Porin kaupunki
Kaupunginhallitus

Ote pöytäkirjasta 11/2021
19.04.2021

1 (13)
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 58,16.12.2020
Tekninen lautakunta, § 19,26.01.2021
Joukkoliikennejaosto, § 11,09.02.2021
Sivistyslautakunta, § 35,16.02.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 39,03.03.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 57,31.03.2021
Kaupunginhallitus, § 277, 19.04.2021
§ 277
Porin keskustan liikenneverkkoselvitys
PRIDno-2020-2844
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 16.12.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Hautamäki, Mikko Nurminen
jouko.hautamaki@pori.fi, mikko.nurminen@pori.fi
yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö,
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Porin keskustan liikenneverkko lähtötietoanalyysit
2 Keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
Pori-sopimuksessa on todettu tarve ylläpitää ja kehittää keskustan elinvoimaisuutta ja
laatia keskustan kehittämisohjelma. Yksi kehittämisohjelman osioista on keskustan
liikenneverkkoselvitys, jonka kaksivaiheisen työn ensimmäinen osa, tavoitevaihe on
valmistunut. Tavoitteiden pohjalta toisen vaiheen suunnittelutyö voidaan käynnistää
vuoden 2021 aikana.
Keskustan liikenneverkkoselvityksen tilaamista valmisteltiin mm. keskustan
kehittämisen työpajoissa sekä käynnissä olevan koko Poria ja osittain Ulvilaa koskevan
Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työ tilattiin tarjouksen
perusteella teknisen toimialan suunnittelun ja valvonnan puitesopimuksen 2020-21
liikenneosion ehtojen mukaisesti Ramboll Finland Oy:ltä.
Keskustan liikennesuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin nykytilan
analysointia laadittujen ohjelmien ja strategioiden sekä havaintojen, palautteiden ja
vuorovaikutusmenettelyjen avulla. Asukkaille järjestettiin keväällä 2020
verkkosovelluksia apuna käyttäen lempipaikkakysely sekä liikennejärjestelyjen
karttakysely. Tavoitetilan ja suunnittelun suuntaviivojen määrittelyä toteutettiin
yhdessä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa työpajassa 27.8.2020. Työtä
on ohjannut laaja ohjausryhmä sekä liikenne- ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoista
koostunut projektiryhmä.
Tarkoituksena on ollut määritellä liikenneverkon suunnitteluperiaatteet ja asettaa
laadulliset tavoitteet palvelutasolle. Visiossa Porin keskusta on kaunis ja ehdottoman
uniikki sekä keskustassa liikkuminen on helppoa – eikä ainoastaan porilaiselle.
Tavoitteissa keskustaa kehitetään jalankulun ehdoilla, Pori on pyöräilyn mallikaupunki,
moottoriajoneuvoliikenne palvelee tarkoitustaan ja joukkoliikenne on tärkeä osa
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liikennejärjestelmää. Laadituilla toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia, joilla keskustan
viihtyisyys ja elinvoimaisuus kohenevat entuudestaan.
Keskustan liikenneverkkoselvityksen toinen vaihe sisältää eri liikennemuotojen
tavoiteverkkojen ja katujen roolien määrittelyn, keskustan liikenteen simulointimallin
(VISSIM) laatimisen ja eri liikenneratkaisujen simuloinnin, liikennetekniset ratkaisut
keskustassa sekä vaikutusten arvioinnin. Lautakunnan pyytämien lausuntojen jälkeen
kaupunginhallitus päättää suunnitteluvaiheesta, joka on tarkoitus tilata tavoitevaiheen
toteuttaneelta konsultilta 5.5.2020 laaditun tarjouksen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku
Elinvoima- ja ympäristölautakunta pyytää luonnoksesta Porin keskustan
liikenneverkkosuunnitelman tavoitteiksi lausunnot 31.1.2021 mennessä Porin Yrittäjät
ry:ltä, Porikorttelit ry:ltä, Porin polkupyöräilijät ry:ltä, joukkoliikennejaostolta,
tekniseltä lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta.
Lausuntokierroksen perusteella päivitetty luonnos tuodaan uudelleen elinvoima- ja
ympäristölautakunnan käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle tehtävää ehdotusta
varten.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 26.01.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Hautamäki, Eija Riihimäki, Sanna Välimäki
jouko.hautamaki@pori.fi, eija.riihimaki@pori.fi, sanna.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, vs. liikenneinsinööri,
infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Liitteet

1 Keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
2 Porin keskustan liikenneverkko lähtötietoanalyysit
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Tekniseltä lautakunnalta lausuntoa
'Porin keskustan liikenneverkon kehittäminen - Ehdotus suuntaviivoiksi ja tavoitteiksi' -
raportista.
Infrajohtamisen toimintayksikön edustajat ovat olleet mukana työtä ohjaavassa
ohjausryhmässä. Liikenneverkkosuunnitelman tavoiteosiota on esitelty Teknisen
toimialan johtoryhmässä 25.11.2020 sekä Teknisen lautakunnan
suunnittelukokouksessa 12.1.2021.
Tavoiteosiotta voidaan yleisesti pitää onnistuneena ja kattavana lähtökohtana
jatkotyölle. Tekninen lautakunta nostaa kuitenkin esille seuraavat huomiot, jotka tulee
ottaa huomioon jatkosuunnitteluvaiheissa:
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Jokikeskushankkeeseen sisältyvien, Etelärannasta Kirjurinluodon kautta joen
pohjoisrannalle johtavien kevyenliikenteen siltojen tarve tulee tarkastella
jatkosuunnitteluvaiheissa.
Raskaan liikenteen läpiajorajoitukset keskustassa palvelevat keskustan
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä tavoitteita, ja asia tulee huomioida
jatkossa päätöksiä tehtäessä.
Kävelykadun viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaa merkittävästi
jakeluliikenteen määrä. Tavara- ym. logistiikan rajoittaminen kävelykadulla
edellyttää kuitenkin onnistuakseen neuvotteluja eri osapuolten kesken.
Kaupunkikuvallisista syistä on myös keskustan pääsisääntuloväylien
kunnossapitoon ja siisteyteen kiinnitettävä erityistä huomiota.
Liikenneverkon kehittämisessä tulee huomioida myös sujuvat kävely- ja pyöräily-
yhteydet keskustasta Kirjuriin, urheilukeskukseen, Puuvillaan, 6. osaan ja
Paanakedonkadun yritysalueelle.
Leveät katualueet mahdollistavat katutilojen kehittämisen eri kulkumuotojen
tarpeiden pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen
Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn, Keskustan
liikenneverkkoselvityksen tavoiteosiota koskevan lausunnon Elinvoima- ja
ympäristölautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Eriävä mielipide
Ilkka Holmlund: En pidä tarpeellisena kehitysehdotuksissa kohdassa 1.5 mainittua
huoltoliikenteen rajoittamista enkä kohdassa 1.6. mainittua pysäköinntipaikkojen
rajoittamista.

Joukkoliikennejaosto, 09.02.2021, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Kärki
jouni.karki@pori.fi
joukkoliikennesuunnittelija
Liitteet

1 Keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
2 Porin keskustan liikenneverkko lähtötietoanalyysit
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 (§ 58) käsitellyt Porin
keskustan liikenneverkkoselvityksen tavoitevaihetta ja pyytänyt joukkoliikennejaoston
lausuntoa asiasta.
Tavoitevaiheessa toteutettiin keskustassa liikkumisen nykytilan analysointia
laadittujen ohjelmien ja strategioiden sekä havaintojen, palautteiden ja
vuorovaikutusmenettelyjen avulla.Tarkoituksena on ollut määritellä liikenneverkon
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suunnitteluperiaatteet ja asettaa laadulliset tavoitteet: keskustaa kehitetään
jalankulun ehdoilla, Pori on pyöräilyn mallikaupunki, moottoriajoneuvoliikenne
palvelee tarkoitustaan ja joukkoliikenne on tärkeä osa liikennejärjestelmää.
Lautakunnan pyytämien lausuntojen jälkeen kaupunginhallitus päättää
suunnitteluvaiheesta, joka sisältää eri liikennemuotojen tavoiteverkkojen ja katujen
roolien määrittelyn, keskustan liikenteen simulointimallin (VISSIM) laatimisen ja eri
liikenneratkaisujen simuloinnin, liikennetekniset ratkaisut keskustassa sekä
vaikutusten arvioinnin.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku
Joukkoliikennejaosto päättää lausua luonnoksesta Porin keskustan
liikenneverkkosuunnitelman tavoitteiksi seuraavasti:
Joukkoliikennejaosto pitää hyvänä, että Porin keskustan liikenneverkkoa kehitetään.
Eri kulkumuodot tulee huomioida, jotta saavutetaan turvallinen ja tasapuolinen
liikkumista edistävä toimintaympäristö.
Liitteessä olleessa "Ehdotus suunnittelun tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi"
Kommentit:
"kohta 1.5 tuodaan esille, että rajoitetaan huoltoliikennettä vilkkaimpina ostosaikoina".
Yrittäjien ja muiden kaupallisten toimijoiden logistiikkakuljetusten aikarajaa ei tule
rajata tietylle ehdottamalle aikajänteelle, suosituksia tietysti voidaan esittää, kuten
jakelu- ja tavarakuljetukset ennen lounasaikaa. Valtakunnalliset ja paikalliset
logistiikkatoimijat suunnittelevat jo nykyisin reittien optimoinnin
kustannustehokkaalla ja täten ympäristöarvot huomioiden.
Tavoiteltavat vaikutukset kohdassa mainitaan, että "Suuria ihmismassoja houkuttelevien
tapahtumien järjestäminen keskustassa helpottuu."
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseksi, keskustan joukkoliikennereittejä
ei tule hankaloittaa siten, että massatapahtumia järjestetään kaupungin
ydinkeskustassa ja etenkään katuverkolla. Keskustassa helppo liikkuminen niin jalan,
pyöräillen kuin joukkoliikenteellä tulee olla mahdollista myös tapahtumien aikana.
"Kohta 4. Joukkoliikenne on tärkeä osa liikennejärjestelmää"
Joukkoliikenteeseen liittyviä tavoiteltavia vaikutuksia pidetään hyvänä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 16.02.2021, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
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Liitteet

1 Keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
2 Porin keskustan liikenneverkko lähtötietoanalyysit
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 58 käsitellyt Porin
keskustan liikenneverkkoselvityksen tavoitevaihetta ja pyytänyt sivistyslautakunnalta
lausuntoa asiasta.
Yleisesti
Pori-sopimuksessa on todettu tarve ylläpitää ja kehittää keskustan elinvoimaisuutta ja
laatia keskustan kehittämisohjelma. Yksi kehittämisohjelman osioista on keskustan
liikenneverkkoselvitys, jonka kaksivaiheisen työn ensimmäinen osa, tavoitevaihe on
valmistunut. Tavoitteiden pohjalta toisen vaiheen suunnittelutyö voidaan käynnistää
vuoden 2021 aikana.
Keskustan liikenneverkkoselvityksen tilaamista valmisteltiin mm. keskustan
kehittämisen työpajoissa sekä käynnissä olevan koko Poria ja osittain Ulvilaa koskevan
Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työ tilattiin tarjouksen
perusteella teknisen toimialan suunnittelun ja valvonnan puitesopimuksen 2020-21
liikenneosion ehtojen mukaisesti Ramboll Finland Oy:ltä.
Keskustan liikennesuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin nykytilan
analysointia laadittujen ohjelmien ja strategioiden sekä havaintojen, palautteiden ja
vuorovaikutusmenettelyjen avulla. Asukkaille järjestettiin keväällä 2020
verkkosovelluksia apuna käyttäen lempipaikkakysely sekä liikennejärjestelyjen
karttakysely. Tavoitetilan ja suunnittelun suuntaviivojen määrittelyä toteutettiin
yhdessä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa työpajassa 27.8.2020. Työtä
on ohjannut laaja ohjausryhmä sekä liikenne- ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoista
koostunut projektiryhmä.
Tarkoituksena on ollut määritellä liikenneverkon suunnitteluperiaatteet ja asettaa
laadulliset tavoitteet palvelutasolle. Visiossa Porin keskusta on kaunis ja ehdottoman
uniikki sekä keskustassa liikkuminen on helppoa – eikä ainoastaan porilaiselle.
Tavoitteissa keskustaa kehitetään jalankulun ehdoilla, Pori on pyöräilyn mallikaupunki,
moottoriajoneuvoliikenne palvelee tarkoitustaan ja joukkoliikenne on tärkeä osa
liikennejärjestelmää. Laadituilla toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia, joilla keskustan
viihtyisyys ja elinvoimaisuus kohenevat entuudestaan.
Keskustan liikenneverkkoselvityksen toinen vaihe sisältää eri liikennemuotojen
tavoiteverkkojen ja katujen roolien määrittelyn, keskustan liikenteen simulointimallin
(VISSIM) laatimisen ja eri liikenneratkaisujen simuloinnin, liikennetekniset ratkaisut
keskustassa sekä vaikutusten arvioinnin. Lautakunnan pyytämien lausuntojen jälkeen
kaupunginhallitus päättää suunnitteluvaiheesta, joka on tarkoitus tilata tavoitevaiheen
toteuttaneelta konsultilta 5.5.2020 laaditun tarjouksen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki
Sivistyslautakunta päättää lausua luonnoksesta Porin keskustan
liikenneverkkosuunnitelman tavoitteiksi seuraavasti:
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Suunnittelualueella sijaitsee useita koulurakennuksia, joissa opiskelee
peruskoululaisia noin 1800 ja päivä- ja iltalukiolaisia yhteensä noin 1400. Edellä
mainittujen lisäksi alueeseen rajoittuu Porin yliopistokeskus ja Satakunnan
ammattikorkeakoulu. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä on yhteensä
noin 6000 ja yliopistokeskuksen vastaavasti noin 1600. Koululaisten ja opiskelijoiden
merkittävä määrä tulee huomioida liikenneverkkotyössä käyttäjälähtöisesti. Suurin
osa heistä käyttää jukista liikennettä tai polkupyöriä. Luvut ovat merkittäviä ja tulisi
huomioida suunnittelun lähtötiedoissa.
Lisäksi alueella tai sen välittömässä yhteydessä on merkittäviä kulttuuri- ja
liikuntalaitoksia sekä Isomäen laaja liikunta-alue, jotka tulee huomioida
liikennesuunnittelussa.
Isomäen alueella on suuri käyttäjämäärä ja lisäksi se on myös koululaisten ja
opiskelijoiden liikunta-alue, jonne siirtymiset pitää turvata jalankulkijoille ja
pyöräilijöille.
Liikenneverkon suunnitteluperiaatteet
Sivistystoimen palvelujen käyttäjien näkökulmasta suunnitteluperiaatteet ovat oikeat.
On tärkeätä edistää turvallisuutta ja kulkemista jalan, pyörällä ja joukkoliikennettä
edistäen.
Keskustaa kehitetään jalankulun ehdoilla
Asiakohdat 1.1. – 1.8
Ei lausuttavaa.
Pori on pyöräilyn mallikaupunki
Asiakohdat 2.1 – 2.6
Lisääntyvä pyöräily edellyttää laadukkaita pyöräparkkialueita, joissa tulee
huomioida turvalliset lukitusmahdollisuudet ja mahdollisuus saada pyörä
sateelta suojaan. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja matkakeskuksen alue
ovat merkittäviä pyöräparkkialueita, joissa tilanne on tällä hetkellä kriittinen tilan
riittävyyden ja turvallisen pyöräparkin näkökulmasta.
Moottoriajoneuvoliikenne palvelee tarkoitustaan
Asiakohdat 3.1 –3.8
Ei lausuttavaa.
Joukkoliikenne on tärkeä osa liikennejärjestelmää
Asiakohdat 4.1 –4.3
Joukkoliikenne-etuuksia pohdittaessa tulee nosta esille maksuttoman tai
nykyistä edullisemman kulkemisen mahdollisuus peruskouluikäisille ja
opiskelijoille, jotta nuo ikäluokat oppisivat käyttämään joukkoliikennettä nykyistä
enemmän. Näin edistettäisiin pitkällä aikavälillä kulttuurimuutosta ja HINKU-
tavoitteiden saavuttamista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 03.03.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Sari Kivioja
mikko.nurminen@pori.fi, sari.kivioja@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
2 Porin keskustan liikenneverkko lähtötietoanalyysit
3 Porin Nuorisovaltuuston lausunto
4 Porin kaupunkikeskusta ry:n lausunto
5 Porin vanhusneuvoston lausunto
6 Porin polkupyöräilijät ry:n lausunto
7 Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 26.01.2021, klo 16:01
8 Pöytäkirjan ote-Joukkoliikennejaosto - 09.02.2021, klo 14:30
9 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 16.02.2021, klo 17:01
10 Porin Yrittäjät ry:n lausunto
Elinvoima- ja ympäristölautakunta pyysi Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman
tavoitteista lausuntoja keskeisiltä toimijoilta ja lautakunnilta, joiden jättämisen aikaa
pidennettiin 17.2.2021 asti. Lausunnot saatiin Porin Yrittäjät ry:ltä, Porin
kaupunkikeskusta ry:ltä, Porin polkupyöräilijät ry:ltä, joukkoliikennejaostolta,
tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta, nuorisovaltuustolta sekä
vanhusneuvostolta. Lausunnot ovat liitteenä.
Lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että Porin keskustaa ja liikenneverkkoa uudistetaan
ja kehitetään. Keskustan liikenneverkkoselvityksen tavoitevaihetta pidettiin yleisesti
onnistuneena ja kattavana lähtökohtana jatkotyölle. Lausunnoissa korostui tavoite
pitää Porin keskusta kaikille kulkumuodoille saavutettavana ja taata turvallisen ja
esteettömän liikkumisen mahdollisuudet kaikille käyttäjäryhmille.
Liikenneverkon kehittämistyössä pidettiin tärkeänä saavutettavuuden turvaamista
kaikilla kulkumuodoilla, liikenneturvallisuuden parantamista ja liikenteen
selkeyttämistä erityisesti kävelyn sekä pyöräilyn olosuhteita kehittämällä.
Joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksien edistämistä ja olosuhteiden
kehittämistä korostettiin kestävänä ratkaisuna ja vaihtoehtona yksityisautoilulle.
Keskustan elävänä ja elinvoimaisena pitämisen edellytyksenä pidettiin myös sitä, että
keskustan kaupalliset palvelut ovat tulevaisuudessakin sujuvasti
moottoriajoneuvoliikenteen saavutettavissa.
Lausunnoissa nostettiin esille tarkemmassa suunnittelussa ratkaistavia käytännön
esimerkkejä ja kehittämiskohteita, erityisesti tori, keskusta-alueella sijaitsevat
oppilaitokset, Paanakedonkadun varren kaupallisen keskittymän ja keskustan
yhteysväli sekä keskustan läpiajon mahdollisuus. Palvelutason nostamisen
tarpeista nousivat esiin sähköautojen latauspaikat, ideoita pysäköintialueiden ja
pysäköintiopastuksen kehittämiseksi sekä ehdotuksia kävelyliikenteen ja sen
opastuksen kehittämiseksi. Pyöräilyväylien osalta kehittämisehdotuksissa nousivat
esiin muun muassa pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen ratkaisut ja reittien varsille
osoitettavien pyöräparkkien tarpeellisuus ja niiden sijoittumisratkaisut. Kävelykadun
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kehittämistä pidettiin tärkeänä mutta näkemykset jakelu – ja asiointiliikenteen
rajoituksista jakautuivat. Kävelykadun kehittämiseksi toivottiin selkeätä visiota.
Työn aikana toteutettu laaja osallistaminen ja työpajamenettelyt koettiin onnistuneiksi
ja vaikuttamisen mahdollisuudet tärkeiksi jatkossakin. Erityisesti yritysvaikutusten
arviointia edellytetään tehtäväksi jatkotyössä, varsinkin moottoriajoneuvoliikenteen
ratkaisujen tarkastelussa.
Lausuntojen perusteella Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman tavoitteissa ei
ole sellaisia muutostarpeita, joita ei voitaisi huomioida seuraavassa tarkemmassa
suunnitteluvaiheessa ja joiden takia tulisi järjestää uusi valmistelukierros.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää lähettää Porin keskustan
liikenneverkkosuunnitelman tavoitteet kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja
valtuutuksen antamiseksi elinvoima- ja ympäristötoimialalle jatkotyönä toteutettavan
suunnitelman tilaamista varten.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 31.03.2021, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Sari Kivioja
mikko.nurminen@pori.fi, sari.kivioja@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Muokattu keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
2 Porin vammaisneuvoston lausunto
3 Porin Nuorisovaltuuston lausunto
4 Porin kaupunkikeskusta ry:n lausunto
5 Porin vanhusneuvoston lausunto
6 Porin polkupyöräilijät ry:n lausunto
7 Porin Yrittäjät ry:n lausunto
Porin keskustan liikennesuunnitelman tavoitevaiheen ehdotusdokumenttia on
tarkistettu elinvoima ja ympäristölautakunnan päätöksen 3.3.2021 § 39 jälkeen työn
ohjausryhmässä ja huomioitu vammaisneuvostolta pyydetty lausunto. Ehdotusta
suunnittelun tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi on muutettu pelkistämällä keskustan
liikenteen suunnitteluperiaatteita ja moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyiden
toimenpidelinjauksia. Keskeiset tavoitteet korostuvat ja lausunnoissa monipuolisesti
mainitut toimenpide-ehdotukset ovat paremmin huomioitavissa tarkemmassa
suunnitteluvaiheessa. Myös suunnittelun aikana on tarkoitus järjestää tilaisuuksia
osallistumista varten sekä laaja-alaista vaikutusten arviointia.
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Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman tarkistetut tavoitteet (päivätty 22.3.2021)
ja lausunnot ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku
Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää lähettää Porin keskustan
liikenneverkkosuunnitelman tarkistetut tavoitteet (päivätty 22.3.2021)
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuutuksen antamiseksi elinvoima- ja
ympäristötoimialalle jatkotyönä toteutettavan suunnitelman tilaamista varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 19.04.2021, § 277
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen, Sari Kivioja
mikko.nurminen@pori.fi, sari.kivioja@pori.fi
rakennusvalvontayksikön päällikkö
Liitteet

1 Muokattu keskustan liikennesuunnittelun tavoitteet ja visio
Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 31.3.2021 §
57 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 31.03.2021
Porin keskustan liikenneverkkoselvitys, tavoitevaiheen päätöksenteko.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman
tarkistetut tavoitteet (päivätty 22.3.2021) ja antaa valtuutuksen elinvoima- ja
ympäristötoimialalle jatkotyönä toteutettavan suunnitelman tilaamista varten.
Äänestykset
Äänestys: Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman tarkistetuista tavoitteista
päättäminen
JAA = pohjaehdotus
EI = Petri Hurun tekemä ja Tommi Salokankaan kannattama seuraava muutosehdotus:
Selvityksen sivulta 7 poistetaan kohta 3.6 ja poistetaan selvityksen sivulta 7 kohdasta
3.3. sana välttämätön.
Jaa
Anne Liinamaa
Esa Wahlman
Raisa Ranta
Mari Kaunistola
Diana Bergroth-Lampinen
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Arja Laulainen
Satu Hatanpää
Mika Aho
Juha Kantola
Ei
Tommi Salokangas
Petri Huru
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Petri Huru teki seuraavan muutosehdotuksen:
Selvityksen sivulta 7 poistetaan kohta 3.6: Pysäköinti on keskustassa
maksullista. Paikallisina poikkeuksina sallitaan lyhytaikainen aikarajoitettu
pysäköinti. * Pidempiaikainen pysäköinti ohjataan ydinkeskustassa kadunvarsien
sijaan erillisalueille tai pysäköintilaitoksiin.
Selvityksen sivulta 7 kohdasta 3.3 poistetaan sana välttämätön: Ajoradalle
osoitetaan sujuvan ja turvallisen liikenteen tarvitsema välttämätön tila, joka
mahdollistaa liikennöinnin pysäköintipaikoille sekä kiinteistöjen huoltoajon
tekstistä poistetaan sana välttämätönpoistetaan sana välttämätön.
Anne Liinamaa vastusti Hurun esitystä.
Tommi Salokangas kannatti Hurun muutosehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on tullut pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan
tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI
= Petri Hurun ehdottama ja Tommi Salokankaan kannattama muutosehdotus.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä pohjaehdotuksen puolesta annettiin 9 ääntä,
Hurun tekemän muutosehdotuksen puolesta 2 ääntä, ei tyhjiä.
Petri Huru ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.
Päätös
Äänin 9-2 päätösehdotus hyväksyttiin.
Eriävä mielipide
Päätöksenteon jälkeen Petri Huru jätti seuraavan eriävän mielipiteen:
Pori-sopimuksessa on todettu tarve ylläpitää ja kehittää keskustan elinvoimaisuutta ja
laatia keskustan kehittämisohjelma. Laadituilla toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia,
joilla keskustan viihtyisyys ja elinvoimaisuus kohenevat entuudestaan. Keskustan
elävyyden ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi tulee keskustan kaupallisten palveluiden
olla tulevaisuudessakin sujuvasti myös moottoriajoneuvoliikenteen saavutettavissa.
Moottoriajoneuvoliikenteen ratkaisujen tarkastelussa tulee huomioida myös
yritysvaikutusten arviointi. Katuverkon kaventaminen, parkkipaikojen vähentäminen,
maksullisuuden lisääminen sekä liikenteen vetoisuuden rajoittaminen eivät edistä
elinvoimaa ja keskustan saavutettavuutta. Tähän yhdistettynä mahdollinen
joukkoliikenteen väheneminen on ristiriidassa esitetyn katuverkoston
kehityssuunnitelman kanssa.
Edellä olevan perusteella esitän seuraavaa:
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Kehittämisohjelmassa tulee huomioida eri kulkumuodot niin, että saavutetaan sujuva,
turvallinen ja tasapuolista liikkumista edistävä toimintaympäristö. Eri
liikkumismuotojen ei tule olla toisiaan poissulkevia, vaan keskustaa tulee kehittää
elinvoimaisuus edellä Pori-sopimuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Porin Yrittäjät ry, Porin kaupunkikeskusta ry, Porin polkupyöräilijät ry,
nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto
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Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 27.4.2021
Otteen oikeaksi todistaa
Pori
28.04.2021

Tarja Koskela

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 28.4.2021
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Oikaisuvaatimus
§277
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

KESKUSTAN
LIIKENNEVERKON
KEHITTÄMINEN
Ehdotus suunnittelun
tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi.

Keskustan liikenneverkon kehittäminen
•
•
•
•
•

Porin keskustan liikenneverkon suunnittelu on osa keskustan
kehittämisohjelmatyötä.
Liikenneverkkoa ja katutiloja on tutkittu huolellisesti erilaisten
paikkatietoanalyysien ja tilastojen avulla.
Kaupunkilaisten mielipiteitä kysyttiin kesällä auki olleella karttakyselyllä.
Luottamushenkilöiden mielipiteitä kuultiin keskustelutilaisuudessa elokuun
päätteessä.
Keskeiset havaitut ongelmat nykytilanteessa:
–
–
–
–
–

Puutteelliset pyöräilyjärjestelyt.
Sekavat moottoriajoneuvoliikenteen ratkaisut.
Ylileveät ajoradat ja laajat pysäköintialueet suhteessa jalkakäytäviin.
Heikko liikenneturvallisuus.
Katuympäristön koettu heikko laatu.

VISIO
Porin keskusta on kaunis ja ehdottoman uniikki.
Keskustassa liikkuminen on helppoa – eikä
ainoastaan porilaisille.

Liikenneverkon suunnitteluperiaatteet
•
•
•

•
•

Poria kehitetään ympäristöystävällisyyttä ja terveyttä edistävänä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunkina. *
Liikenneverkkosuunnittelun periaatteena on, että keskustaan saavutaan sujuvasti, mutta keskustassa liikutaan hitaasti.
Keskustan liikenteen suunnittelulla tavoitellaan keskustan kehittämisohjelmatyön * mukaista elinvoimaista
elinkeinotoiminnan, liikkumisen ja oleskelun aluetta.
Suunnittelussa tunnistetaan eri katujen roolit useista kulkumuodoista koostuvan liikennejärjestelmän ja vaihtelevan
maankäytön osana.
Katujen poikkileikkaukset uudistetaan parhaaksi mahdolliseksi yhteensovittamalla kaupunkitilojen laatutasotekijät,
kadun sijainti sekä ihmisten liikkumistarpeet kaikilla eri kulkumuodoilla:
–
–
–
–
–

•
•
•

Lisätään jalankululle osoitettuja alueita.
Pyöräilylle järjestetään nykyistä enemmän tilaa. Pyöräilyverkosta tehdään looginen.
Parannetaan keskustan saavutettavuutta valittujen saapumisväylien parantamisella ja opastuksella, erityisesti huomioiden
tarpeellinen huolto- ja pysäköintiliikenne
Katutilan viihtyisyyttä parannetaan.
Helpotetaan joukkoliikenteen käyttöä.

Liikenteen turvallisuutta parannetaan ajonopeuksia laskemalla ja liikennejärjestelyjä selkeyttämällä.
Keskustaan saapuvan liikenteen sujuvuus varmistetaan. Keskustassa liikenteen hetkellistä ruuhkautumista huipputuntien
aikana voidaan sietää.
Toteutetaan Jokikeskushanke ja vahvistetaan Promenadiakselia. Jokikeskushankkeeseen sisältyvien, Etelärannasta
Kirjurinluodon kautta joen pohjoisrannalle johtavien kevyenliikenteen siltojen tarve tarkastellaan jatkosuunnitteluvaiheissa.

* Pori-sopimus 2017

Keskustaa kehitetään jalankulun ehdoilla
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

Jalkakäytäviä levennetään ja jalankululle osoitettuja alueita
lisätään esimerkiksi korttelialueilla, joilla on kivijalkaliiketoimintaa.
Kadunylitystä helpotetaan kaventamalla ajorataa liittymäalueilla
tai koko katuosuudella. Kahden samansuuntaisen kaistan ylittäviä
suojateitä vähennetään.
Jalankulku ja pyöräily erotellaan pääosin toisistaan.
Kesäkävelykatutoimintaa edistetään
Parannetaan kävelykadun turvallisuutta, toimivuutta ja
viihtyisyyttä esimerkiksi rajoittamalla huoltoliikennettä
vilkkaimpina ostosaikoina.
Katuvihreää ja muita elementtejä lisätään elävöittämään katutilaa
ja edistämään keskustassa oleilua, tarvittaessa esimerkiksi
pysäköintipaikkoja paikallisesti vähentämällä.
Neljän vuodenajan vaatimukset huomioidaan.
Jokikeskuksen rantareittejä kehitetään.

Tavoiteltavat vaikutukset:
Keskustan katutilojen laatu ja
esteettömyys paranevat.
Oleilun ja liikkumisen turvallisuus ja
miellyttävyys paranee.
Kaupallisten palveluiden asiakasvirrat
kasvavat ja keskusta elävöityy.
Suuria ihmismassoja houkuttelevien
tapahtumien järjestäminen
keskustassa helpottuu.

Pori on pyöräilyn mallikaupunki *
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

Pyöräily on ajoneuvoliikennettä. Pyöräilyverkko suunnitellaan
pyöräilyväylien modernien suunnittelukäytäntöjen mukaisesti.
Keskustan pyöräilyverkko on jatkuva, looginen ja laadukas.
Pyöräilijän paikka kadulla on helposti tunnistettavissa.
Pyöräily lähtökohtaisesti erotellaan jalankulkusta.
Ajoratapyöräilyä suositaan siellä, missä se on mahdollista
tehdä turvallisesti ja sujuvasti.
Keskustan läpi suunnitellaan pohjois-etelä -suuntainen
laadukas pyöräilyn pääväylä.
Lisätään laadukasta pyöräpysäköintiä tarpeellisiin kohteisiin,
kuten esimerkiksi kävelykadun päätteisiin, torille ja
etelärantaan.
Kaupunkipyöräliikenteen tarpeet huomioidaan suunnittelussa

Tavoiteltavat vaikutukset:
Keskustan saavutettavuus paranee.
Pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus
parantuvat.
Jalkakäytävällä ja kävelykadulla
jalankulkijoiden seassa pyöräily
vähenee.
Pyöräilyn suosion kasvu lisää
taloudellisia, terveydellisiä,
ympäristöllisiä ja imagollisia hyötyjä.
HINKU-tavoitteen saavuttaminen
lähenee.
Moottoriajoneuvoliikenteen
pysäköintikysyntä pienenee
* Porin kasvu- ja elinvoimaohjelma 2019-2025

Moottoriajoneuvoliikenne palvelee
tarkoitustaan
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

Saapuminen keskustan pysäköintipaikoille on sujuvaa, jonka jälkeen kävely
on houkuttelevin tapa liikkua paikasta toiseen.
Keskustan moottoriajoneuvoliikennettä rauhoitetaan.
Ajoradalle osoitetaan sujuvan ja turvallisen liikenteen tarvitsema
välttämätön tila, joka mahdollistaa liikennöinnin pysäköintipaikoille sekä
kiinteistöjen huoltoajon.
Suunnitelmassa tutkitaan nykyisestä poikkeavia ajojärjestelyjä, kuten 1/2suuntaisuuksia, kääntymissuuntien rajoittamisia tai ajoratojen katkaisuja.
Liittymien turvallisuutta parannetaan yksinkertaistamalla liittymäjärjestelyjä.
Pysäköinti on keskustassa maksullista. Paikallisina poikkeuksina sallitaan
lyhytaikainen aikarajoitettu pysäköinti. * Pidempiaikainen pysäköinti
ohjataan ydinkeskustassa kadunvarsien sijaan erillisalueille tai
pysäköintilaitoksiin.
Kävelykadun huoltoliikennettä rajoitetaan vilkkaimpina ostosaikoina
kävelykadun turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi.
5. kaupunginosan läpiajoliikennettä rauhoitetaan.

Tavoiteltavat vaikutukset:
Autolla on helppo saapua keskustaan
ja pysäköinnin jälkeen kävely
keskustassa on miellyttävää.
Keskustan liikennejärjestelyt
selkeytyvät.
Ajonopeudet laskevat ja
ympäristöhaitat vähenevät.
Liikenteen turvallisuus paranee.
Huoltoliikenne keskustassa on
sujuvaa.

* Porin pysäköintipolitiikka 2030

Joukkoliikenne on tärkeä osa
liikennejärjestelmää
4.1

4.2

4.3

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan
joukkoliikenteen pääkaduilla ja solmupisteissä.
Citylinjaa kehitetään.
Kauppatorin solmupisteen toimivuutta ja uusia sijainteja
solmupisteille tutkitaan linja-autoliikenteen sujuvuuden,
saavutettavuuden, kaupunkikeskustan elinvoiman ja
käyttäjien turvallisuuden näkökulmasta. Linja-autosta toiseen
vaihtaminen on sujuvaa matkustajille.
Suunnittelussa hyödynnetään tarvittaessa
erilaisia joukkoliikenne-etuuksia ja katutilasta varataan
riittävästi katoksellista odotustilaa pysäkeille.

Tavoiteltavat vaikutukset:
Joukkoliikenteen käyttökokemus
paranee.
Aikataulujen täsmällisyys paranee.
Joukkoliikenteen houkuttelevuus
kulkumuotona kasvaa.
Joukkoliikenne lisää keskustan
elinvoimaa.

Jokikeskushanke

Vuoden 2020 kesäkävelykatu
Vuoden 2020 kesäkävelykatu

Kauppatorin solmupiste

Kävelykatu

Keskusaukion solmupiste

Matkakeskuksen solmupiste

