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Vastine osayleiskaavan
kaisukehotukseen

hyväksymisestä

tehtyyn

ely-keskuksen

oi-

Varsinais-Suomen ely-keskuksen oikaisukehotus on ollut kokonaisuudessaan kunnan viranhaltijoiden ja valtuutettujen sekä kaavoituskonsultin käytössä. Tässä selostuksessa
on esitetty ainoastaan tiivistelmä.

1

Varsinais-Suomen ely-keskuksen tekemä oikaisukehotus

1.1 Tiivistelmä
ELY-keskus kehottaa kunnanvaltuustoa käsittelemään asian uudelleen siltä osin kuin
yleiskaava koskee valtatien 2 länsipuolella Tervasmäessä olevia pientalovaltaisia asuntoalueita, joiden toteuttamisjärjestys on ensisijainen (AP/tot-1).

Kuva 1. Varsinais-Suomen ely-keskuksen oikaisukehotuksen liitteenä ollut osayleiskaavan karttaote, jossa osoitettu oikaisukehotuksessa tarkoitetut pientalovaltaiset asuntoalueet (AP/tot-1).

Ely-keskus on perustellut kehotustaan valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla
(4.3 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu sekä 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energianhuolto) sekä yleiskaavan sisältövaatimuksilla (MRL 39 §: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä ta-
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valla; 5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön).

1.1.1 Ely-keskuksen kanssa järjestetty oikaisukehotuksesta työneuvottelu 8.9.2015
Varsinais-Suomen ely-keskuksen edustajien kanssa järjestettiin työneuvottelu
8.9.2015. Kokouksen tarkoituksena oli käydä läpi ely-keskuksen Nakkilan taajamaosayleiskaavasta antama oikaisukehotus ja keskustella etenemisestä. Läsnä kokouksessa olivat ely-keskuksen edustajien lisäksi edustajat Nakkilan kunnasta ja FCG Suunnittelu ja tekniikasta.
Neuvottelussa tuotiin esiin mm. että


oikaisukehotukseen vastaaminen etenee MRL 196 § mukaisesti. Kunnalla on 6
kuukautta aikaa vastata ELY:lle ennen kuin kaavan hyväksymispäätös raukeaa.



Ruskilan eritasoliittymän kustannus olisi arviolta 5-10 M€.



ely-keskuksen liikennepuolen edustajan mukaan todennäköistä on, että valtatien
2 keskikaiteellistaminen ja Ruskilan eritasoliittymä eivät valtion toimesta toteudu kaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä tai ollenkaan.



kunnan edustajat totesivat, että kunnan, seutuyhteistyön ja maakuntakaavanmukaisesti valtatien 2 parantamisen osuus välillä Pori–Harjavalta on seudun
keskeinen kärkihanke

Sovittiin, että:


Voidaan tutkia, että Tervasmäen itäisin uusi AP-alue osoitettaisiin AP-tot-1 –
alueeksi ja muut Tervasmäen alueet tot-2- ja res-alueiksi. Tästä tulisi alueelle
ensivaiheessa arviolta 30–40 tonttia, mikä ei toisi valtatien liikenteeseen merkittävää lisäystä, huomioon ottaen sen että sen rakentuminen valmiiksi tulee ajoittumaan useille vuosille.



Lisäksi keskustan uusien AP-alueiden toteuttamisjärjestystä katsottaisiin uudelleen siten, että hyväksyttyä kaavaa suurempi osa olisi 1-vaiheessa toteutettavia
alueita.



Esityksen perusteluksi laaditaan selvitys, jossa käydään läpi mm. liikennemäärät, mahdolliset suunnitelmat katuyhteyksistä, pendelöintitilastot, arvio valtatieltä vasemmalle Tervasmäkeen kääntyvien määrästä ja kustannusarviota tarvittavista toimenpiteistä.



AP-alueiden asukasmääriä voidaan taajamassa laskea mitoitusluvulla 20 asukasta/ha. Taajaman reunoilla mitoitusluku voi olla 15 asukasta/ha.



Tervasmäen alueen vähäisen rakentumisen alkuvaiheessa alueelta etelään suuntautuva liikenne voi tukeutua Masian liittymään.

Muistio on tämän vastineen liitteenä 1.
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1.2 Alueen nykytilanteen tarkastelu ja kaavakarttaan tehtävät muutokset
1.2.1 Alueen nykytilanne
Suunnittelun nykytilannetta ja tavoitteita sekä alueen muuta nykytilannetta (luonto,
maisema jne.) on kuvattu laajemmin Nakkilan taajamaosayleiskaavan ja osayleiskaavan tarkistuksen selostuksessa. Seuraavassa on esitelty vain lyhyesti suunnittelun nykytilannetta.
Satakuntaliiton laatima Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 (maakuntavaltuusto hyväksynyt 17.12.2009) ja se on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. Nakkila kuuluu maakuntakaavassa seudulliseen kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen (kk-1),
joka kattaa Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen keskustat lievealueineen.
Tervasmäen alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta.

Kuva 2. Ote ympäristöministeriön vahvistamasta maakuntakaavasta (ei mittakaavassa), maakuntavaltuuston hyv. 17.12.2009. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä.

Taajamatoimintojen aluetta (A) koskevat suunnittelumääräykset:
”Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka
vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.
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Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti
muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen
ja ostovoiman kasvun perusteella.”
Porin seudulle on laadittu PARAS -kaupunkiseutusuunnitelma 2008. Omalta
osaltaan kuntien maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää kehittämistyötä
ohjaa Porin kaupunkiseudun kuntien – Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, MeriKarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila – yhteistyössä laatima PARAS rakennemalli.
Rakennemallin karttakuvasta nousee esiin Porin kaupunkiseudun kasvusuunnat ja kehittämiskohteet. Keskustaajama-asutuksen täydentymisen ja laajenemisen alueita on
osoitettu laajimmin valtatien 2 ja valtatien 8 väliselle alueelle Porin eteläpuolella, tästä
edelleen kohti Ulvilaa ja Nakkilaa aina Nakkilan Tervasmäelle asti, sekä Noormarkun ja
Porin välille Porin koillispuolella. Lisäksi Nakkilan keskusta on keskusta-asumisen ja palveluiden kehittämisen kohde. Rakennemallin tavoitekuvassa 2020 korostuu taajamien täydentyminen ja tiivistyminen sekä kyläasumisen kehittyminen. Tulevaisuuden Pori
tiivistyy asumisrakenteeltaan ja asuntotarjonta keskittyykin palvelukeskusten läheisyyteen. Yleiskaavan suunnittelussa huomioidaan Nakkila osana Porin kehittyvää kaupunkiseutua (matka-aika alle puoli tuntia Porista).

Kuva 3. Ote Porin kaupunkiseudun rakennemallin 2020 (19.1.2011) liitekartasta Latautuminen, pienennös (ei mittakaavassa).
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1.2.2 Asutuksen nykytilanne
Tervasmäen alue sijoittuu valtatien 2 länsipuolelle Ruskilantien ja Tervasmäentien läheisyyteen kunnan keskustan luoteispuolelle.
Tervasmäen alueella asuu nykyisin lähes 140 asukasta (Tilastokeskus, ruututietokanta
2013).
Väestöstä 5 prosenttia on alle 7-vuotiaita (7 henkilöä), 12 prosenttia 7-18-vuotiaita (17
henkilöä) ja 20 prosenttia yli 65-vuotiaita (27 henkilöä). 63 prosenttia eli 87 henkilöä
on 19–64 -vuotiaita.

Kuva 4. Tilastokeskuksen ruututietokannan (2013) mukainen väestön jakautuminen Tervasmäellä
ja sen läheisillä alueilla.
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1.2.3 Koulupalvelujen nykytilanne
Tervasmäestä on kävellen tai pyöräillen valtatien 2 alikulun kautta 1,5 km Ruskilan alakouluun ja 4,5 km keskustan yläkouluun (Nakkilan yhteiskoulu) ja lukioon.

Kuva 5. Kouluverkko 2015. Tervasmäestä on kävellen tai pyöräillen valtatien 2 alikulun kautta 1,5
km Ruskilan alakouluun ja 4,5 km keskustan yläkouluun sekä lukioon.
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1.2.4 Nykyiset ja suunnitellut liikenneyhteydet
Tervasmäen alueen liikenne ohjautuu nykyisin pääosin Ruskilantien tasoliittymän kautta
valtatielle 2. Valtatien 2 liikennemäärä on 10 943 ajoneuvoa/vuorokausi (Paikkatietoikkuna/Liikennevirasto 2015). Valtatiellä 2 nopeusrajoitus on 80 km/h. Varsinais-Suomen
ely-keskukselta saadun tiedon mukaan perjantaisin kello 16 aikaan mitattu liikennemäärä valtatiellä 2 oli noin 1400 ajoneuvoa tunnissa eli noin 1 ajoneuvo / 2,5 sekuntia.
Tällöin valtatieltä vasemmalle kääntyminen on haasteellista.
Tervasmäentiellä (koko tieosuus) vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne on 285
ajoneuvoa/vrk. (Paikkatietoikkuna/Liikennevirasto 2015). Ruskilantieltä vastaavaa liikennetietoa ei ole saatavilla.
Etelämpänä Järvikyläntien liikennemäärä lähellä nykyistä eritasoliittymää on 365 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskustan eritasoliittymässä vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne on huomattavasti korkeampi, mutta suuri osa liikenteestä kohdistuu Nakkilan keskustan suuntaan.

Kuva 6. Alueen nykyinen tieverkko. Ruskilan liittymässä on kevyen liikenteen alikulku.
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Kuva 7. Alueen laaja nykyinen tieverkko.

Mahdolliset muutokset
Voimassa olevan maakuntakaavan tieliikennettä koskevan suunnittelumääräyksen mukaan ”Niitä alueita, joiden käyttöönotto edellyttää liikenneturvallisuus- tai muista syistä
päätien siirtämistä tai poikittaisyhteyksien parantamista, ei pääsääntöisesti tule ottaa
käyttöön ennen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on suoritettu.”
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Kuva 8. Rinnakkaistieyhteyden vaihtoehtoisia sijainteja. Yhteyden kautta pääsisi keskustaan nykyisen eritasoliittymän kautta.

Tervasmäestä voitaisiin rakentaa uusi tieyhteys keskustan nykyiseen eritasoliittymään,
yllä kaksi linjausvaihtoehtoa. Tarvittava matka olisi noin 1,5 km ja se voisi osin hyödyntää nykyisiä metsäautoteitä. Tätä yhteyttä hyödyntäisivät ainakin Tervasmäestä
keskustan suuntaan, päiväkotiin, esiopetukseen, yläkouluun ja lukioon tulevien lasten
ja opiskelijoiden kuljetukset.
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1.2.5 Kaavaselostuksen mitoitusperusteet
Kaavaselostuksessa on todettu keskustan ja sen läheisen ympäristön täydennysrakentamisesta seuraavaa (lainaukset kohdasta 3.3 Mitoitusperusteet):
Uusien asuntoalueiden tarve
Nakkilan kaltaisen pienen kunnan asuinalueiden aluetehokkuus (ea) on noin
0.13 ja asukastiheys noin 10–15 as/ha, tiheimmillään kerrostalovaltaisilla alueilla 30 as/ha. Asumisväljyytenä voidaan pitää 50 kerrosala-m2/asukas.
Jos väestönkasvu (pyöristettynä 450) sijoitetaan kokonaisuudessaan uusille
pientaloalueille, tarvitaan kerrosalaa 2035 mennessä noin 22 500 k-m2 (asuinkerrosala 50 k-m2/asukas).
450 asukkaan sijoittaminen pientaloihin (koko väestönkasvu), kun asukastiheys on 10–15 as/ha:
 pientalovaltaisia asuntoalueita noin 30–45 ha
 kerrosalan tarve noin 22 500 kem2, kun asumisväljyys 50
kem2/asukas
 aluetehokkuus 0.05 - 0.075
(kerrosalan suhde asuntoalueen pinta-alaan)
Maapoliittisista syistä aluevarauksia osoitetaan yli todellisen tarpeen, jotta on
vaihtoehtoisia toteuttamismahdollisuuksia, näin ollen aluevarauksia voidaan
osoittaa jopa 2-3 -kertainen määrä eli noin 60 - 90 ha tai maksimissaan noin
90 - 135 ha.
Väestön sijoittuminen taajamaan, kyliin ja haja-asutusalueelle
Pääosa kasvusta suunnataan asemakaavoitetuille tai asemakaavoitettavaksi
tarkoitetuille alueille. Todennäköisesti kaava-alueelle tulee sijoitettavaksi kunnan väestönkasvuennustetta enemmän asukkaita, kun kyliltä ja hajaasutusalueilta muuttaa asukkaita keskustaan.
Väestön ikääntyessä sisäinen muuttoliike suuntautuu haja-asutusalueilta keskustaan omakotitaloista rivi- ja kerrostaloihin, samalla ruokakuntien koko pienenee ja 1-2 henkilön ruokakuntien määrä kasvaa. Kunnan tavoitteena on tiivistää keskustan rakennetta ja tarjota asumisen mahdollisuuksia keskustan
palveluiden ääressä rivi- ja kerrostaloissa. Realistinen arvio keskustaan sijoittuvasta asukasmäärästä on 25 % koko väestönkasvusta eli noin 112 asukasta.
Keskustan ja sen ympäristön täydennysrakentamisen alueet:
o

esim. 112 asukasta rivitaloihin ja pienkerrostaloihin, kun asukas-tiheys on noin 30 asukasta/ha
 pienkerrostalo- ja rivitalovaltaisten asuntoalueiden tarve
on noin 3,7 ha
 kerrosalan tarve noin 5600 kem2, kun asumisväljyys 50
kem2/asukas
 aluetehokkuus 0.15 (kerrosalan suhde asuntoalueen pinta-alaan).

Maapoliittisista syistä näillekin aluevarauksille tulee osoittaa vaihtoehtoisia toteuttamismahdollisuuksia keskustan liepeillä. Täydennysrakentamisen alueiden
toteutuminen on erittäin epävarmaa yksityisen maanomistuksen vuoksi.
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1.2.6 Asutusmäärän kehittyminen Tervasmäen alueella kaavan toteutumisen myötä
Kaavan tavoitevuosi on 2035, johon hyväksymisestä on aikaa 20 vuotta. Yleiskaavan
laatiminen kaikkine selvityksineen on ollut Nakkilan kunnan kokoiselle kunnalle mittava
investointi, jolla on pyritty turvaamaan kunnan kehitysmahdollisuudet vuosikymmeniksi.
Tervasmäen alueen toteutuminen kerralla on epätodennäköistä, mutta kunnan tulee
varautua tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jotta yleiskaavaa ei tarvitse päivittää uusien
asuinalueiden luomiseksi lähivuosina. Asuinalueiden sijoittaminen Tervasmäkeen antaa
kunnalle kuitenkin vision ja kehityssuunnan, jota tavoitella. Alueen tarkempi suunnittelu lähtee vasta asemakaavoituksen kautta realisoitumaan. Kun alue on kunnan omistuksessa, voi se paremmin harkita mm. infrastruktuurin rakentamisen ajoittamista eri
alueilla ja näin kontrolloida alueiden toteutumista. Riittävät yleiskaavavaraukset eri
toiminnoille ovat myös selkäranka kunnalle mahdollisten yksittäisten rakennuslupa- ja
suunnittelutarvehakemusten ohjaamiseksi soveltuville paikoille. Ratkaisu vähentää haja-asutusalueiden rakentamispaineita.
Koska Tervasmäki sijaitsee noin neljän kilometrin päässä keskustasta turvallisia liikenneyhteyksiä pitkin, on asukasmäärää arvioitu selostuksessakin todetuilla asukastiheyslaskelmilla. Kuten on aikaisemmin todettu, Nakkilan kaltaisen pienen kunnan asuinalueiden aluetehokkuus (ea) on noin 0,13 ja asukastiheys noin 10–15 as/ha.
Kaavaselostuksen mitoitusperusteiden myötä on arvioitu, miten väestön määrä tulisi
muuttumaan nimenomaan Tervasmäen alueella kaavan toteutumisen myötä niin elykeskuksen oikaisuvaatimuksen alaisessa kaavaratkaisussa kuin tämän jälkeen laaditussa muutetussa kaavaratkaisussa.

Oikaisuvaatimuksen alainen kaavaratkaisu
Alueilla, jotka olisi oikaisuvaatimuksen alaisen kaavaratkaisun myötä tarkoitus toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa, asukasmäärä tulisi olemaan noin 400–600 asukasta. Tähän kuitenkin vaikuttaa ratkaisevasti alueelle sijoitettavien tonttien lukumäärän lisäksi
asuntokuntien koko. Vallitseva trendi on viime vuosina ollut asuntokuntien pieneneminen, minkä oletetaan jatkuvan. Toisaalta uusille asuinalueille sijoittuu usein lapsiperheitä yksin tai kaksin asuvien sijaan. Tällaiset asuntokunnat todennäköisesti sijoittuvat
vieläkin lähemmäs keskustaa.
Toisessa vaiheessa toteutettavien alueiden toteutumisen jälkeen Tervasmäen alueella
voidaan arvioida asuvan yhteensä 540–810 asukasta, mikäli toteutetaan oikaisuvaatimuksen alainen kaavaratkaisu.
Ns. reservialueen toteutuminen kaavan tavoitevuoteen mennessä on epätodennäköisempää kuin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa toteutettaviksi suunniteltujen alueiden toteutuminen. Näin ollen voidaan ajatella, että reservialueita ei todennäköisesti ole
tarpeen asemakaavoittaa kaavan tavoitevuoteen mennessä.
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Kuva 9. Mikäli kaikki kaavan tavoitevuoteen 2035 tähtäävät tot-1- ja tot-2-alueet asemakaavoitettaisiin, voitaisiin ELY-keskuksen suosittamalla asukastiheydellä 15 as/ha Tervasmäen uusille alueille osoittaa asunnot 813 asukkaalle. Tulevaisuudessa asemakaavoitettavaksi jäisi vielä 5 ha reservialuetta, johon voitaisiin osoittaa asunnot 78 asukkaalle.

Taulukko 1. Väestön määrän kehittyminen Tervasmäen alueella tulevaisuudessa oikaisuvaatimuksen alaisen vaihtoehdon mukaisesti. Laskentavaihtoehtoina ovat osayleiskaavan mukaisesti 10 asukasta hehtaarilla tai 15 asukasta hehtaarilla.

Oikaisuv. KAAVA 10 as/ha 15 as/ha
AP/tot-1
7,55
76
113
AP/tot-1
2,26
23
34
AP/tot-1
4,21
42
63
AP/tot-1
6,05
60
91
AP/tot-1
21,1
211
316
AP/tot-1 yhteensä
412
617
AP/tot-2
13,1
131
196
AP/tot-2 yhteensä
131
196
AP/res
5,22
52
78
kaikki yhteensä
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Muutettu kaavaratkaisu
Varsinais-Suomen ely-keskuksen oikaisukehotuksen perusteella on päädytty muuttamaan Tervasmäen alueen aluevarauksia siten, että osa alueista osoitetaan AP/tot-1alueiksi ja aikaisempaa suurempi osa AP/tot-2-alueiksi. AP/tot-1-alueeksi määritellään
Tervasmäentien suuntainen sen pohjoispuolinen kunnan omistamalle maalle sijoittuva
alue.

Kuva 10. Suunnitelma AP-tot1-alueeksi jätettävästä noin 10 hehtaarin alueesta (punainen katkoviiva).
Taulukko 2. Väestön määrän kehittyminen Tervasmäen alueella tulevaisuudessa. Laskentavaihtoehtoina ovat osayleiskaavan mukaisesti 10 asukasta hehtaarilla tai 15 asukasta hehtaarilla.

Muutettu KAAVA 10 as/ha 15 as/ha
AP/tot-1
1,89
19
28
AP/tot-1
8,44
84
127
AP/tot-1 yhteensä
103
155
AP/tot-2
5,66
57
85
AP/tot-2
2,26
23
34
AP/tot-2
4,21
42
63
AP/tot-2
6,05
60
91
AP/tot-2
12,7
127
190
AP/tot-2
13,1
131
196
AP/tot-2 yhteensä
439
658
AP/res
5,22
52
78
kaikki yhteensä

468

702

Noin 10 hehtaarin alueella, joka olisi muutetun kaavaratkaisun myötä tarkoitus toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa, asukasmäärä tulisi olemaan noin 100–150 asukasta.
Alue rakentuisi arviolta yleiskaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä. Kuten aikaisemmin
on todettu, asukasmäärään vaikuttaa ratkaisevasti alueelle sijoitettavien tonttien luku-
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määrän lisäksi asuntokuntien koko: asuntokuntien pienenemisen oletetaan jatkuvan,
toisaalta uusille asuinalueille sijoittuu usein lapsiperheitä.
Toisessa vaiheessa, kaavan tavoitevuodesta 2035 eteenpäin, rakennettavan 44 hehtaarin alueen toteutuminen kestäisi arviolta 30 vuotta (440 asukasta, 147 tonttia, viisi luovutettua tonttia vuodessa). Aluetta voitaisiin alkaa asemakaavoittaa vaiheittain tai kokonaisuutena kaavan tavoitevuotta lähestyttäessä. Tällöin vuoden 2065 jälkeen Tervasmäen alueella voidaan arvioida asuvan yhteensä 540-810 ”uutta” asukasta, jotka
siis muuttavat alueelle neljänkymmenenviiden vuoden kuluessa aikavälillä 2020-2065.
Voidaan ajatella, että reservialueita AP/res ei ole tarpeen asemakaavoittaa kaavan tavoitevuoteen mennessä.
Lisäksi Varsinais-Suomen ely-keskuksen oikaisukehotuksen perusteella on päädytty
muuttamaan Tervasmäen alueen määräyksiä seuraavasti:
Yleiskaavan suunnittelumääräyksestä poistetaan sana ”pääosa”. Suunnittelumääräys on
tämän jälkeen korjatussa muodossaan:
”Valtatien 2 länsipuoliset uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet voidaan toteuttaa vasta Ruskilan eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen tai kun alueen
liikenne voidaan järjestää muulla tavalla, joka turvaa valtatien 2 pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuden sekä valtatielle 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden ja
liikenneturvallisuuden.”

1.3 Liikenteen tarkastelut (ks. myös Valtatien 2 toimivuustarkastelu, liite 2)
1.3.1 Liikennemäärät ja niiden kehittyminen
Masian liittymän kohdalla valtatiellä 2 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on
noin 10 950 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 8,2 %, eli noin
900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Masian liittymään liittyvän yhdystien 12885 (Tervasmäentie, Masiantie) liikennemäärä on Liikenneviraston tierekisterin mukaan 285
ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 2 länsipuolella ja itäpuolella noin 810 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on vt 2:n länsipuolella prosentuaalisesti
suuri, 9,5 % mutta kappalemäärä on alle 30 vuorokaudessa. Valtatien 2 itäpuolella
raskaan liikenteen osuus on 1,5 %. Kappalemäärä on noin 15 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tervasmäen alueelle on kulku myös Ruskilan liittymän kautta. Tervasmäelle kääntyvä Ruskilantie on yksityistie, jonka liikennemäärä ei ole tiedossa. Tien varrella on
enemmän asutusta kuin yhdystien 12885 (Tervasmäentie), joten sen liikennemäärä
on todennäköisesti jonkin verran Tervasmäentietä korkeampi. Ruskilan liittymän
kautta kuljetaan nykyisin ampumaradalle ja hiihtoladulle.
Tien liikennemäärä on arviolta noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruskilan liittymän kautta valtatielle 2 liittyy myös Ruskilankatu. Kadun liikennemäärä on todennäköisesti hieman suurempi kuin Ruskilantien.
Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaan (Liikennevirasto 2014) liikenteen
kasvukerroin on valtatiellä 2 1,21 vuoteen 2030 mennessä, ajoneuvoina tämä on
noin 2300 ajoneuvoa. Yhdystien 12885 liikenne kasvaa kertoimella 1,073. Ajoneuvoina tämä on noin 20 länsipuolella valtatietä 2 ja itäpuolella noin 60. Uusi maanäyttö muuttaa tätä lukua ylöspäin. Nykyinen liikennemäärä yleisten teiden osalta
on esitetty kuvassa 11 ja raskaan liikenteen osuus on esitetty kuvassa 12.
20151130_Nakkila_vastineraportti_ELY.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
30.11.2015

Kuva 11. Nykyiset liikennemäärät yleisten teiden osalta.

Kuva 12. Raskaan liikenteen liikennemäärät yleisillä teillä nykytilanteessa.
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1.3.2 Mahdolliset katuyhteyksien suunnitelmat
Alueelle ei ole laadittu suunnitelmia katuyhteyksistä. Osayleiskaavassa on esitetty
katuyhteys Tervasmäestä Tervasmäentieltä Papintielle ja pohjoisen suuntaan Mäntytielle. Linjaukset ovat osayleiskaavatasolla määritelty ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa.
1.3.3 Masian liittymä (Tervasmäen liittymä)
Yhdystien 12885 (Tervasmäentie) liittymä valtatielle 2 on kanavoitu tasoliittymä.
Liittymässä on kääntymiskaistat vasemmalle kääntyville Helsingin suunnasta sekä
oikealle kääntyville Porin suunnasta.
Tervasmäen alueelta etelään suuntautuva liikenne käyttänee Masia liittymää ensisijaisena reittinä.
1.3.4 Tervasmäen liikennetuotos
Tervasmäen alueen ensimmäinen vaihe, noin 100 – 150 uutta asukasta toteutuu
kaavan ensimmäisessä vaiheessa. Mikäli alue rakentuu usean vuoden kuluessa, sen
ikärakenne muodostunee vastaavaksi kuin nykyinen rakenne. Tällöin alueen liikennetuotos on nykyisen kaltainen. Kaavan tavoitevuonna yhdystien 12885 (Tervasmäentie) on noin 570 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen kasvu on tämän arvion
mukaan maltillinen, arviolta alle 15 ajoneuvoa vuodessa.
1.3.5 Pendelöinti
Nakkilan kunnalta saadun tiedon mukaan työssäkäyviä henkilöitä on kunnassa 2136
henkilöä. Näistä 44,8 % käy muualla kuin Nakkilan kunnan alueella töissä. Nakkilassa asuvista 1178 henkilöä työskentelee oman kunnan alueella. Nakkilasta Harjavallassa käy töissä 256 henkilöä, Kokemäellä 33, Ulvilassa 111 ja Porissa 558. Yhteensä pendelöiviä henkilöitä on 958.
Nakkilasta pendelöinti suuntautuu suurimmaksi osaksi Porin suuntaan. Noin 70 %
kaikista pendelöijistä käy töissä joko Porissa tai Ulvilassa. Helsingin suuntaan kulkee
noin 30 % pendelöijistä.
Satakunnan liikennejärjestelmän mukaan Satakuntalaiset liikkuvat selvästi keskimääräistä enemmän henkilöautolla. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen
2010–2011 mukaan Satakunnan asukkaiden kotimaanmatkoista 66 % ja kilometreistä 84 % kuljetaan henkilöautolla, kun koko maassa vastaavat luvut ovat
keskimäärin 58 ja 72 %. Vajaa 30 % satakuntalaisten arjen matkoista tehdään jalan tai pyörällä. Joukkoliikenteen osuus on hyvin pieni, vain pari prosenttia.
Tervasmäen uuden asutuksen pendelöintisuuntia on vaikea ennustaa. Tässä yhteydessä on arvioitu pendelöintikäyttäytymisen olevan samanlainen kuin nykytilanteessa. Lisääntyvästä liikenteestä noin 55 % suuntautuu Nakkilan kunnan alueelle ja loput Porin ja Helsingin suuntiin. Käytännössä liikenteen vuosittainen kasvu on valtatien 2 liittymissä vähäistä, todennäköisesti alle 15 autoa vuorokaudessa. Liittyvän
liikenteen kasvu on alhaisempi kuin valtatien 2 liikenteen.
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1.3.6 Arvio valtatieltä vasemmalle Tervasmäkeen kääntyvien määrästä
Masian liittymästä Tervasmäkeen kääntyvästä liikenteestä ei ole laskentatietoa. Osa
Nakkilan sisäisestä liikenteestä kulkee Tervasmäen kautta. Samoin pendelöivä työmatkaliikenne Helsingin suunnasta. Tervasmäkeen on myös asiointi- ja vierailuliikennettä, mitkä saapuvat Helsingin suunnasta. Vasemmalle kääntyviä on arviolta
noin 120 -140 ajoneuvoa vuorokaudessa.
1.3.7 Arvio valtatieltä vasemmalle Tervasmäestä Porin suuntaan kääntyvien määrästä
Ruskilantien liikennemäärää ei ole laskettu, sen arvioidaan olevan noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa. Porin suuntaan suuntautuu sekä työ- että vapaa-ajan liikennettä. Poriin päin kääntyvää liikennettä on arviolta noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Arvion perusteena on Porin suunnan suosio työmatkapendelöinnissä.
Helsingin suunnasta valtatieltä 2 vasemmalle Tervasmäkeen kääntyjiä on asutuksen
lisäksi alueelle saapuvat ammunnan ja hiihdon harrastajat. Vasemmalle kääntyviä
henkilöautoja on vuorokaudessa arviolta noin 180 – 250 riippuen esimerkiksi hiihtolatujenkunnosta, ampumaratatoiminnasta jne. Ruskilankadulta on vastaavasti Helsingin suuntaan kääntyvää liikennettä. Nakkilan keskustan suuntaan kulkeva liikenne kulkee nopeinta reittiä, tässä tapauksessa valtatietä 2.
Ruskilan liittymässä on myös valtatien 2 ylittävää liikennettä. Siitäkään ei ole laskettua tietoa, mutta suoraan ajavia autoja on todennäköisesti alle 100 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
1.3.8 Toimenpiteet ja kustannusarvio
Ennen Ruskilan liittymän parantamista eritasoliittymäksi liikenneturvallisuutta parantaa Ruskilan liittymän porrastaminen. Porrastamisen kustannusarvio on arviolta
noin 150 000 - 300 000 €. Eritasoliittymän rakentamisen jälkeen Tervasmäen alueen liikenne kulkee sekä Keskustan että Ruskilan liittymien kautta.
1.4 Valtatien 2 toimivuustarkastelun johtopäätökset (ks. tarkemmin liite 2)
1.4.1 Johtopäätökset
Nakkilan kunta teetti Tervasmäen suunnittelua varten valtatien 2 toimivuustarkastelut
Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä (FCG 26.11.2015, liite 2). Sen johtopäätöksiä olivat:
•

Nykyiset liikennejärjestelyt eivät kestä vuodelle 2040 ennustettuja liikennemääriä,
sillä vt:n 2 suuntainen läpiajoliikenne tulee kasvamaan merkittävästi pelkästään
yleisen liikenteenkasvuennusteen mukaan (kerroin 1,320)

•

Herkkyystarkasteluiden perusteella nykyiset liikennejärjestelyt ovat riittävät noin
vuoden 2025 tilanteeseen, jolloin Tervasmäen asuinalueesta on toteutunut osa ja
alueelle muuttanut 80 asukasta

•

•

Ruskilantien liittymän porrastaminen kahdeksi kolmihaaraliittymäksi
pidentäisi liittymän käyttöikää.

•

Pohjoiseen suuntautuva liikenne voisi hyödyntää myös rinnakkaisyhteyttä Ulvilaan ja sieltä edelleen Friitalan eritasoristeykseen.

Suurimmaksi ongelmaksi vuonna 2040 muodostuu vt:n 2 suuntainen voimakas liikenne illan huipputunnin aikana, sillä vaikka sivusuunnilla on enemmän liikennettä
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aamun kuin illan huipputunnin aikana, on aamun huipputunnin toimivuus kuitenkin vielä kohtalainen, illan huipputunnin aikana viivytykset ovat todella voimakkaat.
•

Ruskilantien tulosuunnan sulkeminen ja liikenteen ohjaaminen Tervasmäentien
liittymään ei tule ratkaisemaan toimivuusongelmaa, sillä Tervasmäentien tulosuunnalla on melko pitkät viivytykset illan huipputunnin aikana nykyisilläkin liikennejärjestelyillä vuoden 2040 tilanteessa  jos Ruskilantien liittymän liikenne
tuotaisiin edes osittain Tervasmäentien liittymään, olisi liittymän toimivuus todella
huonoa.

•

Rinnakkaistieyhteys Tervasmäen alueen ja Nakkilan keskustan eritasoliittymän välillä vt:n 2 länsipuolella veisi huomattavan osuuden etelään ajavia ajoneuvoja pois
Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymistä, mutta ei auttaisi suurimpaan ongelmaan eli Poriin suuntautuviin ajoneuvoihin, eli vasemmalle kääntyviin.

•

Vt:n 2 eritasoliittymäsuunnitelmia on jatkossa tarpeen tarkastella kuntarajat ylittävänä kokonaisuutena.

1.5 Alue rakentuisi vähittäin
Mikäli edellä esitetyn Tervasmäen supistetun tot-1-alueen toteuttaminen voitaisiin
käynnistää, niin tämän noin 10 ha laajuisen alueen asemakaavoitus ajoittuisi arviolta
vuosille 2018-2019. Tällöin alueen noin 30-40 uutta tonttia olisivat luovutettavissa arviolta vuonna 2020.
Mikäli kysyntä vuodesta 2020 eteenpäin olisi arviolta 4-5 tonttia vuodessa (arviolta 1215 asukasta vuodessa), niin alueen tontit olisivat luovutetut arviolta vuonna 2030. Tällöin alue olisi kyseisten tonttien osalta rakentunut valmiiksi arviolta 100 uuden asukkaan osalta aikaisintaan vuonna 2035 eli tästä hetkestä noin 20 vuoden kuluttua. Tällä
hetkellä näyttää todennäköiseltä, että alue rakentuisi vieläkin maltillisemmalla vauhdilla.
Toisessa vaiheessa, vuodesta 2035 eteenpäin, rakennettavan 44 hehtaarin tot-2-alueen
toteutuminen kestäisi arviolta 30 vuotta (laskentatapa: 440 asukasta, 147 tonttia, viisi
luovutettua tonttia vuodessa). Tällöin vuoden 2065 jälkeen Tervasmäen alueella voidaan arvioida asuvan yhteensä 540-810 ”uutta” asukasta, jotka siis muuttavat alueelle
neljänkymmenenviiden vuoden kuluessa aikavälillä 2020-2065.
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