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PRIDno-2020-4910
Liikenneturvallisuustoimenpiteet Palokunnanpuistokatu-Koivistonpuistikko
Uudenkoiviston koulun lähiympäristön liikenneturvallisuus on jo pitkään huolettanut
niin koulun henkilökuntaa, vanhempainyhdistystä kuin myös infrajohtamisen
liikennesuunnittelua. Palokunnanpuistokadun - Koivistonpuistikon risteyksen
nopeusrajoitus on 20 km/h, mutta huolena on ollut, että sitä ei juuri noudateta.
Risteysaluetta lukuun ottamatta alueella on 40 km/h nopeusrajoitus.
Infrajohtaminen suoritti Palokunnanpuistokadulla Puutarhakadun risteyksen lähellä
liikennemäärä- ja nopeusmittauksia marraskuussa 2020. Keskivuorokausiliikenne oli
1686 ajon/vrk, eli liikennemäärä on maltillinen. 69% kuljettajista noudatti 40 km/h
nopeusrajoitusta. Koulupäivän aikaan autojen keskinopeus oli alle 40 km/h. Suurin
osa (90%) todetuista ylinopeuksista oli 40-50 km/h välillä.
Palokunnanpuistokadun - Koivistonpuistikon risteyksen lähikiinteistöiltä
kysyttiin muutama vuosi sitten mielipidettä hidastekorokkeiden rakentamisesta
koulun läheisyydessä sijaitsevien suojateiden yhteyteen. Kiinteistöjen omistajat olivat
yksimielisesti hidasteita vastaan, vaikka ilmaisivatkin huolensa koululaisten
liikenneturvallisuudesta.

Liitteet:
1 Liittymän liikenneturvallisuustoimenpiteet-VALMIS
Päätöksen peruste
Infrajohtaminen on tutkinut mahdollisuuksia parantaa koululaisten
liikenneturvallisuutta Uudenkoiviston koulun lähiympäristössä.
Asiasta on lisäksi keskustelu Porin liikennefoorumin kokouksessa poliisin,
autokouluyhdistyksen, ajotutkinnon vastaanottajana toimivan Ajovarman
sekä ammattiautoilijoiden kanssa. Foorumissa todettiin, että
suurimman liikenneturvallisuusriskin koulun läheisyydessä muodostaa koululaisten
saattoliikenne.
Hidastekorokkeita ei voida kiinteistöjen omistajien vastustuksen johdosta toteuttaa.
Hyväksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi on todettu suojateiden havaittavuuden
parantaminen massamerkinnöillä toteutettavien tärinäraitojen sekä suojatiemerkkien
yhteyteen asennettavien huomiovarsien avulla.
Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan liikenneturvallisuustoimenpiteistä.
Päätös
Päätän, että Palokunnanpuistokadulle ja Koivistonpuistikolle toteutetaan liitteenä
olevassa periaatekuvassa esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet. Toimenpiteen
vaikutuksia seurataan ja päätöksiä mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään sen
perusteella.
Tiedoksi
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Teknisen toimen toimialajohtaja,
Uudenkoiviston koulun rehtori, Lounais-Suomen Poliisilaitos, aloitteen tekijä, Infran
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kunnossapito, Infrajohtaminen
Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 23.12.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 68
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: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

