmerkinnästä huolimatta
joku voi hätääntyä ja luulla, että n. 125 metrin päässä kyseisestä suunnistustaulusta oikealle kään-
tyvä maantie M6 tarkoittaa suunnistustaulussa oikealle kääntyvää Jyväskylän suuntaa. Mahdolli-
suus tähän on pieni, mutta suurilla ajonopeuksilla äkkijarrutuksista voi aiheutua vaaratilanteita. Ja
koska kyse on maantien liittymästä, tullee tämä huomioida jotenkin suunnistustaulussa. Pohdimme
myös suunnistustaulun siirtoa maantien M6 eteläpuolelle n. paalun 2680 kohdalle, mutta Kämäräi-
sen mielestä on parempi pitää suunnistustaulu paikallaan ja lisätä siihen sivusuuntaa ilmoittava
haara. Tärkeä pointti on se, että sivusuunnan haaraan ei kirjata mitään tekstiä.

Päätös (helmikuu 2017): Muutokset ovat ok.

Kohde C10: Söörmarkun kylän eritasoliittymän rampin muuttunut poikkileikkaus

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:

Ongelma: Ensimmäisen tarkastusvaiheen asiakirjoissa kummankin rampin (E4R1 ja E4R2) poikki-
leikkaus oli 8/7, mutta nyt rampin E4R2 poikkileikkaukseksi on muutettu muotoon 10/7.

Parantamisehdotus: Kummankin rampin liikennemääräennuste vuonna 2040 on hyvin pieni (KVL
240 ja 360). Eikö yhtenäisyyden perusteella ramppien poikkileikkausten tulisi olla samat? Mikä on
perustelu eri poikkileikkauksille?

Päätös (helmikuu 2017): Piennar on leveämpi liittymäkaarteiden takia. Koska M2 sijainti on muut-
tunut, on myös E4R1 pientareet tehty nyt vastaavalla tavalla.

Kohde C11: Maakuntakaavassa esitetty kaksiajorataisuus (ei kartalla)

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:

Ongelma: Satakunnan maakuntakaavassa (1.2T, sivu 6, kuva 1) on esitetty varaus valtatien 8
muuttamiseksi kaksiajorataiseksi etelän suunnasta aina Söörmarkun eritasoliittymään asti. Onko
nyt laadittavassa tiesuunnitelmassa otettu huomioon tämä asia siten, että kaksiajorataisuus on
toteutettavissa myöhemmin (erityisesti valtatien 23 silta-aukon mitoitus valtatien 8 kohdalla ettei
muodostu pullonkaulaa)?

Päätös (helmikuu 2017): On otettu huomioon sillan leveydessä.

Kohde C12: Valtatien 8 välikaistalla erotellun tiejakson sulkualue (ei kartalla)

Tarkastaja 6.2.2017, vaihe 2:
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Ongelma: Poikkileikkauskuvassa (4T-1) valtatielle 8 on esitetty kahden metrin levyinen sulkualue
ilman mitään ajosuuntien rakenteellista erottelu. Valtatielle on esitetty ensivaiheessa-termiä käyttä-
en 80 km/h nopeusrajoitusta.

Parantamisehdotus: Esitetty nopeusrajoitus on maksimi: mikäli rajoitus nostettaisiin 100 km/h:iin,
tulisi ajosuunnat erottaa kaiteella. Nytkin jatkosuunnittelussa tulee pohtia - kuten valtatien 23 4-
kaistaisellakin osuudella - ajosuuntien välille merkittävää leveää täristävää keskimerkintää ja/tai
keskikaidetta.

Päätös (helmikuu 2017): 2. vaiheessa valtatielle 8 tulee keskikaide. Sulkualue voidaan tehdä täris-
tävällä keskimerkinnällä.

Liitteet:

Liite 1. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (suunnitelmakartta).

Liite 2. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (viitoituksen yleissuunnitelma).

Liite 3. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (pituusleikkaukset).
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Liite 1. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (suunnitelmakartta).

A1

B6

B1A2

C1

B2

B3

A3

A4

A5

A6
C3

C4

A7

B4

A8B5

C5
C2

C10

B7
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Liite 2. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (viitoituksen yleissuunnitelma).

C8

C9
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Liite 3. Tarkastuksessa tehdyt havainnot karttapohjalla (pituusleikkaukset).

A9
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