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1

Johdanto

Tämä insinöörityö tehdään yhteistyössä Porin kaupungin Kaupunkisuunnittelun ja Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puistosuunnittelun kanssa kevättalvella 2011. Työn
aiheena on Impolan ja Sampolan lähiöiden elävöittäminen liikenteellisin ratkaisuin. Tämä työ tehdään osaksi Kompakti kaupunki -hanketta, joka on osa valtioneuvoston Lähiöohjelmaa.
Lähiöitä pyritään elävöittämään erilaisin keinoin. Tässä työssä pohditaan lähiöiden elävöittämistä liikenteellisin ratkaisuin. Impola ja Sampola ovat Itä-Porissa 1970-luvulla
rakennettuja lähiöitä, jotka ovat kohdanneet rakentamisensa jälkeen liikenteellisiä
muutoksia. Varmasti suurin näistä muutoksista on autoistuminen. Autojen määrä on
noussut huomattavasti 1970-luvulta, mikä on aiheuttanut uusia vaatimuksia liikenteelle. [1.]
Työ käsittelee liikennettä Impolan ja Sampolan alueilla monesta näkökulmasta. Tarkastelussa ovat joukkoliikenne, kevyt liikenne, moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti. Tavoitteena on havaita epäkohtia edellä mainituilla alueilla ja pyrkiä löytämään niihin kehitysehdotuksia. Erityisiä tarkastelun kohteita ovat muun muassa Sampolan liikekeskuksen saavutettavuus, kevyen liikenteen väylien kunto ja reitit, joukkoliikenteen heikot kohdat sekä pysäköinnin aiheuttamat ongelmat erityisesti Sampolan kerrostaloalueella. Apuna työssä on Sampolan Asukkaat ry:n Kompakti kaupunki -toimikunta. Toimikunta on miettinyt Sampolan liikenteellisiä heikkouksia, joita esitellään myös tässä
työssä. Yhteistyössä toimikunnan kanssa on myös mietitty ratkaisuja näihin ongelmiin.
Talvi 2010–2011 oli poikkeuksellisen runsasluminen. Tämä näkyy myös työssä, sen
ongelmissa ja kehitysehdotuksissa. Pysäköinti ja aurauksen ongelmat korostuvat runsaslumisina talvina. Runsaslumisesta talvesta oli kuitenkin myös hyötyä työtä tehdessä,
sillä ongelmat tulivat eri tavalla ilmi kuin jos työ olisi tehty kesäaikaan.
Työ koostuu kolmesta osasta ja yhteenvedosta. Aluksi esitellään liikenteen nykytilaa
Impolan ja Sampolan lähiöiden alueilla sekä osittain koko Porin alueella. Seuraavaksi
käsitellään kyseisille alueille suunnitellut liikennehankkeet, joita on suunniteltu toteutet-
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tavan lähitulevaisuudessa. Tämän jälkeen esitellään kehitysehdotuksia Impolan ja
Sampolan alueiden liikenteen kehittämiseen, jotka pyrkivät vastaamaan aiemmin työssä esiin tulleisiin epäkohtiin. Työn lopuksi yhteenvedossa kerrotaan alueen suurimmat
ongelmat ja merkittävimmät kehitysehdotukset.
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2
2.1

Kompakti kaupunki
Lähiöohjelma

Tämä työ on osa Porin kaupungin Kompakti kaupunki -hanketta. Kompakti kaupunki
-hanke kuuluu valtioneuvoston Lähiöohjelmaan, joka käynnistyi vuonna 2008 ja jonka
on tarkoitus päättyä vuonna 2011. Ohjelman koordinoijana toimii ympäristöministeriö
ja käytännön toteutuksesta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Toteuttamisessa ovat mukana myös neljä ministeriötä: opetusministeriö, sisäasiainminiteriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. [2.]
Lähiöohjelman tavoitteena on lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen lähiöiden alueidentiteettiä vahvistamalla sekä myönteisiä mielikuvia luomalla. Ohjelman avulla tuetaan
alueiden toimintojen monipuolistamista kehittämällä alueen peruspalveluja, esteetöntä
asumista sekä joukkoliikenneyhteyksiä. Lisäksi ohjelman avulla tuetaan asukasrakenteen ja asuntokannan monipuolistamista, esimerkiksi lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen vetovoimaa sekä ehkäisemällä alueiden syrjäytymistä. [2.]
Lähiöohjelmaan kuuluva Kompakti kaupunki on Porin kaupungin hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Porin viittä lähiökaupunginosaa. Kehitettävät lähiökaupunginosat
kantakaupungissa ovat Impola, Sampola, Väinölä ja Pormestarinluoto (kuva 1) sekä
Meri-Porissa Pihlava (kuva 2). Pihlava sijaitsee noin 13 kilometriä Porin keskustasta
luoteeseen päin. Tämä työ keskittyy Impolan ja Sampolan lähiökaupunginosien liikenteellisen saavutettavuuden parantamiseen ja kehittämiseen. [3.]
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© Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 370.

Kuva 1. Kantakaupungin lähiökaupunginosien kehitettävät alueet näkyvät kuvassa. Porin keskusta sijaitsee kuvan keskellä. [4.]

© Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 370.

Kuva 2. Meri-Porissa sijaitseva Pihlavan alue näkyy kuvassa [4].
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2.2

Impola ja Sampola

Impola ja Sampola ovat kaksi lähiökaupunginosaa, jotka kuuluvat Porin kaupungin
Kompakti kaupunki -hankkeen kohteisiin. Molemmat kaupunginosat sijaitsevat ItäPorissa ja niiden rakentaminen on ajoittunut pääasiassa 1970-luvulle. Kaaviosta 1 selviää Impolan ja Sampolan ikärakenne. Sampolassa alle 24-vuotiaita on noin 20 %, kun
yli 65-vuotiaita on melkein 30 %. Sampolassa yli 65-vuotiaita on suhteessa enemmän
kuin muissa Kompakti kaupunki -hankkeen kohde kaupunginosissa. Impolassa tilanne
on hieman parempi, alle 24-vuotiaita on melkein 30 %, kun yli 65-vuotiaita on noin 16
%. Impolassa nuoria eli alle 24-vuotiaita on enemmän kuin Porissa keskimäärin ja yli
65-vuotiaita vähemmän kuin Porissa keskimäärin. [3.]

Kaavio 1. Kompakti kaupunki -hankkeen lähiöiden ikärakenne [3].

Kuvissa 3 ja 4 näkyvä Sampolan kaupunginosa sijaitsee Itä-Porissa Ulvilantien kaakkoispuolella. Vuonna 2008 asukkaita alueella oli 2645. Alue koostuu seitsemänkerroksisista kerrostaloista ja omakotitaloalueesta. Omakotitaloalueella on vaaleatiilisiä kytkettyjä omakotitaloja sekä erillispientaloja. Sampolassa sijaitsee liikekeskus, josta löytyy
muun muassa lähikauppa, apteekki, parturi-kampaamoja, kirjasto ja asukastupa. ItäPorin koulu sijaitsee liikekeskuksen yhteydessä. Sampolassa toimii asukasyhdistys
Sampolan Asukkaat ry, jonka toiminta on alkanut vuonna 1979. [3; 5.]
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Kuva 3. Sampolan kaupunginosan rajat näkyvät kuvassa sinisellä [4].

Kuva 4. Viistoilmakuva Sampolasta [6].
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Kuvassa 5 näkyvä Impolan kaupunginosa sijaitsee Itä-Porissa Ojantien varrella Sampolan lounaispuolella. Kaupunginosien rajana toimii Ulvilantie. Vuonna 2008 Impolassa oli
1259 asukasta. Impolassa Ojantien varrella on kolmikerroksisia kerrostaloja ja Rajalantien varrella seitsemänkerroksisia kerrostaloja. Vihneentiellä on rivitaloja ja Ravannintien alueella yksikerroksisia omakotitaloja. Ojantien koillispuoli koostuu erilaisista korjaamo- ja varaosayrityksistä. Impolan lähikauppapalvelut sijaitsevat Mikkolassa ja
Sampolassa. Impolassa 1970-luvulla syntynyt asukasyhdistystoiminta on loppunut
vuonna 2007. [3; 5.]

© Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 370.

Kuva 5. Impolan kaupunginosan rajat näkyvät kuvassa sinisellä [4].
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3

Liikenteen nykytilanteen analyysi

Tässä kappaleessa käsitellään Impolan ja Sampolan lähiöiden liikenteen nykytilannetta.
Kokonaiskuvan saamiseksi käydään myös läpi koko Porin kaupungin tilannetta joukkoliikenteen, kevyen liikenteen sekä moottoriajoneuvoliikenteen osalta.
3.1

Joukkoliikenne Porissa

Joukkoliikenteen palvelut Porissa hoitaa 90-prosenttisesti Porin Linjat Oy, joka on Porin
kaupungin omistama paikallisliikenneyhtiö. Yhtiö on toiminut vuodesta 1976 lähtien.
Porin kaupungin paikallisliikenteen historia ulottuu kuitenkin jo aikaan ennen sotia,
jolloin joukkoliikenteen toimijoita oli useita ja jotka ovat sittemmin tulleet Porin Linjojen
omistukseen. [7.]
Kuvasta 6 selviää, että Porissa joukkoliikennettä käyttää vuosittain noin 2 miljoonaa
matkustajaa. Matkustajamäärät ovat kuitenkin laskeneet vuodesta 2001 lähtien. Porin
joukkoliikennesuunnitelmassa 2010 joukkoliikenteen matkustajamäärien vähenemiseen
esitetään monia syitä. Matkustamista joukkoliikennevälineissä pidetään hitaampana
kuin omalla autolla, kertalippua pidetään kalliina eikä vuorotarjontaa pidetä tarpeeksi
kattavana. Aikataulut ovat osin epäluotettavia, ja aikataulukirjaa pidetään vaikealukuisena. Porissa välimatkat ovat lyhyitä, ja melkein jokaisessa taloudessa on oma auto;
nuorilla on mopoja ja mopoautoja. [7; 8, s. 4.]
Porin vuoden 2010 joukkoliikennesuunnitelman mukainen liikenne käynnistyi elokuussa
2010. Matkustajamäärät joukkoliikenteessä nousivat keskimäärin 6 % syys-joulukuussa
edelliseen vuoteen verrattuna. [9.]
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Porin paikallisliikenteen matkustajamäärä edellisen 12 kk:n aikana 2000- 2010
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Kuva 6. Porin paikallisliikenteen matkustajamäärät 2000–2010 [8, s.4].

Porin joukkoliikenteen matkustajamäärissä on suuria vaihteluita eri vuodenaikoina. Kesä on joukkoliikenteen osalta hiljaisin vuodenaika. Matkustajamäärät laskevat silloin
46 % talven matkustajamääristä, ja vuorotarjontaa harvennetaan osalla linjoista. Porissa on hyvät pyöräilyolosuhteet, ja muun muassa pyöräily vähentää kesäisin julkisen
liikenteen käyttäjiä. Talviaamuisin osa linjoista on aivan täynnä, kun taas keskipäivällä
matkustajamäärät laskevat suuresti. Aamuisin matkustajia joukkoliikenteessä lisäävät
työmatkalaiset ja koululaiset. Palveluliikenteessä on sen sijaan eniten matkustajia juuri
kesäisin ja keskipäivällä, ja aikataulut painottuvat aamu kahdeksan ja ilta viiden välille.
[8, s. 4, 20.]
3.2

Joukkoliikenne Impolassa ja Sampolassa

Porin paikallisliikennettä ajetaan 26 linjalla, joista viisi on palvelulinjaa. Kuvassa 7 näkyvät Porin keskustalinjat. Sampolaa ja Impolaa palvelevat linjat 5 ja 6 sekä palvelulinja P1. [7.]
Kuvassa 7 esitetystä Porin joukkoliikennesuunnitelman reitistä poiketen linjan 5 Impolan ja Mikkolan välinen matka ajetaan eri reittiä. Reittiä tarkastettiin ja nykyinen reitti
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kulkee Ojantieltä Sampolantien suuntaan, eikä Ojantieltä Filpuntien suuntaan, kuten
kuvassa 7. Tarkastettu reitti näkyy kuvassa 8.

Kuva 7. Keskustan joukkoliikenteen linjat [8].

3.2.1

Linja 5 Kauppatorilta Uusikoiviston ja Impolan kautta Itäkeskukseen

Linja 5 (kuva 8) ajaa tunnin vuorovälillä arkisin aamukuudesta ilta yhdeksään. Lauantaisin linja ajaa neljä kertaa päivässä aamu kymmenestä ilta viiteen ja sunnuntaisin
kolme kertaa päivässä kahdentoista ja ilta kuuden välillä. Kesäisin linjan vuorotarjontaa
supistetaan. Linja ajaa Impolassa Ojantietä pitkin. [7.]
Reitillä on kaksi puutteellista pysäkkiä, jotka on merkitty kuvaan 8 sinisellä. Sampolantien pysäkit keskustasta päin ajettaessa ovat vailla suojatietä ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Näiltä pysäkeiltä puuttuvat myös korokkeelliset odotustilat.
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Kuva 8. Linja 5:n reitti Impolan ja Sampolan kautta. Puutteelliset pysäkit on merkitty sinisellä.
[7.]

3.2.2

Linja 6 Kauppatorilta Koivulan kautta Sampolaan

Linja 6 (kuva 9) ajaa arkisin aamu kuudesta ilta kymmeneen. Aamu kuudesta aamu
seitsemään ajetaan kolme vuoroa tunnissa ja sen jälkeen kaksi vuoroa tunnissa ilta
kuuteen saakka. Ilta kuuden jälkeen ajetaan yksi vuoro tunnissa ilta kymmeneen
saakka, paitsi perjantaisin, jolloin ajetaan yksi vuoro tunnissa aamu kahteen saakka.
Viikonloppuisin ajetaan harvennetulla vuorovälillä. Lauantaisin ajetaan yksi vuoro
tunnissa aamu kahdeksan ja ilta kahdeksan välillä sekä yksi vuoro joka toinen tunti ilta
kahdeksasta aamu kahteen. Sunnuntaisin ajetaan yksi vuoro joka tunti kahdentoista ja
ilta kahdeksan välillä. Kesäaikaan linjan vuorotarjontaa supistetaan. Linja ajaa
Sampolassa Kouvonraittia pitkin Vellamontielle ja siitä edelleen Kalskeentielle. [7.]
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Kuva 9. Linja 6:n reitti Sampolan kautta [7].

3.2.3

Palvelulinja P1

Palvelulinja P1 (kuva 10) ajaa arkisin neljä vuoroa päivässä. Vuorot ajoittuvat aamu
kahdeksan ja ilta viiden välille. Sampolassa reitti kiertää Kouvonraitin kautta Vasamatielle, josta se jatkuu Puhurintien ja Annikintien kautta Kalskeentielle. Palvelulinjat ovat
ensisijaisesti vanhuksille ja liikkumisesteisille tarkoitettuja joukkoliikenteen linjoja, jotka
ovat kuitenkin yhtä lailla kaikkien muidenkin joukkoliikenteen käyttäjien käytettävissä.
Reiteillä ei ole valmiita pysäkkejä, vaan linja-auto pysähtyy tarvittaessa. Palveluliikenteen linja-autolla on myös mahdollisuus kuljettaa pyörätuoliasiakkaita ja apuvälineitä.
[7.]
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Kuva 10.

3.3
3.3.1

Palvelulinja 1:n reitti Sampolassa [7].

Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen väylät

Porissa on kaikkiaan noin 290 km kevyen liikenteen väyliä ja lisäksi moottorineuvolla
ajo kielletty -kyltillä varustettuja väyliä 4,8 km. Impolasta ja Sampolasta keskustaan on
hyvät kevyen liikenteen yhteydet (kuva 11). Kevyen liikenteen väyliä pitkin kuljettaessa
Impolasta ja Sampolasta on keskustaan noin 3,5 km, joten matka taittuu nopeasti
vaikka pyöräillen. Sampolasta Uusikoivistoon kulkee jalankululle ja pyöräilylle asemakaavassa varattu katu, joka jatkuu hyvänä kevyen liikenteen väylänä keskustaan saakka. Impolasta ja Sampolasta on lyhyt matka Mikkolan kauppakeskuksiin. Reitin varrella
täytyy kuitenkin ylittää rautatie, mikä tekee reitin vaaralliseksi. [4; 10.]
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Kuva 11.
[4].

Impolan ja Sampolan kevyen liikenteen väylät on merkitty karttaan punaisella

Seuraavaksi esittelen ongelmia Impolan ja Sampolan kevyen liikenteen yhteyksissä,
joista osa tuli ilmi keskustellessani Sampolan Asukkaat ry:n Kompakti kaupunki toimikunnan kanssa.
1. Kouvonraitin luoteispäässä on vajaan kahdensadan metrin kevyen liikenteen
väylä (kuva 12) [4]. Tämän jälkeen liikekeskukselle saavuttaessa kevyen liikenteen väylä päättyy, ja reitin käyttäjän pitää siirtyä joko liikekeskuksen kapeille
väylille tai viereiselle Kouvonraitille.
2. Sampolantiellä kulkee osittainen kevyen liikenteen väylä (kuva 12). Outokummuntieltä päin tultaessa väylä päättyy Annikintien puistojatkeen alkaessa ja alkaa jälleen Puhurintien jälkeen.
3. Kalskeentien koillispuolen kevyen liikenteen väylää ei talvisin pidetä kunnossa,
joten käyttö hankaloituu lumen ja liukkaan tulon myötä huomattavasti (kuva
12). Vaaksatien jalkakäytävää ei kunnossapidetä kesä- eikä talviaikaan. Katu on
kapea ja tielle on pysäköity autoja (kuva 12).
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Kuva 12.

Kohdissa 1.-3. kuvatut ongelmat näkyvät kuvassa [4].

4. Impolassa kevyen liikenteen väylä loppuu Ojantien ja Sampolantien risteykseen
eikä matkan jatkaminen kevyen liikenteen väylää pitkin Filpuntietä onnistu (kuva 13).
5. Impolan ja Sampolan välisen kevyen liikenteen yhteysreitin käyttöä vaikeuttaa
Ulvilantien ylitys (kuva 13). Ylitys on tällä hetkellä vaikeaa suuntaisliittymän ja
Ulvilantien vilkkaan liikenteen vuoksi.
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Kuva 13.

3.3.2

Kohdissa 4. ja 5. kuvatut ongelmat näkyvät kuvassa sinisellä [4].

Kevyen liikenteen onnettomuudet

Kuva 14 selvittää Porissa tapahtuneita kevyen liikenteen onnettomuuksia vuodesta
1985 vuoteen 2008. Porin liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista vuonna 2008
noin 40 % oli pyöräilijöitä ja noin 6 % oli jalankulkijoita. Suurin osa onnettomuuksista
tapahtui risteyksissä. [11; 75–76.]
Vuosina 2005–2008 Impolassa ja Sampolassa tapahtui yhteensä neljä polkupyöräonnettomuutta, joista yksi johti loukkaantumiseen [9].
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Kevyen liikenteen onnettomuuksien kehitys ja v. 2001 asetettu tavoite
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Kuva 14.

3.4
3.4.1

Kevyen liikenteen onnettomuudet Porissa vuosina 1990–2009 [9].

Moottoriajoneuvoliikenne
Impolan ja Sampolan ongelmakohdat

Autojen määrä on lisääntynyt suuresti 1970-luvusta, jolloin Impola ja Sampola on rakennettu. Tämä on tuonut alueille myös liikenteellisesti uusia haasteita. [1.]
Impolan ja Sampolan moottoriajoneuvoliikenteessä on muutamia erityisiä ongelmakohtia. Näitä ovat Impolan rivitaloalueen saavutettavuus ja Sampolan alueen sisäinen saavutettavuus moottoriajoneuvolla. Lisäksi Ulvilantien sekä Sampolantien ja Outokummuntien risteysten ongelmat vaikeuttavat alueille pääsyä.
Impolassa on keskusteltu kerrostaloalueen ja rivitaloalueen välisen liikenneyhteyden
avaamisesta. Tällä hetkellä kerrostaloalueille kulkeminen on helppoa, mutta rivitaloalueelle pääsee ainoastaan Filpuntien kautta. Ojantien ja Filpuntien risteyksessä väistämisvelvollisuus on Filpuntieltä tulevilla.
Sampolan liikekeskukselle pääsee tällä hetkellä yhtä väylää, Kalskeentietä, pitkin. Kalskeentien liikennettä hidastaa ajoradan reunaan pysäköidyt autot, mikä kaventaa Kals-
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keentien ajokaistoja ja estää näkemiä. Sampolan ongelmana onkin alueen sisällä liikkuminen ja saavutettavuus moottoriajoneuvolla.
Sampolan kerrostaloalueen ongelmana on sisäinen ajokieltoalue, jota ei noudateta.
Liikennemerkeissä on monia selitteitä, kuten kuvasta 15 voi todeta, ja tämä aiheuttaa
hämmennystä autoilijoissa. Piha-alueille pysäköidään autoja ja Iskonraittia, Kouvonraitin eteläpäätä ja Vellamontietä käytetään ajamiseen. Sampolassa ristiriita syntyykin,
kun aluetta halutaan avata moottoriajoneuvoliikenteelle enemmän, mutta kuitenkin
pitää alueen liikenne rauhallisena.

Kuva 15.

Kouvonraitin liikennemerkki selitteineen.

Ulvilantien risteyksen (kuva 16) tekee ongelmalliseksi suuntaisliittymä. Ulvilantielle
Sampolasta ja Impolasta päin tultaessa saa kääntyä vain oikealle. Samoin Ulvilantietä
ajettaessa Impolaan pääsee kääntymään vain tultaessa pohjoisesta päin ja Sampolaan
pääsee kääntymään ainoastaan etelästä päin tultaessa. Tämä aiheuttaa ylimääräistä
kiertoa ajettaessa keskustasta Sampolaan ja Ulvilan suunnasta Impolaan. Alueelle saapuva voi myös hämmentyä, kun risteyksestä ei pääse kääntymään suoraan halutulle
puolelle Ulvilantietä.
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Kuva 16.

Ulvilantien risteys. Sallitut ajosuunnat on merkitty punaisilla nuolilla [4].

Sampolantieltä liittyminen Outokummuntielle on vaikeutunut Sampolantien raskaan
liikenteen vuoksi ja Outokummuntien vilkkaan liikenteen vuoksi. Outokummuntien ajoneuvomäärä oli vuoden 2004 liikennelaskennoissa lähes 6700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liittyminen vilkasliikenteiselle Outokummuntielle on hidasta raskaalla ajoneuvolla.
Sampolantie kuuluu Porin kaupungin raskaan liikenteen suositeltaviin reitteihin (kuva
17). [10.]
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Kuva 17.

3.4.2

Raskaan liikenteen suositeltavat ajoreitit Impolan ja Sampolan alueilla [10].

Moottoriajoneuvoliikenteen onnettomuudet

Kuvasta 18 selviää Porissa tapahtuneiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vuosina 1993–2010. Taulukosta voidaan huomata, että loukkaantuneiden
osuus on laskenut 1990-luvun alun liikenneonnettomuuksista. Vuosina 2001–2005 tehtiin useita parannustoimenpiteitä (liikenneympyrä) kolariherkissä risteyksissä. Nykyisin
onnettomuudet ovat hajautuneet pitkin kaupunkia, eivätkä kasaudu tiettyihin risteyksiin. [9; 11, s. 26.]
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Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Porissa vuosina 19932010 (poliisin tietoon tulleet onnettomuudet)
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Kuva 18.

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 1993–2010 [9].

Liikenneympyröiden on todettu parantavan liikenneturvallisuutta, kuten kuvasta 19
voidaan todeta. Liikenneympyrän tarkoituksena on vähentää tavallisimpia risteyksissä
tapahtuvia onnettomuustyyppejä. Näitä ovat esimerkiksi törmäykset risteävän autoliikenteen kanssa. [11, s. 58; 11.]

Kuva 19.
Liikenneonnettomuudet risteyksissä ennen ja jälkeen liikenneympyrän rakentamisen [11, s. 58].

Vuosina 2005–2009 Sampolassa tapahtui 20 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista
neljä johti loukkaantumiseen, kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei tapahtunut
lainkaan. Suurin osa onnettomuuksista johti omaisuusvahinkoon. Eniten ajoneuvoliiken-
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teen onnettomuuksia tapahtui Kalskeentien ja Vellamontien risteyksessä, Kalskeentien
ja Vaaksatien risteyksessä sekä Kouvonraitin ja Annikintien risteyksessä. Onnettomuudet jakautuivat muuten ympäri Sampolaa. Kouvonraitilla tapahtui useita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia, vaikka tiellä on moottoriajoneuvolla ajo kielletty. [9.]
Impolassa tapahtui 48 liikenneonnettomuutta vuosina 2005–2009. Impolassa tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui viisi ihmistä. Yksikään onnettomuuksista ei johtanut kuolemaan. Ulvilantien ja Kyröläistentien risteyksessä tapahtui kolmetoista onnettomuutta, joista yksi johti loukkaantumiseen. Ojantien ja Kyröläistentien risteyksessä
tapahtui yksitoista onnettomuutta, joista yksi johti loukkaantumiseen. Nämä risteykset
ovat myös Porin onnettomuusalteimpien risteysten joukossa. Useampia onnettomuuksia tapahtui myös Haapamäentien ja Kyröläistentien risteyksessä, Ravintien ja Voikukantien risteyksessä sekä Ojantie 26:n kohdalla. Muut onnettomuudet tapahtuivat eri
puolilla Impolaa. [9.]

3.5
3.5.1

Mopot, skootterit ja mopoautot
Mopot, skootterit ja mopoautot Satakunnassa

Työssä käsitellään myös mopoja, skoottereita ja mopoautoja, sillä Sampolassa sijaitsevaan Itä-Porin kouluun tulee moni oppilas omalla mopolla, skootterilla tai mopoautolla.
Mopoautot yleistyivät nopeasti vuosina 2008–2009. Mopoauto on nelipyöräinen kevytajoneuvo, jota voi ajaa M-luokan ajokortilla, eli mopokortilla. Mopoauton suurin sallittu
nopeus on 45 km/h, kuten mopoilla ja skoottereillakin. [11, s. 30; 13, s. 1.]
Satakunnan alueella on vuonna 2010 aikana rekisteröity 861 uutta mopoa ja 148 uutta
mopoautoa. Rekisteröinnit ovat hieman vähentyneet vuodesta 2009. Tiedot selviävät
ajoneuvohallintakeskuksen ensirekisteröintitilastoista. [1.]
3.5.2

Mopo-, skootteri- ja mopoauto-onnettomuudet

Mopoilla tarkoitetaan tässä kappaleessa kevytmoottoriajoneuvoja, joihin kuuluvat mopot, skootterit ja mopoautot. Mopojen liikenneonnettomuudet ovat kasvaneet viime
vuosina, mutta uhrien määrä on kuitenkin pysynyt samana kuin aikaisemmin. Vuosina
2001–2008 Porin poliisin tietoon tuli 20–40 mopo-onnettomuutta vuosittain. Vuonna
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2009 mopo-onnettomuuksien määrä oli kasvanut jo 70 onnettomuuteen, joista mopoauto onnettomuuksia oli 20. Kuvasta 20 selviävät moottoripyörä- ja mopoonnettomuudet Porissa vuosina 2001–2009. Sampolassa ja Impolassa tapahtui yhteensä kuusi mopo-onnettomuutta vuosina 2005–2009. [9; 11, s. 30.]

Moottoripyörä- ja mopo-onnettomuudet Porissa vuosina 2001-2009, mopoautoonnettomuudet vuonna 2009 (poliisin tietoon tulleet)
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Moottoripyörä- ja mopo-onnettomuudet Porissa vuosina 2001–2009 [9.]

Pysäköinti

1950-luvulta lähtien on suunnittelussa pyritty erottamaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenne. Tämä johti ajoneuvoliikenteen ulkosyöttöisen mallin käyttöön, joka näkyy myös
Sampolan kaupunginosassa. Ulkosyöttöisessä mallissa ajoneuvoliikenne kiertää alueen
reunoilla, minkä vuoksi myös kerrostaloalueen pysäköinti on järjestetty alueen ulkoreunoille. Liikennettä ei synny alueen sisälle, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta hyvä
asia. Ulkosyöttöinen malli kuitenkin aiheuttaa sen, että joillain alueen asukkaista matka
autolle saattaa olla pitkä. Parkkipaikan ja kodin etäisyyden olleessa yli kaksisataa metriä, asukkaat pyrkivät tuomaan autonsa lähemmäs asuntoa. [14, s. 25, 179.]
Sampolan kerrostaloalueella asukkaiden pysäköintialueita on Annikintien, Vellamontien
sekä Värttinätien varressa (kuva 21). Osa liikekeskuksen pysäköintialueesta toimii myös
asukaspysäköintipaikkoina. Sampolan liikekeskuksen pysäköintialue palvelee asukkaiden lisäksi liikekeskuksen asiakkaita ja työntekijöitä sekä koulun henkilökuntaa. Pysäköintialue sijoittuu liikekeskuksen koillispuolelle, joka kuitenkin mielletään liikekeskuk-
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sen ”takaoveksi”. Koululaisten mopoparkki on järjestetty Kouvonraitin puoleiselle pihalle. Mopoparkkiin pääsee ajamaan Kouvonraitin pohjoiselta osalta Hahlontien ja Palokunnantien kautta sekä Puhurintieltä Vasamatien kautta.
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Kuva 21.

Sampolan keskitetyt parkkialueet on merkitty karttaan punaisella [4].

Sampolassa osa asukkaista pitää pysäköintialueensa sijaintia liian kaukaisena ja pyrkii
tuomaan autonsa lähemmäs asuntoaan pihateiden varsille. Kalskeentie tukkeentuu,
kun asukkaat jättävät autojaan parkkiin sen varteen. Autoja pyritään tuomaan myös
aivan talon eteen. Tästä syntyy liikennettä myös alueen sisälle, missä moottoriajoneuvolla ajo on kuitenkin kielletty. Puhurintien päässä on epävirallinen ”pysäköintialue”,
jolle ajetaan laittomasti kevyen liikenteen väylää pitkin.
Impolassa pysäköintitilanne on parempi. Impolan kerrostaloalueella pysäköinti on järjestetty Rajalantien kerrostaloalueelle keskitetysti kahdelle pysäköintialueelle, ja matkat
pysäköintialueilta asuntoihin ovat lyhyitä. Ojantien kerrostaloalueella pysäköinti on järjestetty asuntojen pihoihin, jolloin matka asunnolle on vain kymmeniä metrejä.
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4
4.1

Suunnitellut hankkeet
Aarnintien katuvalosaneeraus

Aarnintielle Sampolaan tehdään katuvalosaneeraus välille Sampolantie Lemmontie (kuva 22) vuoden 2011 aikana [11].
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Kuva 22.

4.2

Aarnintien katuvalosaneeraus [4].

Filpuntien kevyen liikenteen väylä

Impolaan on suunniteltu kevyen liikenteen väylä Filpuntielle välille Ojantie Mikkolantie
(kuva 23) [11].
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Kuva 23.

4.3

Filpuntien suunniteltu kevyen liikenteen väylä [4].

Hahlontien kevyen liikenteen väylä

Sampolan luoteispuolelle Hahlontielle (kuva 24) on suunniteltu kevyen liikenteen väylä
Aarnintien ja Kouvonraitin väliselle osuudelle [11].
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Kuva 24.

Hahlontien kevyen liikenteen väylä [4].
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4.4

Ulvilantien liikenneympyrä

Ulvilantielle Impolan ja Sampolan väliin on laadittu luonnosehdotus liikenneympyrästä
(kuvat 25 ja 26). Risteys on esitetty Porin liikenneturvallisuussuunnitelman kohteeksi
2010–2020. [11.]
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Kuva 25.

Ulvilantien liikenneympyrän paikka näkyy kuvassa punaisella [4].

Kuva 26.
Ulvilantien liikenneympyrän luonnosehdotus. Sampola kuvan yläosassa ja Impola
kuvan alaosassa [9].
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4.5

Puhurintien liikenneympyrä

Puhurintielle on suunniteltu liikenneympyrä (kuva 27) Puhurintien ja Sampolantien risteykseen. Liikenneympyrä on suunniteltu toteutettavaksi vasta, kun Sampolantien eteläpuolikin on rakennettu. Liikenneympyrän on tarkoitus rauhoittaa Sampolantien liikennettä ja parantaa tien turvallisuutta. [11.]
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Kuva 27.

4.6

Puhurintien liikenneympyrän paikka näkyy kuvassa punaisella [4].

Outokummuntien ja Sampolantien liikenneympyrä

Outokummuntien ja Sampolantien risteykseen (kuva 28) on suunniteltu liikenneympyrä. Risteyksessä on kuitenkin vain vähän tilaa liikenneympyrälle tällä hetkellä, joten
rakentaminen vaatii asemakaavamuutoksen. Sampolantien ja Outokummuntien risteys
ei ulotu Sampolan kaupunginosan alueelle, mutta se on merkittävä risteys liikuttaessa
Sampolasta muualle kaupunkiin. Liikenneympyrän rakentamisen pitäisi parantaa myös
raskaan liikenteen liittymistä Sampolantieltä Outokummuntielle.
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Kuva 28.

4.7

Liikenneympyrän paikka näkyy kuvassa punaisella [4].

Ojantien ja Filpuntien/Sampolantien risteys

Ojantien ja Filpuntien/Sampolantien risteyksessä (kuva 29) väistämisvelvollisuus on
tällä hetkellä Filpuntietä ajavilla. Risteystä ollaan muuttamassa t-risteykseksi, jolloin
Ojantielle tulisi väistämisvelvollisuus. Liittymän muuttaminen t-risteykseksi helpottaa
Vihneentien liikenneyhteyksiä.
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Kuva 29.

Ojantien ja Filpuntien/Sampolantien risteys [4].
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5

Kehittämisehdotukset

5.1

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen suosioon vaikuttavat vuorovälit, kävelymatka pysäkeille, matkustusaika sekä vaihtoyhteydet ja matkan hinta. Vuorovälien ollessa ruuhka-aikoina enintään
15 minuuttia ja muulloin enintään 20 minuuttia voidaan joukkoliikennettä pitää kilpailukykyisenä yksityisautoilun kanssa. Matka pysäkille saisi olla enintään 250 metriä, jotta
joukkoliikennettä pidettäisiin kilpailukykyisenä yksityisautoilun kanssa. [15, s. 158.]
Linja-autopysäkeille pääsyn ja sieltä poistumisen tulisi olla turvallista. Pysäkille pitäisi
päästä esteettömästi ja pysäkin odotustila tulisi olla korotettu linja-autoon nousemisen
helpottamiseksi. Pysäkkien kohtuulliseen varustetasoon kuuluvat sadekatos, hyvä valaistus sekä pysäkkiä käyttävien linja-autojen aikataulut. [15, s. 168.]
5.1.1

Sadekatokset

Sampolan Asukkaat ry:n Kompakti kaupunki -toimikunta painotti joukkoliikennekeskustelussamme pysäkkien sadekatoksien tärkeydestä. Tällä hetkellä kaikilla bussipysäkeillä
ei ole katoksia, mutta katokset ovat tärkeitä erityisesti vesi- ja lumisateilla sekä auringon paistaessa kuumasti.
5.1.2

Sampolantien joukkoliikenteen pysäkit

Linjan 5 varrella olevat pysäkit Sampolantiellä ovat puutteellisia. Pysäkeiltä puuttuu
suojatie Sampolantien yli. Puhurintien pysäkiltä puuttuu lisäksi kevyen liikenteen väylä
pysäkiltä poistumiseen. Pysäkeiltä puuttuvat myös korokkeelliset odotustilat linjaautoon nousemisen helpottamiseksi.
Ehdotus: Aarnintien pysäkin (1) kohdalle tehdään suojatie (kuva 30). Puhurintien pysäkille (2) tehdään suojatie Sampolantien yli ja Sampolantien viereen kevyen liikenteen
väylä Kouvonraitilta Puhurintielle (kuva 30). Molemmille pysäkeille rakennetaan korokkeelliset odotustilat.
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Kuva 30.

5.2
5.2.1

Sampolantien pysäkit [4].

Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylien tulee olla turvallisia, toimivia ja miellyttäviä kulkea. Verkoston
tulee olla monipuolinen, reittien tulee olla nopeita kulkea ja niiden tulee kulkea mahdollisimman suoraan kohteiden välillä. Korkeuserojen tulee reiteillä olla mahdollisimman
pieniä, sillä ne vähentävät reitin houkuttelevuutta ja tuottavat vaikeuksia liikkumisesteisille. Reitin tulee olla helposti havaittavissa, ja tien käyttäjälle on hyvä syntyä tunne,
että hän on menossa kohti määränpäätä eikä siitä poispäin. Kevyen liikenteen verkoston tulee olla tiheä, jotta halutessaan voi käyttää vaihtoehtoista reittiä. Kouluihin ja
lähipalveluihin tulisi olla turvalliset kevyen liikenteen yhteydet 3 5 kilometrin päästä.
[16, s. 32–33.]
5.2.2

Sampolantien kevyen liikenteen väylän jatkaminen

Sampolan kevyen liikenteen väylän jatkaminen Annikintien puistojatkeelta Puhurintielle
(kuva 31) olisi tärkeä, sillä silloin kevyen liikenteen väylä jatkuisi yhtenäisenä ja turhat
kiertämiset vähentyisivät. Kevyen liikenteen väylä olisi tarpeellinen myös joukkoliikenteen käyttäjille, jotka jäävät linja-autosta Sampolantien varrella.
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Kuva 31.

5.2.3

Sampolantien kevyen liikenteen väylän jatkaminen [4].

Kouvonraitin kevyen liikenteen väylän jatkaminen

Kouvonraitin kevyen liikenteen väylä loppuu pohjoisesta päin tultaessa liikekeskukselle.
Kouvonraitin kevyen liikenteen väylän jatkaminen olisi perusteltua, jotta kevyen liikenteen käyttäjien ei tarvitsisi siirtyä moottoriajoneuvoliikenteen sekaan. Kevyen liikenteen
väylän jatkaminen vaatisi asemakaavamuutoksen.
Ehdotus: Väylää jatketaan Vellamontielle ja Vellamontietä pitkin Kalskeentielle saakka.
5.2.4

Kyllikinpolulta reitti Kouvonraitin kevyen liikenteen väylälle

Kyllikinpolulta reitti Kouvonraitin kevyen liikenteen väylälle (kuva 32). Reittiä pitkin
pääsisi muun muassa Kouvonraitin linja-autopysäkeille, Itä-Porin yhtenäiskouluun ja
liikekeskukseen. Uutta reittiä pitkin alueen asukkaat pääsisivät myös keskustaan vievälle kevyen liikenteen väylälle turvallisesti. Tälläkin hetkellä reittiä käytetään, vaikka alueella ei kulje kevyen liikenteen väylää.
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Kuva 32.

5.2.5

Kyllikinpolulta kevyen liikenteen yhteys Kouvonraitille [4].

Impolan kevyen liikenteen väylät

Filpuntien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä Vihneentien varteen olisi
hyvä rakentaa kevyen liikenteen väylä (kuva 33) turvallisen liittymisen vuoksi rivitaloalueelta. Lisäksi kerrostaloalueelta voisi helpottaa liittymistä Filpuntien kevyen liikenteen väylälle avaamalla kevyen liikenteen yhteys Filpunpuiston ja kerrostaloalueen rajalle.
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Kuva 33.

Impolaan suunnitellut kevyen liikenteen väylät [4].
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5.2.6

Kevyen liikenteen reittien viitoitus

Kevyen liikenteen reittien viitoittaminen on tärkeää, sillä niiden avulla opastetaan ihmiset turvallisia reittejä pitkin määränpäähän. Usein ihmiset tuntevat hyvin vain oman
asuinympäristönsä ja sen reitit. Kevyen liikenteen reittien viitoitusta voidaan käyttää
pitkämatkaiselle ja paikalliselle liikenteelle. Kevyen liikenteen viitoituksessa käytetään
kevyen liikenteen viitoittamiseen tarkoitettuja viittoja. Viitoituksen tulee jatkua katkeamattomana aloituskohdasta määränpäähän saakka. [16, s. 117.]
Ehdotus: Sampolasta ja Impolasta voisi parantaa kevyen liikenteen viitoitusta muihin
kaupunginosiin ja keskustaan. Tämä voisi osaltaan houkutella uusia kevyen liikenteen
käyttäjiä. Mielestäni hyviä paikkoja viitoitukselle olisi Sampolan liikekeskuksen etupuoli
ja Impolassa Ulvilantien risteyksen ympäristö.
5.2.7

Pyöräpysäköinti

Hyvä pyöräpysäköintipaikka on hyvin havaittavissa, pyörille on riittävästi telineitä ja
pyörä on mahdollista lukita telineeseen vähintään rungostaan, pyörät ovat sateelta
suojassa ja sosiaalisen valvonnan alla, jolloin pyöriin kohdistunut ilkivalta vähenee [16,
s. 132].
Pyörätelineet tiivistävät pyöräpysäköintiin vaadittavaa tilaa, kun telineisiin pysäköidyt
pyörät vievät vähemmän tilaa kuin vapaasti pysäköidyt polkupyörät. Pyöräpysäköintiä
tulisi järjestää kaikkiin merkittäviin pyöräilyn lähtö- ja määränpäihin sekä sellaisiin paikkoihin, joissa vaihdetaan kulkumuotoa. Pysäköinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon pysäköinnin käyttäjäryhmät, käyttötapa, käytön kesto ja ajankohta jona pysäköintiä käytetään. Lyhytkestoisessa pysäköinnissä pysäköintitelineiden tulisi olla helppo- ja
nopeakäyttöisiä, ja ne tulisi sijoittaa enintään 10 metrin päähän asiointikohteesta. [16,
s. 132, 134.]
Polkupyörätelineiden mitoitusta on esitelty kuvassa 34. Polkupyörätelineiden käyttöaste
on yleensä maksimissaan 85 %. Ulkotiloissa polkupyörän suositeltava pysäköintiväli on
0,6 metriä, jolloin myös pyörän lukitsemiseen jää tarpeeksi tilaa. Pysäköintipaikkoja
mitoitettaessa tulee ottaa huomioon pysäköidyn polkupyörän tarvitsema tila ja tila, joka
tarvitaan pyörän telineeseen laittamiseen. [16, s. 135.]
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Kuva 34.

5.2.8

Polkupyörätelineiden mitoituksia [16, s. 135].

Liikekeskuksen pyöräpysäköinti

Tällä hetkellä liikekeskuksen sisäpihalla on pyörätelineitä eri paikoissa seinustaa. Liikekeskuksen sisäpihan pyörätelineet voisi siirtää katoksen alle, jotta polkupyörät saatai-
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siin suojaan sateelta ja autoliikenteeltä. Katoksesta on lyhyt matka liikekeskuksen sisäänkäynnille.
5.2.9

Kevyen liikenteen väylien pinnan kunnon parantaminen

Kevyen liikenteen väylien käyttömukavuuteen vaikuttaa merkittävästi päällyste ja sen
tasaisuus. Rakenne- ja päällystevauriot, kuten pituushalkeamat, painumat ja kohoumat, vaikuttavat myös turvallisuuteen. Päällystettä voi korjata paikkaamalla tai uusimalla päällyste kokonaan. [16, s. 139.]
Sampolasta keskustaan kulkevalla kevyen liikenteen väylällä päällyste on monista paikoin huonossa kunnossa. Päällystettä parantamalla liikkuminen kevyen liikenteen väylällä olisi miellyttävämpää ja turvallisempaa.
5.2.10 Kevyen liikenteen väylien kunnossapito
Kevyen liikenteen väylien kesä- ja talvikunnossapito on tärkeää väylien turvallisuuden
ja käyttömukavuuden vuoksi. Kadun ja eräiden yleisten alueiden puhtaanapito -lakiin
on kirjattu kiinteistön vastuu jalkakäytävien kunnossapidosta asemakaava-alueella.
Lakia on uudistettu 1.11.2005 kahden vuoden siirtymäajalla. Uudistuksella kunnan ja
tontinomistajan vastuujakoa täsmennettiin. Uudistuksen jälkeen yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito kuuluu kuntien vastuulle. Lain mukaan kunnan tulee
myös määrätyin edellytyksin ottaa huolehtiakseen pientalovaltaisilla alueilla tontinomistajien vastuulla olevat jalkakäytävien kunnossapitotehtävät. Kunnossapitotehtävistä
kunta saa periä kustannukset tontinomistajilta tontinomistajille kuuluvista kunnossapitotehtävistä. Jalkakäytävän hoidon laiminlyömisestä on mahdollista sakottaa tai velvoittaa teettämään työ korvausta vastaan. Talvikunnossapidossa tulee huolehtia lumen ja
sohjon poistosta sekä liukkauden ehkäisemisestä. Kesäkunnossapitoon kuuluu muun
muassa talvella käytetyn hiekan tai soran puhdistaminen. Keväällä tulee tarkistaa, onko
jalkakäytävän pinta kärsinyt esimerkiksi routavaurioita ja mitä muita korjaustoimenpiteitä jalkakäytävän pinta vaatii. Kunnossapitoon kuuluu myös näkemien puhtaanapito
sekä viherympäristön hoitaminen. [16, s. 136–139; 17.]
5.2.11 Vaaksatie
Vaaksatien toisella puolella kulkee kevyen liikenteen väylä ja toisella puolella jalkakäytävä (kuva 35). Jalkakäytävän käyttö ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista kesäisin
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jalkakäytävällä rehottavien puskien vuoksi eikä talvisin talvikunnossapidon laiminlyömisen seurauksena. Jalkakäytävän kunnossapidosta ovat vastuussa jalkakäytävän varren
tontinomistajat.
Ehdotus: Jalkakäytävän kunnossapidosta on huomautettava vastuussa olevia kiinteistöjä tai kaupungin on otettava huolehtiakseen jalkakäytävän kunnossapito.

Kuva 35.

Vaaksatien jalkakäytävä.

5.2.12 Kalskeentien koillispuolen kevyen liikenteen väylä
Kalskeentien koillispuolen kevyen liikenteen väylän (kuva 36) talvikunnossapito on laiminlyöty. Kaupungin tulisi tästä lähtien huolehtia Kalskeentien laiminlyödyn kevyen
liikenteen väylän kunnossapidosta.
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Kuva 36.

Kalskeentien kevyen liikenteen väylä.

5.2.13 Suojatiet ja pyörätien jatkeet
Suojatie on sellainen tien osa, joka on tarkoitettu jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan ylittämiseen. Pyörätien jatke on tarkoitettu pyöräilijöiden käytettäväksi ajoradan
ylittämiseen. Pyöräilijällä on kuitenkin lupa käyttää myös välittömästi pyörätiehen liittyvää suojatietä. Vuonna 2010 tuli voimaan uusi laki pyörätien jatkeen merkintätavasta.
Vanhoja merkintöjä saa käyttää vuoteen 2017 asti. Suojatie merkitään valkoisella ajoradan suuntaisella juovituksella, pyörätien jatke merkitään kahdella valkoisella katkoviivalla. Suojatiemerkinnän rinnalle voidaan merkitä pyörätien jatke, tällöin pyörätien jatkeesta ei merkitä suojatien puoleista katkoviivaa. Suojatiellä osoitetaan autoilijalle jalankulkijoiden käyttämät ajoradan ylityskohdat. [16, s. 83; 18.]
Sampolassa on vain vähän suojateitä, ja esimerkiksi Kalskeentiellä suojateitä ei ole
lainkaan. Jos Sampolassa avataan läpiajoliikenne, tulisi suojateitä alueelle sijoittaa tarvittava määrä turvallisen liikkumisen turvaamiseksi.
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5.3
5.3.1

Moottoriajoneuvoliikenne
Ajoradan mitoitus

Kadut voidaan luokitella pääkatuihin, kokoojakatuihin, tonttikatuihin ja teollisuuskatuihin. Kadun mitoituksen tulee olla mieluummin liian kapea kuin liian leveä, jotta nopeudet eivät kasva suuriksi. Kadut mitoitetaan muun muassa katuluokituksen, liikennöitävien ajoneuvojen ja liikennemäärien mukaan. Kadun mitoitukseen voidaan käyttää kuvassa 37 näkyviä mitoitusajoneuvoja. [15, s. 220.]

Kuva 37.

Mitoitusajoneuvot [19, s. 13].

Pääkaduilla mitoitettava poikkileikkaus on kaksi kuorma-autoa. Kuorma-autojen tulee
pystyä kohtaamaan toisensa hiljentämättä vauhtia. Kokoojakaduilla mitoitettava poikki-

40

leikkaus on kahden kuorma-auton tai kuorma-auton ja henkilöauton kohtaaminen.
Tonttikaduilla mitoitukseksi riittää kahden henkilöauton kohtaaminen tai henkilöauton
ja kuorma-auton kohtaaminen. Kapeimmillaan kadun mitoitukseksi riittää henkilöauton
ja jalankulkijan kohtaamiseen vaadittava tila eli noin 3 metriä. Pelastusajoneuvot vaativat kuitenkin aina vähintään 3,5 metrin mitoituksen, joten alle 3,5 metrin mitoitus on
harvoin mahdollista. [15, s. 221.]
5.3.2

Vellamontien leventäminen ja ajoyhteyden avaaminen Puhurintielle

Sampolan kautta kulkeva joukkoliikenne käyttää Vellamontietä reittinään. Vellamontien
viereltä puuttuu kevyen liikenteen väylä, joten linja-autot, jalankulkijat ja pyöräilijät
käyttävät samaa väylää. Kouvonraitilta kääntyvät linja-autot tukkivat Vellamontien ja
aiheuttavat vaaran kevyelle liikenteelle.
Ehdotus 1: Vellamontietä levennetään Sammonpuiston päästä, jotta linja-autojen
kääntyminen Kouvonraitilta helpottuisi. Vellamontien viereen rakennetaan kevyen liikenteen väylä Kalskeentieltä Kouvonraitille saakka.
Ehdotus 2: Vellamontieltä avataan ajoyhteys Puhurintielle (kuva 38). Tämä parantaisi
myös liikekeskuksen saavutettavuutta. Tässä ongelmaksi tulee Vellamontien varrella
oleva asukaspysäköintipaikka Puhurintien päässä. Jos reitti Vellamontieltä Puhurintielle
avattaisiin, tulisi Vellamontietä leventää. Leventäminen tapahtuisi asukaspysäköintipaikkaa pienentämällä tai siirtämällä pysäköintipaikkaa lähemmäs Vasamatietä. Vellamontien leventäminen vaatisi myös asemakaavamuutoksen. Ongelmaksi saattaa muodostua pitkä suora (noin 320 metriä), jolloin nopeudet saattavat kasvaa. Tien leventäminen saattaa vaatia hidasteratkaisuja liikenneturvallisuuden turvaamiseksi. Läpikulkuliikenteen avaaminen lisäisi todennäköisesti liikennemääriä alueen sisällä, joten Vellamontien viereen tulisi rakentaa kevyen liikenteen väylä Kalskeentieltä Puhurintielle
saakka kevyen liikenteen käyttäjien turvallisen liikkumisen turvaamiseksi.
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Kuva 38.

5.3.3

Vellamontien jatkaminen Puhurintielle [4].

Hahlontie, Kouvonraitti, Vellamontie, Kalskeentie

Sampolan Asukkaat ry:n Kompakti kaupunki -toimikunnan mielestä paras ja ainoa tapa
avata Sampolan läpiajoliikenne on avata liikenne Hahlontieltä Kouvonraitille ja siitä
edelleen Vellamontien kautta Kalskeentielle (kuva 39). Tämä on reitti, jota käyttää
myös alueen kautta kulkeva joukkoliikennelinja 6. Hahlontielle on jo suunniteltu kevyen
liikenteen väylä, joten sitä voisivat hyödyntää kevyen liikenteen käyttäjät. Kouvonraitin
kevyen liikenteen väylää tulisi jatkaa Vellamontielle saakka ja Vellamontietä Kalskeentielle saakka. Teiden leventäminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen vaatisi
asemakaavamuutoksen alueelle.
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Kuva 39.

5.3.4

Hahlontie-Kalskeentie [4].

Impolan kerrostaloalueen ja rivitaloalueen avaaminen

Impolan rivitaloalue on huonosti saavutettavissa. Alueelle pääsee moottoriajoneuvolla
vain Filpuntien kautta, kun taas kevyen liikenteen väyliä pitkin alueelle pääsee ainoastaan kerrostaloalueen kautta. Rivitaloalueen avaamisesta kerrostaloalueen kautta Ojantielle on keskusteltu kaupungin järjestämissä lähiökävelyissä vuonna 2009. Liikenteen
avaaminen kerrostaloalueen kautta heikentää alueen liikenneturvallisuutta. Liikenteen
avaaminen vaatisi asemakaavamuutoksen. Kaupungin suunnitelmissa on muuttaa
Ojantien ja Filpuntien risteys t-risteykseksi, mikä jo osaltaan helpottaa Vihneentien
asukkaiden liikkumista.
Ehdotus 1: Liikenne rivitaloalueelle avataan Rajalantien ja kerros- ja rivitaloaluetta
yhdistävän kevyen liikenteen yhteyden kautta (kuva 40).
Ehdotus 2: Liikenne rivitaloalueella avataan kerrostaloalueelle saapuvan kevyen liikenteen yhteyden kautta jatkuen suoraan rivitaloalueelle kerros- ja rivitaloalueita yhdistävän kevyen liikenteen väylän kautta (kuva 40).
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Kuva 40.

5.4

Ehdotus 1 ja 2 näkyvät kartalla [4].

Pysäköinti

Alueen pysäköinnin voi järjestää tien varteen tai tonteille. Tonteille pysäköinnin voi
sijoittaa, joko kullekin kiinteistölle erikseen, kuten Impolassa on osittain tehty tai keskitetysti, kuten Sampolassa. Pysäköinti tulee aina sijoittaa vähintään kahdeksan metrin
päähän asunnon ikkunoista, paitsi pientaloalueilla sallitaan poikkeaminen vähimmäismitasta. [15, s. 197; 20.]
5.4.1

Kalskeentie

Sampolan Asukkaat ry:n Kompakti kaupunki -hankkeen toimikunnan kanssa keskustellessani esiin nousi Kalskeentien pysäköintiongelma. Kalskeentielle pysäköidään paljon
autoja ja sen seurauksena Kalskeentiestä tulee kapea. Henkilöauton ja linja-auton kohtaaminen kaikilla Kalskeentien osilla ei onnistu. Tällä hetkellä Vaaksatien ja Kalskeentien risteyksestä alkaa tienvarsipysäköinti, joka päättyy muutamaa metriä ennen Kaventietä. Autoja pysäköidään kuitenkin myös Kalskeentien Annikintien ja Vaaksatien
väliselle osuudelle (kuva 41), josta pysäköintilevennys puuttuu.
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Ehdotus 1: Kalskeentien tienvarsipysäköintiin laitettaisiin 24 tunnin pysäköintiaikarajoite. Tämä helpottaisi talvisin talvikunnossapitoa, ja pysäköidyt autot eivät kaventaisi
Kalskeentietä, koska ne mahtuisivat paremmin pysäköintilevennykseen.
Ehdotus 2: Kalskeentielle laitetaan pysäköintikieltokyltti alkaen Sampolantien risteyksestä ja päättyen Vaaksatien risteykseen.
Ehdotus 3: Vaaksatien ja Annikintien väliselle osuudelle rakennetaan pysäköintilevennys.

Kuva 41.

5.4.2

Vaaksatien ja Annikintien välinen alue.

Liikekeskuksen ”etupuolelle” pysäköintipaikkoja

Mikäli Sampolassa avataan läpiajoliikenne Vellamontien kautta, olisi hyvä rakentaa liikekeskuksen ”etupuolelle” eli Kouvonraitin ja Vellamontien puolelle asiakaspysäköintipaikkoja. Nämä pysäköintipaikat olisivat asiointipaikkoja, joihin laitettaisiin pysäköintiaikarajoite.
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Ehdotus 1: Pysäköintipaikkoja rakennetaan Sammonpuiston päähän (kuva 42).
Ehdotus 2: Pysäköintipaikkoja rakennetaan Kouvonraitin varteen Vellamontien pysäköintialueen päähän (kuva 42). Tämä pienentäisi Vellamontien asukaspysäköintipaikkaa, mutta pysäköintipaikkaa voisi leventää kohti Vasamatien pelikenttää. Pelikenttä
tulisi kuitenkin sijoittaa uuteen paikkaan esimerkiksi koulun urheilukentälle.
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Kuva 42.

5.4.3

Pysäköintipaikat [4].

Puhurintien laiton ”pysäköintialue”

Puhurintien koillispäässä sijaitsee epävirallinen ”pysäköintialue” (kuva 43). ”Pysäköintialue” on vaarallinen kevyen liikenteen käyttäjille, sillä ”pysäköintialueelle” ajetaan laittomasti kevyen liikenteen väylää pitkin ja poistutaan peruuttamalla kevyen liikenteen
väylälle.
Ehdotus 1: Kevyen liikenteen väylä siirretään kulkemaan autotallien seinustan kautta
ja pysäköintipaikat siirretään Puhurintien varteen. Tämä edellyttäisi kuitenkin asemakaavamuutosta.
Ehdotus 2: Ajo pysäköintipaikalle estetään esimerkiksi aitaamalla alue.
Ehdotus 3: Alueelle laitetaan pysäköintikielto.
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Kuva 43.

5.4.4

Puhurintien pysäköintialue [4].

Liikekeskuksen sisäpihan pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen

Liikekeskuksen sisäpihan liikennejärjestelyjä (kuva 44) voitaisiin selkeyttää merkitsemällä alueelle pysäköintiruutuja. Liikekeskuksen oven läheisyyteen voisi merkitä kaksi
tai kolme inva- ja perhepaikkaa helpottamaan liikuntaesteisten sekä perheellisten asiointia liikekeskuksessa. Piha pitäisi suunnitella sellaiseksi, että tavarantoimittajan olisi
helppo asioida isolla autolla sisäpihalla. Tällä hetkellä alueelle pysäköidään autoja pysäköintikiellosta huolimatta.
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Kuva 44.

5.4.5

Liikekeskuksen sisäpihan pysäköintialue [4].

Sampolantien isojen autojen parkki

Keskusteluissa Kompakti kaupunki -toimikunnan kanssa ilmi tuli tarve isojen autojen
parkkipaikalle. Tällä hetkellä Sampolassa ei ole tilaa asuntovaunujen ja asuntoautojen
pysäköimiseen ja pidempiaikaiseen säilytykseen. Myös rekkojen pysäköintimahdollisuutta toivottiin.
Ehdotus 1: Parkkipaikka voitaisiin rakentaa Sampolantien eteläpuolelle. Parkkipaikka
palvelisi rekkaparkkina sekä asuntovaunu- ja asuntoautoparkkina. Vaatii asemakaavamuutoksen (kuva 45).
Ehdotus 2: Toinen mahdollinen paikka asuntovaunujen ja asuntoautojen pysäköimiseen voisi olla Hahlontien varressa olevalla vajaakäyttöisellä pysäköintipaikalla. Tämä
tehostaisi vajaakäyttöisen pysäköintipaikan käyttöä (kuva 45).
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Kuva 45.
[4].

Sampolantien isojen autojen parkkipaikkaehdotukset näkyvät kartalla punaisella
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6

Yhteenveto

Tässä työssä on käsitelty Impolan ja Sampolan liikennettä. Kompakti kaupunki
-hankkeeseen kuuluvat lähiöt Impola ja Sampola ovat 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä. Kompakti kaupunki -hanke kuuluu valtioneuvoston Lähiöohjelmaan, jonka tavoitteita ovat muun muassa lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen sekä alueiden palvelujen kehittäminen. Impolan ja Sampolan liikennettä kehittämällä pyritään elävöittämään kaupunginosia. Sampolan liikekeskuksen liikenneyhteyksien parantamisen toivotaan tuovan
lisää asiakkaita ja sitä myötä yrittäjiä liikekeskukseen. Lähiöohjelmalla pyritään myös
ehkäisemään lähiöiden syrjäytymistä. Impolan ja Sampolan liikenneyhteyksiä parantamalla ja alueille pääsyä helpottamalla alueita pyritään saamaan kiinnostavimmiksi ja
vetovoimaisemmiksi. Nuoret ja perheelliset tulisi saada kiinnostumaan lähiöasumisesta.
Sampolassa on korostunut iäkkään väestön määrä; vuosien päästä tästä voi tulla ongelma, jos alueelle ei saada houkuteltu uusia asukkaita.
90-prosenttia Porin joukkoliikenteestä hoitaa Porin Linjat Oy. Impolan kautta kulkee
yksi joukkoliikenteen linja ja Sampolan kautta kulkee kaksi joukkoliikennelinjaa, joista
toinen on palveluliikenteen linja. Porin joukkoliikenteen ongelmia ovat muun muassa
vaihtelevat matkustajamäärät, mikä tuottaa ongelmia aikataulujen suunnittelulle. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kuitenkin nousseet Porissa syksyn 2010 aikana.
Joukkoliikennettä tarkasteltaessa Impolan joukkoliikennelinjan reitiltä löytyi kaksi puutteellista pysäkkiä. Pysäkeille ei pääse kevyen liikenteen väyliä pitkin, mikä tekee pysäkeistä vaarallisia. Pysäkeiltä puuttuvat korokkeelliset odotustilat ja katokset. Näihin
puutteisiin työssä on ehdotettu parannusehdotukseksi korokkeellisen odotustilan rakentamista, katoksen rakentamista sekä pysäkkien kevyen liikenteen yhteyksien parantamista.
Kevyen liikenteen väylät ovat Porissa yleisesti ottaen hyvät. Kevyen liikenteen väyliä on
Porissa lähes 300 kilometriä. Impolasta ja Sampolasta on nopea lähteä pyörällä Porin
keskustaan tai läheiseen Mikkolaan, josta löytyy kauppakeskuksia ja ruokakauppoja.
Sampolassa kevyen liikenteen väylien jatkuvuus on heikkoa, ja voidaankin sanoa, että
osa väylistä loppuu ikään kuin kesken. Näiden väylien jatkaminen olisi perusteltua liikenneturvallisuuden sekä reittien jatkuvuuden kannalta. Silloin kevyen liikenteen käyttäjien ei tarvitsisi poiketa moottoriajoneuvoliikenteen sekaan päästäkseen siirtymään
paikasta toiseen. Myös talvikunnossapidossa on puutteita kevyen liikenteen väylillä,
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kuten Sampolan Kalskeentiellä. Impolasta taas puuttuu kevyen liikenteen väylä Filpuntien viereltä kokonaan, mikä hankaloittaa rivitaloasukkaiden liikkumista kevyen liikenteen väylillä. Nyt rivitaloasukkaiden täytyy kiertää kerrostaloalueen kevyen liikenteen
väylien kautta. Työssä ehdotettiin kevyen liikenteen väylien jatkamista Sampolassa
Kouvonraitilla sekä Sampolantiellä. Impolassa Filpuntielle on jo suunniteltu rakennettavan kevyen liikenteen väylä, mikä helpottaakin huomattavasti rivitaloalueen asukkaiden
liikkumista kevyen liikenteen reittejä pitkin. Vaaksatiellä ja Kalskeentiellä on ollut ongelmia teiden auraamisen kanssa talvella 2010–2011. Kunnossapidon vastuutahot onkin selvitettävä ja kunnossapitoon kiinnitettävä paremmin huomiota.
Moottoriajoneuvoliikenteen ongelmakohtia Impolassa on rivitaloalueen saavutettavuus.
Sampolassa ongelmia tulee alueen sisäisestä moottoriajoneuvokiellosta ja sen noudattamatta jättämisestä. Sampolan liikekeskus on aikoinaan rakennettu alueen keskelle ja
liikenneyhteydet liikekeskukseen ovat yhden moottoriajoneuvolla ajon sallivan kadun
varassa. Runsaslumisina talvina liikekeskukselle johtava Kalskeentie on kapea kadun
varteen pysäköityjen autojen ja lumipenkkojen johdosta. Liikekeskuksen saavutettavuutta toivotaan parannettavan uusien väylien avaamisella liikekeskukselle, jotta liikekeskukselle pääsisi useammasta suunnasta. Impolan ja Sampolan alueille on myös
suunniteltu liikenneympyröitä parantamaan liikenteen turvallisuutta ja helpottamaan
alueille pääsyä. Impolan rivitaloalueen avaamiseksi työssä on ehdotettu kahta tapaa,
joista kummassakin reitit kulkevat Impolan kerrostaloalueen läpi. Sampolan liikekeskuksen saavutettavuuden parantamiseksi on työssä ehdotettu Sampolassa jo olevien
teiden avaamista moottoriajoneuvoliikenteelle kahdella eri tavalla. Kalskeentien pysäköintiongelman ratkaisemiseksi on työssä ehdotettu pysäköintiaikarajoitetta, mikä helpottaisi myös tien talvikunnossapitoa.
Pysäköinti on ongelma erityisesti Sampolassa. Sampolassa on keskitetyt parkkipaikat,
ja osa asukkaista pyrkii tuomaan autonsa lähemmäs asuntoaan tienvarsille. Tämä aiheuttaa kuitenkin liikennettä Sampolan sisällä, joka on moottoriajoneuvokieltoaluetta.
Autojen pysäköimiseen pysäköintikieltoalueille ei työssä löydetty ratkaisua. Tähän tuleekin kiinnittää huomiota jatkokeskusteluissa. Muihin pysäköintiongelmiin työssä on
esitetty erilaisia rajoittavia keinoja, kuten pysäköintiaikarajoituksia ja pysäköintikieltoja.
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Työssä ilmeni myös joitain liikenteellisiä ongelmia, joihin on kuitenkin jo Porin kaupungin toimesta suunniteltu parannustoimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa Filpuntien
kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Ulvilantien suuntaisliittymän muuttaminen
liikenneympyräksi. Parannusehdotuksista osa on jo päätetty toteuttaa, mutta olisi tärkeää, että myös muut parannustoimenpiteet pystyttäisiin toteuttamaan lähitulevaisuudessa.
Uskon, että työtäni voidaan hyödyntää jatkokeskusteluissa alueiden kehittämiseksi.
Tässä työssä esitetyt kehitysehdotukset havaittuihin ongelmiin toimivat pohjana jatkokeskustelulle, jossa tulisi kartoittaa muitakin mahdollisia keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän työn tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin kiinnittää huomiota ongelmiin,
joita Impolan ja Sampolan liikenteessä ilmenee. Nämä ongelmat ovat todellisia, ja tärkeää olisikin, että niihin puututtaisiin ja että ne herättäisivät keskustelua alueiden kehittämiseksi. Osa työn ongelmista ilmenee vain runsaslumisina talvina. Talvi 2010–
2011, jona työ tehtiin, oli erityisen runsasluminen, jolloin erityisesti pysäköinnin ja aurauksen ongelmat alueilla korostuivat. Runsaslumisiin talviin olisi kuitenkin hyvä varautua jo etukäteen.
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