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NAKKILAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 
 
1.1 Liikenne 

Tarkastelussa esitetään nykytilanne, arvioidaan kunnan eri alueiden saavutet-

tavuus eri kulkumuodoilla sekä tarkastellaan liikennemääriä tärkeimmillä tie-

osuuksilla. Tarkastelussa tutkitaan eri liikenteellisiä ratkaisuja suhteessa 

maankäytön suunnitteluun ja tehdään valitusta mallista liikenneverkkoehdo-

tus kaavaan. Tavoitteena on myös määritellä uusien liikenneratkaisujen to-

teuttamiskustannukset. Tarkastelussa otetaan huomioon seudulliset liikenne-

verkon tavoitteet, saavutettavuus ja liikenneturvallisuus, Porin kaupunkiseu-

tuun liittyvät liikenneverkon kehittämistarpeet sekä energiatehokkuus ja eko-

logisuus.  

1.1.1 Nykytilanne 

1.1.1.1 Logistiikka 

Lentoliikenne 

Lähin lentokenttä suunnittelualueelta sijaitsee Porissa, josta on lentoyhteyksiä 

reittiliikenteessä Helsinkiin ja tilauslentoina ulkomaiden lomakohteisiin. 

Vesiliikenne 

Lähin satama suunnittelualueelta on Porin Satama, joka on Suomen kahdek-

sanneksi suurin satama. Vuonna 2010 tavaraliikenteen määrä oli noin 4,2 mil-

joonaa tonnia. Porin Satamalla on merkittävä rooli suomalaisessa metalliteol-

lisuudessa, joten Porin Mäntyluodon väylän syventämishanke 10 metristä 12 

metriin edistää myös maakunnan metalliteollisuuden ja puunjalostuksen yri-

tysten kilpailukykyä.  

Rauman sataman tavaraliikenne vuonna 2010 oli noin 5,6 miljoonaa tonnia, ja 

tavaramääriltään satama on Suomen 7. suurin. Liikenteestä noin 2/3 on vien-

tiä. Rauman sataman tavaraliikenteestä suurin osa liittyy metsäteollisuuden 

tuotteisiin. Tavaralajeittain mitattuna Rauman satama oli paperin ja kartongin 

Suomen suurin vientisatama vuonna 2010. 

Raideliikenne 

Tampere-Pori ja Kokemäki-Rauma -radat ovat Porin seudulla yksiraiteisia, 

sähköistettyjä, suojastettuja ja kauko-ohjattuja. Tavarajunien suurin sallittu 

akselipaino on molemmilla radoilla 22,5 t ja nopeus 100 km/h.  Lisäksi radoil-

la on kulunvalvonta. Junaliikenteen nopeustason nostamista estävät useat 

suojaamattomat tasoristeykset ja radan kaarteisuus. 

Sekä Tampere-Pori että Kokemäki-Rauma –radat ovat eteläisen Suomen mer-

kittävimpiä tavaraliikenteen ratoja, ja niiden tavaraliikenteen tavoiteakselipai-

no on 25 tonnia. Molemmilla radoilla on käynnissä työt, jotta tämä akselipaino 

voitaisiin ottaa käyttöön. Tavoitteena on, että 25 tonnin akselipaino olisi käy-

tössä vuodesta 2012 alkaen. Lisäksi rataosan Lielahti-Kokemäki perusparan-

nus on käynnissä. 

Rataosuudella on useita tasoristeyksiä, joista vain osassa on varoituslaitos. 

Rataosuus Tampere-Kokemäki-Rauma on Länsi-Suomen vilkkaimpia tavaralii-

kenteen rataosuuksia. Vuonna 2009 tavaraliikenteen nettokuljetusten määrä 

Kokemäeltä Tampereen suuntaan oli 2 900 000 tonnia, Rauman suuntaan 

2 400 000 tonnia ja Porin suuntaan 420 000 tonnia. Erityisen merkittävää on 
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Rauman satamaan suuntautuva liikenne, mm. Jämsänjokilaaksosta tulevat 

paperiteollisuuden tuotteet. Lisäksi Harjavaltaan kuljetetaan metalleita, ki-

vennäisaineita ja rikasteita rautateitse. 

 

Kuva 1. Porin seudun liikenneinfrastruktuuri.  

1.1.1.2 Tie- ja katuverkko 

Valtatie 2 

Kaava-alueen tieverkon muodostaa valtatie 2 (Helsinki – Pori). Tie kulkee 

kaava-alueen halki kaakko-luode-suunnassa. Valtatie 2 liittää Nakkilan valta-

kunnan päätieverkkoon, ja se on pääyhteys kaava-alueella. Valtatien 2 kes-

kimääräinen vuorokausiliikenne Nakkilan keskustasta Porin suuntaan on noin 

10 000 ajoneuvoa, ja Harjavallan suuntaan noin 8 700 ajoneuvoa. Raskaan 

liikenteen osuus on melko suuri, 9,7 – 11,3 prosenttia. 

Valtatie 2:n parantaminen välillä Friitala-Harjavalta: Tielaitos, Turun tiepiiri, 

1995 

Muut maantiet 

Muut maantiet suunnittelualueella ovat teiden toiminnallisen luokituksen mu-

kaisesti yhdysteitä. Yhdysteistä ja vastaavan tasoisesta katuverkosta on maa-

kuntakaavassa osoitettu ne, jotka ylikunnalliselta merkitykseltään, yhdyskun-

tarakenteen, palvelujen saatavuuden ja liikenneyhteyksien seudullisten tavoit-

teiden kannalta ovat tarpeen.  

Kaava-alueen yhdysteistä merkittävimmät ovat Kokemäenjoen suuntaiset 

tiet: yhdystie 2453 (Harjavallantie) joen eteläpuolella Nakkilan keskustasta 

Harjavallan suuntaan sekä yhdystie 2440 (Anolantie – Viikkalantie) joen poh-

joispuolella koko kaava-alueella. Näiden teiden merkitys on toisaalta Kokemä-

enjokivarren taajamien välisiä alueita palveleva, mutta niillä on myös merki-

tystä taajamien väliselle liikenteelle siltä osin kun se ei ohjaudu valtatien 2 

kautta. 
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Yhdystie 2170 (Hormistontie) kulkee Nakkilan keskustasta lounaaseen. Tie 

palvelee lähinnä haja-austusalueita, mutta se myös liittää Nakkilan Luvian ja 

Euran suuntiin. Lisäksi kaava-alueella on alempiasteisia maanteitä, joiden 

merkitys on lähinnä haja-asutusalueiden paikallista liikennettä palveleva. 

Merkittävää Nakkilan tieverkossa on, että se on voimakkaasti suuntautunut 

kaakosta luoteeseen. Kokemäenjokeen nähden poikittaiset yhteydet ovat hei-

kot. Tämän takia esimerkiksi Rauman, Turun ja Tampereen suuntiin ei ole 

selkeää pääreittiä. Tämä heikentää Nakkilan saavutettavuutta näistä suunnis-

ta. 

Katuverkko 

Nakkilan keskustan merkittävin katu on Siltatie, joka liittää keskustan valta-

tiehen 2 sekä on ainoa yhteys Kokemäenjoen yli kaava-alueella. Valtatien 2 ja 

Siltatien liittymä on eritasoliittymä. Muut keskustan pääkadut ovat Kokemä-

enjoen suuntaisia. Joen eteläpuolella ovat Porintie ja Arontie Porin suuntaan, 

Harjavallantie Harjavallan suuntaan, sekä pohjoispuolella Anolantie - Viikka-

lantie. Kokoojakatuverkko täydentää pääkatujen muodostamaa runkoa, ja ko-

konaisuutena Nakkilan keskustan katuverkko on varsin kattava. 

Siltatien lisäksi valtatieltä 2 on kaksi yhteyttä Nakkilan keskustaajamaan. 

Pohjoisesta tultaessa on Masiantien kautta kulku taajaman pohjoisosiin. Valta-

tien 2 ja Masiantien liittymä on porrastettu, kanavoitu tasoliittymä. Etelästä 

tultaessa Suutarinmäentietä pitkin on yhteys taajaman eteläisiin osiin ja Teini-

läntien kautta valtatien 2 länsipuolelle. Myös valtatien 2, Suutarinmäentien ja 

Teiniläntien liittymä on porrastettu ja pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä. 

Ruskilan-Tervasmäen alueella katuverkon runkona on Ruskilantie. Myös Porin-

tie ja Masiantie ovat alueella katumaisia. Muuten alueen kadut ovat tonttika-

tumaisia. Valtatien 2 ja Ruskilantien liittymä on pääsuunnassa kanavoitu taso-

liittymä. 
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Kuva 2. Ajoneuvoliikenteen pääverkon nykytilanne toiminnallisesti luokiteltuna Nakkilan osayleis-
kaavan alueelta sekä liikennemäärät vuonna 2010. 

 

1.1.1.3 Kevyt liikenne 

Nakkilan keskustan alueella on melko kattava katuverkko, joka pääasiassa 

noudattaa keskustan pääkatuja. Kevyen liikenteen verkko ei ulotu kaikille 

keskustan reuna-alueille; Konimäen ja Vuohimäen alueet ovat verkon ulko-

puolella. Kaikki kevyen liikenteen väylien risteämiset valtatien 2 ja Tampere-

Pori -rautatien kanssa on järjestetty eritasossa.  

Porintien varrella on kevyen liikenteen väylä aina Ruskilaan asti, mikä liittää 

taajamat toisiinsa. Myös Ruskilantien varrella on kevyen liikenteen väylä. Ko-

kemäenjoen pohjoispuolella on Nakkilan ja Harjavallan keskustojen välillä yh-

tenäinen kevyen liikenteen väylä yhdystien 2440 (Viikkalantie) varrella. Lisäk-

si Kokemäenjoen eteläpuolella Harjavallan keskustan kevyen liikenteen verk-

ko ulottuu yhdystien 2453 (Harjavallantie) varrella kaava-alueen eteläosaan 

asti. 

Ulkoilureittinä kaava-alueella on Tervasmäen länsipuolella oleva kuntorata. 

Kevyen liikenteen verkko ei ulotu kuntoradalle asti. Ulkoilureitit eivät siis täy-

dennä kevyen liikenteen väylien tarjoamia yhteyksiä, eikä se myöskään liity 

kiinteästi ulkoilumahdollisuuksien kannalta kevyen liikenteen verkostoon. 

Porin seudun kunnat, Noormarkku, Kokemäki, Nakkila ja Luvia, ovat mukana 

Kävely ja pyöräily kaavoituksessa -tutkimuksessa, jossa muina pilottialu-
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eina on Oulun seutu (Haukipudas, Liminka ja Kiiminki), Kokkola ja Helsingin 

seudulta yksi osayleiskaava-alue. Kussakin pilottialueessa tarkastellaan aihe-
piiriä todellisessa tilanteessa osallistumalla johonkin käynnissä olevaan tai 

juuri valmistuneeseen kaavoitusprosessiin. Samalla tarjotaan ulkopuolista asi-

antuntija-apua kevyen liikenteen huomioimiseksi tarkasteltavassa kaavoitus-

prosessissa. 

Maanteiden 2170 ja 12897 parantaminen, Kevyenliikenteenväylän rakentami-

nen Tattaran ala-asteen koulutielle: Kon-Ins Oy, 2008 

 

Kuva 3. Kevyen liikenteen verkko Nakkilan osayleiskaavan alueelta. 
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1.1.1.4 Joukkoliikenne 

Raideliikenne 

Tampere-Pori radalla on toimiva henkilöliikenne, jonka liikennepaikat ovat Po-

rissa Harjavallassa ja Kokemäellä. Lisäksi Nakkilassa sijaitsee junakohtaus-

paikka, mutta se ei ole henkilö- eikä myöskään tavaraliikenteen kaupallisessa 

käytössä. 

Linja-autoliikenne 

Pori-Harjavalta-Kokemäki –vakiovuoroliikenteen runkoreitti kulkee Nakkilassa 

Kokemäenjoen pohjoispuolella. Vuorot tekevät piston myös kuntakeskukseen. 

Kyseisellä laatukäytävällä on joukkoliikenteellä mahdollista tehdä verrattain 

hyvin työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Linja-autovuoroja kulkee keskimäärin 

ruuhka-aikoina kahdesti tunnissa sekä asiointiaikoina talvella kerran tunnissa 

ja kesällä joka toinen tunti. Arki-iltaisin viimeinen vakiovuoro Porista lähtee 

joka päivä iltapäivällä noin 17 aikaan. Porin ja Nakkilan välillä ei ole vakiovuo-

rotarjontaa viikonloppuisin. Vakiovuorotarjonta on heikentynyt 2000-luvulla 

merkittävästi iltaisin sekä viikonloppuisin. (Porin seudun liikennejärjestelmä-

suunnitelma – Joukkoliikenne, 2004 & Satakunnan liikenteen aikataulut 2011) 

Valtatien 2 ja valtatien 8 välisiltä alueilta on mahdollista tehdä soveltuvin osin 

koulumatkoja kuntakeskukseen sekä asiointimatkoja Poriin. Järvikylän suun-

nan vuorot palvelevat kuntakeskukseen suuntautuvia koulumatkatarpeita se-

kä jollakin tasolla Poriin suuntautuvia opiskelumatkoja. Hormiston suunnalta 

on koulukuljetukset keskeisinä kouluaikoina Kivialhon suunnalta ei ole sään-

nöllistä joukkoliikenteen tarjontaa, mutta asiointitaksi kulkee 1-2 kertaa vii-

kossa asiakkaiden soittojen perusteella. (Porin seudun liikennejärjestelmä-

suunnitelma – Joukkoliikenne, 2004) 

Nakkilassa on neljä pikavuoropysäkkiä (Luvian tiehaara, Nakkilan tori, Nakki-

lan tiehaara, Viikkalan tiehaara), joiden kautta kulkee pikavuoroja Poriin, Hel-

sinkiin ja Turkuun. Vuorot sopivat soveltuvin osin työ- ja opiskelumatkoille 

sekä erittäin hyvin asiointi- ja vapaa-ajan matkoille. (Porin seudun liikenne-

järjestelmäsuunnitelma – Joukkoliikenne, 2004, Matkahuollon aikataulut 

2011) 

1.1.1.5 Liikenneturvallisuus 

Uusimman liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneonnettomuusanalyysijak-

solla Nakkilassa tapahtui keskimäärin 28 onnettomuutta/vuosi. Henkilövahin-

ko-onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli noin 39 prosenttia. 

Onnettomuuksien vakavuusaste on selvästi naapurikuntia huonompi. 

 

Kaikista onnettomuuksista 83 prosenttia tapahtui yleisellä tieverkolla. Kunnan 

ylläpitämillä kaduilla ja teillä onnettomuuksista tapahtui 13 prosenttia. Loput 

onnettomuudet tapahtuivat pihoilla ja parkkipaikoilla. Kaikki kevyen liikenteen 

onnettomuudet tapahtuivat yleisillä teillä. Eniten onnettomuuksia tapahtui 

valtatiellä 2 Masiantien kohdalla, jossa tapahtui vuosina 1999–2001 yhteensä 

6 onnettomuutta. 

 

Nakkilan kuntaa halkoo valtatie 2. Valtatien 2 pääkatuliittymä keskustaaja-

maan on eritasoliittymä, kun muut liittymät ovat tasoliittymiä. Valtatiellä on 

useita vilkasliikenteisiä tasoliittymiä, joista hidasliikkeisempi paikallinen lii-

kenne joko risteää tai liittyy valtatien nopeaan pitkämatkaiseen liikenteen 

kanssa.  Valtatien 2 liikennemäärä ja etenkin pitkämatkaisen liikenteen määrä 

ovat niin suuria, ettei nykyisellä liittymätiheydellä ja tasoliittymillä saavuteta 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 7 

  

 

Mari Moilanen 29.8.2011  

 

 

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\3_valmisteluvaihe\liikenne\Nakkilan osayleiskaavan liikenneselvitys.doc 

valtateillä tavoiteltavaa liikenneturvallisuuden tasoa.  Tiehallinto on toteutta-

nut liittymien parantamisia; mm. uusimman liikenneturvallisuussuunnitelman 

pahin onnettomuuksien kasautumispiste, Helsingintien ja Masiantien liittymä, 

on parannettu porrastettuna kanavoituna liittymänä.   

 

Keskustaajaman katu- ja kevyen liikenteen verkko on hyvin jäsennelty. Kevy-

en liikenteen väylästön kattavuus ja jatkuvuus muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta on riittävä. Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden kannalta oleel-

lista on kevyen liikenteen väylästön kattavuus, jatkuvuus ja risteämiset auto-

liikenteen kanssa. Taajamissa risteämisen turvallisuuteen vaikuttaa autolii-

kenteen nopeustaso ja suojatiejärjestelyt. Keskustaan on toteutettu 40 km/h 

alue sekä useita turvallista kevyen liikenteen risteämistä ja autoliikenteen no-

peuksien alentamista tukevia toimenpiteitä. Keskustaa halkoo myös rautatie, 

joka risteää useammassa kohtaa tasossa katujen kanssa. 

 

1.1.2 Tavoitteet 

1.1.2.1 Seudulliset tavoitteet 

Pääliikenneverkon keskeisimmät muutostarpeet on selvitetty Satakunnan 

maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (SatLJS), jossa myös 

valtateiden 2, 8 sekä 12 merkittävä parantaminen on nostettu esille. Suunni-

telmassa on määritelty muun muassa pääliikenneverkossa todetut yhteys-

puutteet sekä visio vuoteen 2025.  

 

Kuva 4. Seudulliset tavoitteet Nakkilassa (Lähde: Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko, 2006). 

Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko –raportin mukaan valtatie 2 osoite-

taan merkittävästi parannettavana tienä välillä Mäntyluoto – Pori ja Harjavalta 

– Huittinen, ei siis Nakkilan kohdalla. Toisaalta karttaesityksen mukaan valta-

tie on osoitettu uutena kaksiajoraitaisena päätienä Nakkilan kohdalla (kuva 

4). Uusina eritasoliittyminä osoitetaan maakuntakaavassa vain ne risteykset, 

jotka ylikunnalliselta merkitykseltään, yhdyskuntarakenteen, palvelujen saa-

tavuuden, liikenneyhteyksien seudullisten tavoitteiden tai muun maankäytön 

järjestelyiden kannalta ovat tarpeen. Nakkilaan on osoitettu uusi eritaosliitty-

mä nykyisen eritasoliittymän pohjoispuolelle. 

Joukkoliikenne –raportissa on esitetty Nakkilan joukkoliikenteen palvelu-
tasotavoitteet (2004-2008) eri tiesuunnille. 
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Kuva 5. Esitys joukkoliikenteen palvelutavoitteeksi 2006. 

1.1.2.2 Paikallisjunaliikenteen kehittäminen 

Ratahallintokeskuksen julkaisussa Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys 
(verkkojulkaisu 1/2009, s. 60-62) on todettu kotimaan kaukojunaliikennettä 

koskevassa kohdassa Porin radalla junaliikenteen kysynnän olevan asukas-

määrään suhteutettuna melko vähäinen. Tehdyissä tarkasteluissa voi Porin 

radan kysyntä kasvaa enimmillään 0,8 miljoonaan matkaan vuodessa. Tällöin 

junamatkojen määrä olisi väkilukuun suhteutettuna samaa suuruusluokkaa 

kuin Rantaradan käytävässä. Taajamajunaliikenteestä on Porin seudun osalta 

todettu seuraavaa: 

Taajamajunaliikenne on vaihtoehto myös hiljaisemman kysynnän ratasuunnille, joilla 

se palvelee samanaikaisesti seudullisia ja pitempimatkaisia matkustustarpeita. Pysäh-

tyminen useammassa taajamassa laajentaa matkustajapohjaa ja luo edellytykset hy-

välle vuorotarjonnalle. Jos kysyntä on riittävää, taajamajunaliikenteellä hoidettua pe-

rustarjontaa voidaan suurimman kysynnän aikaan täydentää nopeammilla kauko-

junavuoroilla. Esimerkkejä tällaisista ratakäytävistä ovat mm. Tampere–Pori ja Seinä-

joki–Vaasa.  

Tampereen ja Porin välillä Kokemäenjokilaakson nauhamainen, tiiviisti radan varteen 

sijoittunut rakenne luo hyvät edellytykset kehittää yhteysvälin liikennettä ja yhdyskun-

tarakennetta taajamakeskuksissa pysähtyvän tiheän taajama-junaliikenteen ja sitä 

täydentävien nopeampien juna-yhteyksien varaan. Taajamajunalla vyöhykkeeseen 

voidaan kytkeä myös Rauman seutu, joka on Lohjan ja Porvoon jälkeen kolmanneksi 

suurin nykyisin henkilöliikenteen ulkopuolella oleva kaupunkiseutu. 

Paikallisjunaliikenteen edistämiseksi on perustettu Sataraide Visio 2030, jonka 

tavoite on esittää realistinen ja toteuttamiskelpoinen malli Satakunnan paikal-

lisraideliikenteeksi ja herättää kansalaiskeskustelua. Visiossa on esitetty myös 

Nakkilaan paikallisliikenteen pysähdyspaikkoja, jotka on esitetty kuvassa X. 

(Sataraide Visio 2030) 
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Kuva 5. Sataraide Visio 2030 paikallisjunaliikenteen pysähdyspaikat Nakkilassa. 
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1.1.2.3 Liikenneturvallisuus 

Maankäyttöratkaisuilla pidetään yllä valtatie 2 liikenneturvallisuutta sekä taa-

jaman riittävän alhaista autoliikenteen nopeustasoa. 

Uuden maankäytön tuottama liikenne suuntautuu sellaisille osille katuverk-

koa, joilla on kapasiteettia välittää se liikenneturvallisesti. 

Otetaan huomioon kasvavan ulkoiluliikunnan tarpeet. Eri-ikäiset ja -kuntoiset 

ulkoilijat tarvitsevat turvallisia lenkkejä varten kattavaa ja jatkuvaa kevyenlii-

kenteen väylästöä, jota täydentää ulkoiluraitit. 

1.1.2.4 Paikalliset tavoitteet 

Nakkilan kunnan tavoitteena on taajamaosayleiskaavan mitoitustarkastelussa 

tutkia elinkeinoelämän ja asuntojen lisärakentamistarpeet sekä seudullisesta 

näkökulmasta että kunnan sisällä tapahtuvan kehityksen kannalta laajassa mit-

takaavassa pitkälle aikavälille. Tavoitteena on sijoittaa yritysalueita valtatien 2 

varrelle. 

 

Yleiskaavassa huomioidaan valtatien 2 kehittämistarpeet ja varaudutaan mm. 

tasoliittymien poistamiseen ja rinnakkaisteiden toteuttamiseen. Sisäisen katu-

verkon osalta varaudutaan Satakunnantien jatkeen toteuttamiseen Harjavallan 

suuntaan. 

 

Vaikka yhdyskuntarakennetta laajennetaan, on tavoitteena etenkin seudullisen 

joukkoliikenteen edellytysten parantaminen ja mahdollisen paikallisjunaliiken-

teen edellyttämä rataseisakkeiden ympäristön tiivistäminen. Kaavalla tuetaan 

kevyen liikenteen käyttöä osoittamalla osayleiskaavassa tarvittavat uudet seu-

dulliset kevyen liikenteen yhteydet ja kunnan sisällä kevyen liikenteen pääyh-

teydet. Taajamakuvallisena tavoitteena pidetään kevyen liikenteen reitistöjen 

toimivuuden ja elämyksellisyyden tarkastelua. 

 

1.1.3 Ongelmat ja kehittämistarpeet 

1.1.3.1 Ajoneuvoliikenne 

Ajoneuvoliikenteen kehittämistarpeen liittyvät lähinnä Satakunnan maakunta-

kaavan ehdotuksessa esitettyihin kehittämistarpeisiin. Valtatie 2 on osoitettu 

kehitettävän kaksiajoirataiseksi väyläksi koko kaava-alueella. Lisäksi tielle on 

osoitettu uudet eritasoliittymän Ruskilan ja Huopilan kohdalle. Jälkimmäiseen 

liittyisi myös uusi alemman tason tieverkon yhteys Huopilan alueelle ja yhdys-

teille 2453 (Harjavallantie). 

Valtatien 2 parantamiseen liittyisi myös liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä, 

jotka on otettava yleiskaavoituksessa huomioon. Esimerkiksi valtatielle 2 ei 

ole osoitettu liittymää Masiantielle tai Suutarinmäentielle. Kuitenkin, mikäli 

maankäytön kehittämisen kannalta näiden liittymien säilyttäminen on oleellis-

ta, on niissä varauduttava eritasoliittymään. Tavoitetilanteessa valtatiellä 2 ei 

olisi lainkaan tasoliittymiä osayleiskaava-alueella. 

Alemman tason tieverkolle on esitetty yhdystien 2453 (Harjavallantie) siirtä-

minen uudelle linjaukselle nykyisen tien lounaispuolelle lähemmäksi valtatietä 

2. Uusi linjaus on perusteltu nykyisen tien kapeuden ja mutkaisuuden sekä 

Kokemäenjoen varren sortumavaarojen takia. Uusi tie parantaisi Nakkilan ja 

Harjavallan keskustojen välistä yhteyttä, ja voisi vähentää taajamien välistä 

lyhytmatkaista liikennettä valtatieltä 2. 
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Liikenneturvallisuuden näkökulmasta rautateillä olevat nykyiset tasoristeykset 

tulisi poistaa ja korvata eritasoratkaisulla. Muuten kaava-alueen tie- ja katu-

verkko on varsin kattava, eikä siinä ole merkittäviä yhteyspuutteita. Katuver-

kon kehittäminen tapahtuukin ensisijaisesti maankäytön tarpeiden mukaan. 

1.1.3.2 Kevyt liikenne 

Kaava-alueen kevyen liikenteen verkossa on melko paljon kehitettävää. Kes-

kusta-alueella oleellisinta on sen reuna-alueiden liittäminen kevyen liikenteen 

verkon piiriin. Vuohimäen alueelle yhteys voidaan toteuttaa nykyisen kevyen 

liikenteen väylän jatkona Papintietä tai Vuohimäentietä pitkin. Konimäen alu-

eelle luontevin kevyen liikenteen väylä olisi Harjuntietä pitkin. Lisäksi keskus-

ta–alueella on lukuisia toissijaisia tarpeita, jotka täydentäisivät kevyen liiken-

teen verkon koko keskustan ja eri suunnat kattavaksi. Pidemmällä tähtäimellä 

kevyen liikenteen väylä olisi hyvä toteuttaa mm. Arantielle, Suutarinmäentiel-

le ja Soinilantielle, sekä Hormistontielle ja Tattarantielle. 

Maankäytön kehittäminen Tervasmäen alueen ympäristössä toisi tarpeen luo-

da nykyistä yhteyttä suorempi reitti Nakkilan keskustaan. Luontevimmin tämä 

toteutuisi Masiantietä pitkin. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Masian-

tielle edellyttäisi kevyen liikenteen alikulkuja valtatielle 2 ja Tampere-Pori –

radalle. 

Laajempina yhteystarpeina ovat Kokemäenjoen suuntaiset yhteystarpeen se-

kä Ulvilan että Harjavallan suuntaan. Harjavallan suuntaan kevyen liikenteen 

väylä olisi hyvä saada myös Kokemäenjoen eteläpuolelle, sillä molempien 

kuntien keskustat ovat joen eteläpuolella. Kevyen liikenteen väylä voitaisiin 

toteuttaa joko nykyisen yhdystien 2453 (Harjavallantie) tai uuden tien rinnal-

le. Sijoittumisen on syytä ratkaista maankäytön tarpeiden mukaan. 

Myös Ulvilan suuntaan kevyen liikenteen väylä olisi syytä saada joen molem-

mille puolille, Porintielle ja Anolantielle. Merkittävämpi olisi joen eteläpuolei-

nen kevyen liikenteen väylä, sillä molempien kuntien kaupalliset keskustat ja 

maankäytön painopiste sijaitsee joen eteläpuolella. 

1.1.3.3 Joukkoliikenne 

Maankäytön suunnittelussa tulisi edistää etenkin keskustan lähialueiden ja 

Viikkalan alueiden tiivistämistä ja täydentämistä, sillä alueet sijoittuvat ole-

massa olevien liikennepalvelujen vaikutuspiiriin ja tukevat siten itsekannatta-

van joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Paikallisjunaliikenne vaatii ympärilleen tiivistä yhdyskuntarakennetta. Pysäk-

kipaikalta yhden kilometrin etäisyydellä tulisi asua vähintään 1500 asukasta, 

mutta kannattavuuden parantamiseksi väestömäärän olisi hyvä olla noin 

2500-3000 asukasta kilometrin etäisyydellä. Parhaimmat edellytykset paikal-

lisjunaliikenteelle on tällä hetkellä Nakkilan keskustassa, jonka rakennetta tu-

lisi tiivistää ja täydentää kuitenkin nykyisestä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty seuraavia osayleiskaavassa 

huomioitavia toimenpiteitä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantami-

seksi: 

− osallistutaan Meri-Pori-Harjavalta joukkoliikenteen laatukäytävän kehittä-

miseen 

− koulu- ja sosiaalitoimien kuljetusten toimivat avoimena joukkoliikenteenä 

vuoteen 2008 mennessä 
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− järjestetään asiointiliikenne kutsuohjattuna 1-2 kertaa viikossa joukkolii-

kennepalvelujen ulkopuolisille alueille 
− rakennetaan Nakkilan tienhaaran Helsingin suunnan pikavuoropysäkille 

korkeatasoisen pikavuoropysäkin varustelu ja Porin suunnan pysäkille 

pienpysäkkikatos  

 

1.1.3.4 Liikenneturvallisuus 

Uusi maankäyttö sijoitetaan niin, että uusilta asuntoalueilta on turvalliset ke-

vyen liikenteen yhteydet päivittäisiin toimintoihin mm. kouluihin, palveluihin, 

liikuntapaikoille, työpaikoille. Uusilla yleiskaavan maakäytön liikennejärjeste-

lyillä tulee parantaa Helsingintien (vt 2) liikenneturvallisuutta. Yleiskaavalla 

tuetaan taajaman autoliikenteen liikenneturvallista nopeustasoa. Uusi asumi-

sen maankäyttö tulee sijoittaa niin, että kevyen liikenteen yhteydet kouluihin, 

liikuntapaikoille, päiväkotiin ja palveluihin ovat liikenneturvalliset. Lisäksi on 

huomioitava eri-ikäisille ja –kuntoisille liikenneturvalliset ulkoilureittimahdolli-

suudet. 
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