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Alkusanat
Valtatien 8 ympäristön osayleiskaavan liikennesuunnittelu aloitettiin vuoden 2017 alkupuolella samaan aikaan
osayleiskaavan laatimisen kanssa. Osayleiskaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle valtatien 8 liikenneolosuhteiden
parantamisen tarpeista, joita on tarkasteltu vuonna 2015 valmistuneessa selvityksessä: ”Valtatien 8 kehittäminen
välillä Lapinkangas-Haaransilta, Liminka.” Osayleiskaavassa ja tässä liikennesuunnitelmassa on perusratkaisuna
ollut em. selvityksen mukaiset liikennejärjestelyt valtatietä 8 koskien.
Liikennesuunnittelu on tehty kiinteässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti maankäytön suunnittelun kanssa.
Osayleiskaavakartalla on esitetty tämän liikennesuunnitelman mukaiset tie- ja katuverkon sekä jalankulku- ja polkupyöräliikenteen liikennejärjestelyt.
Suunnitelma on laadittu Sitowise Oy:ssä (entinen Sito Oy), jossa projektipäällikkönä on toiminut DI Jani Karjalainen.
Lisäksi työhön ovat osallistuneet DI Matti Jäntti (9.2.2018 asti) ja DI Minna Koukkula. Suunnitelman raportointitapa
on muistiomuotoinen asiakirja, joka täydentää vuonna 2015 valmistunutta selvitystä ”Valtatien 8 kehittäminen välillä
Lapinkangas-Haaransilta, Liminka”.
Oulussa helmikuussa 2019.
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1. Suunnittelun lähtökohdat
1.1 Suunnittelualue
Osayleiskaavan ja liikennesuunnittelun suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Alue kattaa valtatien 8 ympäristön
Limingan keskustan kohdalla ja jatkuu Raahen suunnassa rautatien ylityskohtaan saakka. Valtatien varressa suunnittelualue käsittää Liminganportin, Lumijoentien ja Paavolantien liittymäalueet. Keskustan ja Rantakylän puolella
valtatietä suunnittelualue rajautuu rautatiealueeseen saakka (pohjoisreuna) ja Lapinkankaan – Ketunmaan puolella
noin 1,5 km valtatien kaakkoispuolelle.

Kuva 1. Osayleiskaava-alueen rajaus (mustalla), johon myöhemmin liitettiin rata-alue (punaisella). Lähde: Valtatie 8 ympäristön osayleiskaavan
kaavaselostusehdotus 7.2.2019.

1.2 Nykyinen liikenneverkko
Limingan tieverkon rungon muodostavat valtatie 4 (Helsinki - Utsjoki), valtatie 8 (Turku-Oulu) ja kantatie 86 (KannusLiminka). Päätieverkkoa täydentävät seututiet 847 (Ouluntie) ja 813 (Lumijoentie). Muut maantiet toimivat yhdysteinä, joista verkollisesti ja liikenteellisesti merkittävin on 18666 (Liminganraitti - Tupoksentie). Tupoksen ja kirkonkylän kautta kulkee Oulu - Helsinki rautatie, jota on viime vuosina parannettu Seinäjoki-Oulu väliltä mm. poistamalla
tasoristeyksiä, rakentamalla osalla matkaa toinen raide, lisäämällä liikennepaikkoja sekä parantamalla radan rakenteellista kantavuutta.

7

Kuva 2. Limingan maantieverkko ja toiminnallinen luokitus (Lähde: Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma 2015).

Limingan kirkonkylän katuverkon tärkeimmät kokoojaväylät ovat Kedonperäntie-Kauppakatu, Linnukkatie, Peräkyläntie, Kurkitie ja Selkäsentie. Keskeisen alueen tie- ja kaavatieverkon nimistö on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Limingan keskustaa ja nimistöä.
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1.3 Liikennemäärät ja -ennuste
Vuoden 2016 suurimmat liikennemäärät Limingassa ovat valtatiellä 4 Haaransillalta pohjoiseen noin 15800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatiellä 8 vilkkaimmalla osuudella Lumijoentie-Haaransillan välillä on noin 13600 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Valtatiellä 8 Lumijoentien (mt 813) liittymän ja kantatien 86 liittymän välillä liikennettä on keskimäärin noin 8400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lumijoentie on seututeistä vilkkain ja Limingan keskustan kohdalla liikennemäärä on noin 5300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tulopoksentien liittymästä Lumijoelle päin liikennettä on noin
3150 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 4. Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 2016, ajon/vrk (Liikennevirasto).

Raskaan liikenteen osuus valtatiellä 8 osuudella Lapinkangas-Lumijoentie on 10,5% ja osuudella Lumijoentie-Haaransilta noin 8%. Muualla suunnittelualueen tiestöllä raskaan liikenteen osuus vaihtelee noin 5-7 %.
Vuodelle 2030 on laadittu liikenne-ennuste valtatien 8 kehittämisselvityksen yhteydessä (kuva 5). Valtatien 8 liikennemäärä osuudella Lumijoentie-Haaransilta on ennusteen mukaan 18000-19300 autoa vuorokaudessa. Ennuste
sisältää alueen maankäytön kasvuennusteet, liikenteen yleisen kasvun ja karkean arvion Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan liikenteestä. Vuonna 2015 laadittua liikenne-ennustetta ei katsottu tarpeelliseksi päivittää osayleiskaavatyön
yhteydessä.
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Kuva 5. Valtatien 8 liikennemäärät 2014 ja ennuste 2030 (Lähde: Valtatien 8 kehittäminen välillä Lapinkangas-Haaransilta, 2015).

1.4 Liikenneturvallisuus
Liminkaan on valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma lokakuussa 2015. Poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia jaksolla 2009-2013 on sattunut eniten vt4/vt8 Haaransillan liittymässä ja vt 8/ Kurkitien liittymässä. Haaransillan liittymässä suurin osa onnettomuuksista on ollut omaisuusvahinko-onnettomuuksia. Henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut viiden vuoden jaksolla Haaransillalla neljä ja Kurkitien liittymässä viisi kappaletta. Myös Honkisuontien kohta on ollut henkilövahinko-onnettomuuksien valossa riskialtis paikka.
Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen aikana kuntalaisille tehdyssä liikenneturvallisuuskyselyssä on valtatietä
8 koskien nostettu esiin seuraavat ongelmakohteet:
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•

Valtatien 8/Lännentien (mt 18629) nelihaaraliittymä koetaan vaaralliseksi, josta on erittäin vaikeaa päästä
valtatien liikenteeseen ja liittymää.

•

Honkisuontien liittymä koetaan vaaralliseksi.

•

Ketunmaantien (mt 18627) liittymäkohta koetaan hankalaksi ja liittymäpaikkaa esitetään muutettavaksi Lumijoentien (mt 813) kohdalle, jossa on liikennevalo-ohjaus.

•

Kantatien 86 liittymässä koetaan vasempaan kääntymiset vaikeiksi (valtatieltä 8).

•

Valtatien 8 suuntaisen rinnakkaistien puuttuminen mm. Ojanperänkankaalle nähdään ongelmaksi ja rinnakkaistie helpottaisi sekä autoliikennettä että jalankulkua, pyöräilyä ja mopoliikennettä.

•

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille toivotaan turvalliset yhteydet kantatien 86 – Kurkitien välisellä osuudella ja
uusia alikulkuja toivotaan Honkisuontien ja Lännentien kohtiin.

•

Lumijoentiehen liittyvät Peräkyläntie ja Tupoksentie on estetty liikenneturvallisuussuunnitelmassa onnettomuuksien kannalta ongelmallisina kohtina.

Lisäksi kuntalaiskyselyn vastausten mukaan muualla kuin valtatiellä 8 ongelmakohteiksi asukkaat kokivat mm.
•

Lumijoentien 813 sekä sen liittymät Peräkyläntie / Iivarinpolku ja Liminganraitti 18666 / Pappilantie.

•

Lumijoentiellä ongelmaksi koettiin moottoriajoneuvoliikenteen suuret ajonopeudet ja liittymissä tasoylitysten
ylitysten vaarallisuus ja puutteelliset liittymisnäkemät sekä osin huono valaistus.

•

Kedonperäntiellä 18628 ongelmaksi koettiin moottoriajoneuvoliikenteen suuret ajonopeudet, suojateiden
huono sijainti ja puute. Kedonperäntien liittymistä eniten vastauksia sai Peränkyläntie, jossa ongelmana
olivat huonot liittymisnäkemät ja suojatien huono sijainti.

•

lisäksi mainittu myös ydinkeskustan kiertoliittymä, jossa vilkas liikenne, näkemäpuutteet sekä autoilijoiden
suuret ajonopeudet suojateiden kohdilla kiertoliittymästä poistuttaessa.

•

Ketunmaantien 18627 ja Selkäsentien liittymässä ongelmana oli suojatien puute ja suuret ajonopeudet.

Kuva 6. Valtatien 8 ympäristön koetut ja todentuneet liikenteellisesti ongelmalliset ja vaaralliset kohteet (Lähde: Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma 2015).

1.5 Valtatien 8 kehittämisselvitys
Valtatielle 8 osuudelle Lapinkangas-Haaransilta on laadittu vuonna 2015 kehittämisselvitys, jossa on esitetty valtatien tavoitetilanteen ratkaisu sekä vaiheittain toteuttaminen. Seuraavassa on todettu ko. selvityksen johtopäätös.
Valtatien 8 rooli Suomen tieverkossa ja Oulun seudun liikennejärjestelmässä edellyttävät, että päivittäiselle valtatieliikenteelle sekä elinkeinoelämän runkokuljetuksille tarjotaan turvalliset ja sujuvat olosuhteet ottaen huomioon myös
paikallisen liikenteen ja maankäytön tarpeet. Valtatie 8 kuuluu kokonaisuudessaan Liikenne- ja viestintäministeriön
1.1.2019 voimaan tulleen asetuksen mukaisiin pääväyliin. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
suurimmat keskukset ja solmukohdat. Kaikki maakuntakeskukset ovat näiden valtion maanteiden ja rautateiden
pääväylien varrella.
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Valtatien nykyiset liikennemäärät osuudella Lumijoentie-Haaransilta edellyttävät 2+2 –kaistaista tiepoikkileikkausta
ja vuoden 2030 ennustetilanteeseen mennessä on tarpeen varautua 2+2 –kaistaiseen poikkileikkaukseen myös
osuudella Lapinkangas-Lumijoentie. Suunnitteluosuudella liittymät keskitetään neljään kohtaan eli Lapinkankaalle,
Lumijoentien kohdalle, Liminganportin kohdalla ja Haaransillalle. Tällöin voidaan turvata tasapainoinen tieverkollinen
kokonaisuus siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä valtatieliikenteen että paikallisen liikkumisen tarpeita.
Suunnitellut verkolliset järjestelyt sekä alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö edellyttävät mittavan rinnakkaistiestön,
alikulkujen ja päätietä risteävän yksityistie- ja katuverkon kehittämistä. Valtatien liittymien kehittämisessä edetään
vaiheittain. Aluksi kaikki neljä pääliittymää parannetaan tasoliittyminä. Tavoitetilanteessa ja maankäytön suunnittelussa varaudutaan eritasoliittymiin.

Kuva 7. Valtatien 8 poikkileikkaustyyppi tavoitetilanteessa
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2. Tavoiteverkko
Osayleiskaavan liikennesuunnittelu on tehty kiinteässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti maankäytön suunnittelun
kanssa. Liikennesuunnittelu on sisältänyt ajoneuvoliikenteen, kävely- ja pyöräilyverkkojen sekä joukkoliikenteen yhteyksien suunnittelun ja yhteensovittamisen maankäyttöratkaisujen kanssa. Suunnittelussa on tarkasteltu valtatien
8 lisäksi osayleiskaava-alueella olevan tie- ja katuverkon jäsentely, pyöräilyn pääreitit, liittymäjärjestelytarpeet, alija ylikulkujen sijoittumiset sekä joukkoliikenteen reitit ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset. Vaadittavien liikennejärjestelyjen ratkaisuehdotukset on esitetty kuvissa 8-10 ja liitteessä 1 sekä osayleiskaavakartalla. Esitetty tavoitetilanteen ratkaisu täyttää myös valtakunnallisten pääväylien palvelutason mukaiset vaatimukset.
Tavoitetilanteen liikenneverkon keskeisimmät erot nykytilanteeseen ovat:
• liittymämäärä valtatielle 8 vähenee ja ne keskitetään Limingan kohdalla neljään liittymään (kantatie 86, Lumijoentie, Kurkitie ja Haaransilta)
•

valtatien 8 estevaikutuksia on vähennetty maatalousliikenteelle sekä kävelylle ja pyöräilylle riittävällä määrällä eritasoratkaisuja

•

Lumijoentien rooli seudullisena ja taajaman keskeisimpänä pääväylänä tunnistettu ja ajoneuvoliikenteen
ajonopeuksia rauhoitetaan kiertoliittymäjärjestelyillä (4 uutta) ja samalla turvataan jalankulku- ja pyöräliikenteen risteämisjärjestelyt

•

Valtatien 8 molemmin puolin rakentuu kattava rinnakkainen katuverkko, jonka kautta nykyinen ja tuleva
maankäyttö kytkeytyy muuhun liikenneverkkoon. Rinnakkaistien rakentaminen valtatien 8 eteläpuolelle on
ehdoton edellytys maankäytön ja valtatien kehittämisen mahdollistajana.

•

Kurkitien ja Kuormatien rooli muuttuu alueelliseksi kokoojaväyläksi, joka palvelee Tupoksentien ja valtatien
8 välistä läpiajoliikennettä ja kytkee kadunvarren nykyisen ja tulevan maankäytön sujuvasti ja liikenneturvallisesti muuhun liikenneverkkoon. Uusi rautatien alitus palvelee myös maatalousliikennettä, mikä rauhoittaa keskustan alueen ja Lumijoentien liikennettä.

Kuva 8. Tie- ja katuverkon jäsentely Limingan taajamaympäristössä tavoitetilanteessa.
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2.1 Valtatien 8 parantaminen
Valtatielle 8 esitetyt ratkaisut perustuvat vuonna 2015 valmistuneeseen kehittämisselvitykseen, joka on laadittu Limingan kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtatien 8 parantamisessa LapinkankaanHaaransillan välillä varaudutaan 2+2 kaistaiseen poikkileikkaukseen ja tietyyppinä on varauduttu ns. keskikaidetiehen. Liittymät keskitetään neljään kohtaan eli Haaransillalle, Liminganportin kohtaan, Lumijoentien liittymän kohdalle ja Lapinkankaalle. Tieverkollinen ratkaisuperiaate edellyttää rinnakkaistiestön, alikulkujen ja päätietä risteävän
yksityistie- ja katuverkon kehittämistä. Valtatien 8 kehittämisessä edetään vaiheittain. Ensivaiheessa kaksi liittymäkohtaa parannetaan valo-ohjattuina tasoliittyminä – ja Haaransillan (valtatie 4 ja 8) liittymän parantamisessa varaudutaan eritasoliittymäratkaisun toteuttamiseen. Lapinkankaan (kantatie 86) liittymä on vuoden 2015 selvityksen valmistumisen jälkeen parannettu kanavoiduksi liittymäksi. Tavoitetilanteessa ja asemakaavoituksessa varaudutaan
eritasoliittymiin. Liikenteellinen ratkaisu perustuu ennustettuihin liikennemääriin, päätielle asetettuihin turvallisuusja sujuvuustavoitteisiin sekä alueen maankäytön kehittämiseen siten, että ratkaisuperiaate palvelee mahdollisimman
hyvin kaikkia em. tavoitteita. Esitetty tavoitetilanteen ratkaisu täyttää myös valtakunnallisten pääväylien palvelutason
mukaiset vaatimukset.

2.2 Muu tie- ja katuverkon sekä pyöräily-yhteyksien
parantaminen
Valtatien 8 ympäristön osayleiskaavan laatimisessa on keskeisenä liikenteellisenä lähtökohtana ollut liikenteen
sujuvuus ja turvallisuus sekä maankäytön kehittämisen toimintaedellytysten turvaaminen. Osayleiskaavaan on
esitetty jäsennelty tie- ja katuverkko sekä pyöräilyn pääreitit uusine yhteyksineen tai yhteystarpeineen. Liikenneverkossa on valtatien lisäksi esitetty pääväylät sekä alueelliset ja paikalliset kokoojaväylät. Merkittävimmät uudet
katuvaraukset ovat valtatien 8 rinnakkaistiestö ja Kurkitien jatkaminen radan alitse Tupoksentielle. Uusia kertoliittymiä on esitetty Lumijoentielle neljään kohtaan.

Kuva 9. Tie- ja katuverkon keskeisimmät toimenpiteet tavoitetilanteessa.
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Jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi on esitetty pyöräilyn seudullisiin pääreitteihin perustuva pyörätieverkosto,
joka käsittää nykyiset ja uudet jalankulun ja pyöräilyn yhteydet alikulkuineen. Tavoiteverkon laatiminen perustuu
Oulun seudun pyöräilyn pääreittien kehittämissuunnitelmaan (2017), jonka mukaan Limingan alueella sijaitsee
pyöräilyn aluereittejä ja muita pyöräteitä. Tässä suunnitelmassa Limingan pyöräilyn aluereittejä on muokattu
osayleiskaavan maankäyttöön paremmin soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Aluereitit on määritelty em. suunnitelmassa Limingan alueella päällysteleveydeltään 3,5 metriä leveiksi. Pyöräilyn aluereitit tukevat paikallista kulkemista kestävien liikkumisvaihtoehtojen näkökulmasta. Myös lähijunaliikenteen mahdollinen käynnistyminen on
huomioitu pyörätieverkoston ja risteysjärjestelyjen suunnittelussa. Pyöräilyn pääreitin keskeisin tehtävä on välittää
taajamanosista toiseen ja taajamien väleillä kulkevaa sujuvaa pyöräliikennettä. Jalankulku- ja pyörätieverkko muodostaa kokonaisuutena jatkuvat ja turvalliset yhteydet asunto-, koulu- ja työpaikka-alueiden välillä sekä yhteydet
taajaman keskustaan.

Kuva 10. Jalankulun ja pyöräilyn tavoitetieverkko sekä alikulkutarpeet Limingassa. Pyörätiejärjestelyt voi olla ratkaisultaan myös muun ajoneuvoliikenteen kanssa jaettavia sekaväyliä.

2.3 Joukkoliikenne
Osayleiskaava-alueen maankäytön muutos- ja lisäysesitykset edistävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta tiivistämällä ja kehittämällä maankäyttöä keskustan alueelle sekä pääväylien ja alueellisten kokoojaväylien välittömään
läheisyyteen. Valtatie 8 ratkaisuissa varaudutaan pysäkkijärjestelyihin 1. vaiheessa sekä tavoitetilanteessa, jossa
eritasoliittymät. Maankäytön ja liikenneverkon ratkaisuilla tuetaan sujuvan linja-autoliikenteen kehittämisen lisäksi
lähijunaliikenteen toimintamahdollisuuksia.
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2.4 Rautatien kehittämisen huomioiminen
Ylivieska – Oulu -rataosalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua yhteen lisäraiteeseen (yhteensä kaksi raidetta). Lisäraidevaraukset ovat pitkän aikavälin varauksia, joiden tarkka toteuttamisaikataulu ei ole tiedossa. Rautatien läheisyyteen sijoittuvassa maankäytön suunnittelussa on turvattava lisäraiteen vaatima tilavaraus sekä muut toteuttamisedellytykset tulevaisuudessa. Limingan asemapaikan siirtäminen tulee niin ikään kyseeseen lisäraiteen rakentamisen yhteydessä. Liikennevirasto on laatinut Liminka – Oulu -rataosan kaksoisraiteesta yleissuunnitelman
vuonna 2010. Yleissuunnitelmassa osoitetut ratkaisut tulee huomioida rautatien läheisiä alueita kaavoitettaessa.
Kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen
aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Maankäytön suunnittelun yhteydessä tulee
laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja osoittaa niiden pohjalta tarvittavat toimenpiteet ja määräykset haittojen torjumiseksi. Tärinälle herkällä maaperällä tärinä voi ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta.
Melualueelle ei tule kaavoittaa melulle herkkää maankäyttöä ilman lisäselvityksiä ja tarvittavia melunsuojaustoimenpiteitä. Limingan asemanseudulla rautatieliikenteen ja etenkin raskaiden tavarajunien aiheuttama tärinä on jo
nykytilanteessa ongelmana. Alue on maaperältään pehmeää savea, turvetta, liejua tai silttiä, jolla tärinäaallot etenevät laajalle. Raskaille yli 3000 tonnin painoisille junille on Limingassa asetettu nykyisin 50 km/h nopeusrajoitus.
Muilla osuuksilla tavarajunien suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Olemassa olevan radan kannalta tehokkainta on
suunnitella rataa ympäröivä uusi maankäyttö niin, ettei tärinähaittaa synny. Junien liikennöintinopeuksia voida
enää enempää rajoittaa paikallisesti maankäytöllisistä syistä, vaan edellyttää että asemakaavoituksessa esitetään
riittävät toimenpiteet tärinähaittojen estämiseksi.
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3.Vaiheittain toteutus
3.1 Valtatie 8 ja muut tie- ja katujärjestelyt
Ensimmäisessä vaiheessa on esitetty valtatien 8 parantaminen Lumijoentien-Haaransillan väliselle osuudelle seuraavasti:
• Valtatielle 8 rakennetaan 2+2 -kaistainen keskikaidetie ja Haaransillan nykyinen kiertoliittymä parannetaan eritasoliittymäksi (vuoden 2015 selvityksen mukaan Haaransillan kiertoliittymä parannetaan ensivaiheessa turbokiertoliittymäksi). Huom! Valtatien 8 järjestelyt edellyttävät rinnakkaistien rakentamista valtatien 8 eteläpuolelle.
•

Valtatiellä 8 Lumijoentien ja Kurkitien liittymissä säilytetään liikennevalo-ohjaukset. Ketunmaantien nykyinen
liittymäkohta siirretään Lumijoentien kohdalle ja kytketään liittymähaara osaksi nykyisiä liikennevaloja. Liminganportin liikennevaloliittymän kohdalle rakennetaan valtatien eteläpuolelle uusi liittymä, joka liittyy uuteen ra-

•

Lännentien nykyinen liittymä valtatielle 8 poistetaan ja ko. kohtaan rakennetaan alikulku täydentävine pyörätieja katujärjestelyineen.

•

Honkisuontien kohdalla oleva tasoliittymä poistetaan ja ko. kohtaan rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn alikulku
tarvittavine väyläyhteyksineen Liminganporttiin.

•

Sepänkankaan liittymä poistetaan valtatielle 8 ja ko. alueen liikenne johdetaan uuden rakennettavan rinnakkaistiestön kautta.

•

Valtatien 8 molemmin puolin muodostuvan rinnakkaistiestön varteen rakennetaan myös pyörätiet. Rinnakkaiskatua rakennetaan myös valtatien pohjoispuolelle osuudelle Kaarteenahontie-Pajutie. Mutkalankaaren uudelleen linjaus ja kiertoliittymän rakentaminen Lumijoentielle (sekä rinnakkaisyhteys Kaarteenahontien ja Lumijoentien välillä) voidaan toteuttaa myös myöhemmässä vaiheessa maankäytön tarpeiden mukaan.

kennettavaan rinnakkaistiestöön (osuudelle Ketunmaantie – Lännentie).

•

Täydennetään pyörätieverkkoa osuudella Mutkalankaari-Honkitie (Kedonperäntie)

•

Korvataan Haaransillalla Temmesjoen ansassilta uudella sillalla, jonka kautta maatalousliikenne mahdollista.

•

Muutetaan Kurkitien ja Kuormatien liittymä suoraan jatkuvaksi pääsuunnaksi ja rakennetaan uusi radanalitus
Kuormatien ja Tupoksentien välille. Uuden alueellisen kokoojaväylän varteen myös yhtenäinen pyörätie.

Kuva 11. Osayleiskaavan liikennesuunnitelman mukaiset 1. vaiheen toimenpiteet.
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Edellä mainittujen kuvan 11 mukaisten ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden alustavat toteuttamiskustannukset
ovat valtatien 8 ja sen rinnakkaistiejärjestelyjen osalta noin 20 M€ (sisältäen Haaransillan eritasoliittymäjärjestelyt)
sekä muun tie- ja katuverkon osalta ensimmäisessä vaiheessa noin 8,5 M€. Kehittämisselvityksen ensimmäisen
vaiheen (kaksi liikennevalo-ohjattua valtatien 8 liittymää) toimenpideratkaisut on suunniteltu siten, että ne palvelevat ja soveltuvat hyvin myös tavoitetilanteen (eritasoliittymät) ratkaisuihin, jolloin ei synny hukkainvestointeja tai
turhia tilavarauksia.

3.2 Muun tie- ja katuverkon sekä pyörätieyhteyksien
parantaminen
Limingan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä yhteensä 27
kpl, joista merkittävä osa kohdistuu myös tämän osayleiskaavan alueelle. Toimenpiteet on jaettu kahteen kiireellisyysluokkaan eli lähivuosina toteutettaviin ja myöhemmin toteutettaviin toimenpiteisiin. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2015), valtatien 8 kehittämisselvityksessä (2015) sekä tämän suunnitelman laatimisen aikana syntyneet
liikenneverkon kehittämisajatukset on koottu liitteessä 1 näkyville toimenpidekartoille.
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4. Vaikutusten arviointi
Isot liikennemäärät valtatiellä 8 Limingan kohdalla edellyttävät merkittäviä parantamistoimenpiteitä sekä päätielle
että siihen liittyvällä muulla tie-ja katuverkolla ja liittymissä. Kehittämistoimenpiteiden ansiosta liikenneturvallisuus
ja liikenteen sujuvuus paranevat merkittävästi. Hyötyjiä ovat elinkeinoelämän kuljetukset ja muu pitkämatkainen
valtatieliikenne, kaupunkiseudun ja kunnan kuljetukset sekä työmatkaliikenne sekä nykyiset ja maankäytön mahdollistamat uudet palvelujen tuottajat ja asukkaat. Myös valtatietä käyttävä joukkoliikenne sekä erillisille väylille ohjatut jalankulku- ja pyöräliikenne hyötyvät sujuvista ja turvallisista liikenneyhteyksistä sekä uusista pysäkkijärjestelyistä.
Suunnitellut valtatien 8 järjestelyt mahdollistavat liikennemäärien merkittävän kasvun ilman että liikenteen turvallisuus tai sujuvuus huononee. Parantamistoimenpiteet voidaan toteuttaa kestävällä tavalla vaiheittain. Vaiheittaisuus perustuu mm. rahoitukseen sekä elinkeinoelämän kuljetustarpeiden ja maankäytön kehittämisnäkökohtien
yhteensovittamiseen.
Parannetut liikennejärjestelyt mahdollistavat erittäin hyvin Limingan maankäytön merkittävän kehittämisen ja
maankäytön vaiheittain toteutuksen. Alueiden jatkosuunnittelussa on oleellista, että liikennejärjestelyjen parantamisen tarkempi suunnittelu ja vaiheistus mietitään yhteistyössä maankäytön suunnittelun ja kehittämisen kanssa.
Suurimmat muutokset nykytilanteeseen tulevat olemaan valtatien 8 rinnakkaistien rakentaminen ja liittymien keskittäminen Lumijoentien ja Liminganportin kohtiin sekä samalla nykyisten muiden liittymien poistamiset. Liittymien
poistamisesta seuraavat vaikutukset on pyritty minimoimaan tarjoamalla jalankululle, pyöräilylle, moottorikelkkailulle ja maatalousliikenteelle riittävä määrä eritasoratkaisuja ja sujuvia yhteyksiä, jotta valtatien 8 tavoitetilanteen
esteellinen vaikutus poikittaisliikkumisessa koetaan mahdollisimman vähäiseksi.
Myös alueen muun tie- ja katuverkon kehittäminen yhdessä osayleiskaavan maankäytön mukaisesti parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä takaa erilaisten toimintojen hyvän saavutettavuuden. Hyvin jäsennelty tieja katuverkko turvaa paitsi henkilöautoliikenteen myös joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn liikkumisedellytykset päivittäisessä liikkumisessa yhdenmukaisilla ja selkeillä rakentamisen ratkaisuilla. Liikenneverkko tarjoaa
turvalliset ja houkuttelevat kulkuyhteydet eri liikkumismuodoilla kouluille, työpaikoille, keskustaan ja muihin palveluihin.
Osayleiskaavan mukaisen tie- ja katuverkon parantaminen edellyttää lähivuosina merkittäviä investointeja, jotta
valtatien 8 parantamisen ensimmäinen vaihe saadaan toteutettua. Valtatien parantaminen tehdään pääosin valtion
rahoituksella. Muun tie- ja katuverkon parantaminen ja kehittäminen tehdään maankäytön kehittämisen ja esim.
liikenneturvallisuuskriteerien sekä yhteistyössä rakennettavien kohteiden rahoitusneuvottelujen mahdollistamassa
aikataulussa.
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