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Johdanto

Liikenneselvitys liittyy Kruunuportin teollisuusalueelle asemakaavan laatimiseen. Alue sijoittuu valtatien 8 varteen noin 5 km 

Kokkolasta etelään. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden teollisuusalueen rakentuminen ylikunnallisesti ja seudullisesti 

merkittäväksi työpaikka-alueeksi, joka toteutuessaan tuo Kokkolan seudulle huomattavan määrän uusia työpaikkoja ja 

asukkaita. 

Liikennejärjestelyillä varmistetaan maankäyttöalueen toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet valtatiehen 8. Liikennejär-

jestelyissä on huomioitu eri kehitysvaiheiden vaiheittaisrakentamistarpeet sekä mahdollisen uuden katuyhteyden 

toteuttaminen maantielle 749 (Kokkola – Pietarsaari maantie). Uusi yhteys mahdollistaa Kruunuportin asemakaavoitettavan 

alueen sekä Laajalahden alueen virkistysalueen merkittävästi nykyistä paremman saavutettavuuden maantien 749 ja valtatien 

8 suunnasta. Lisäksi yhteyttä voisivat mahdollisesti hyödyntää mm. alueen ja valtakunnan erikoiskuljetukset.

Työn tilaajana on toiminut Kokkolan kaupunki, jossa työtä ovat ohjanneet Päivi Cainberg, Jouni Laitinen ja Jukka Harju. 

Kaavoitustyön pääkonsulttina on toiminut Plandea Oy ja liikenneselvityksestä on vastannut insinööritoimisto Solutra Oy.
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1.

Lähtökohdat ja

nykytilanne



Selvitysalue

Selvitysalue sijoittuu valtatien 8 varteen noin 5 km 

Kokkolasta etelään.



Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja 

rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta

• Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 

suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelevat 

erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia ja valtakunnallista 

pitkämatkaista liikennettä

• Pääväylillä luodaan edellytyksiä uusien palveluiden 

kehittymiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuudelle

• Palvelutasovaatimuksia:

• turvataan pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen 

matkanopeus

• nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h, 

• turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein

• liittymien määrää rajoitettu

• liittymien on oltava sellaisia, että ne eivät merkittävästi 

haittaa pääsuunnan liikennettä.

Tarkastelukohde kuuluu pääväylien palvelutason I luokkaan 

sekä raskaan liikenteen runkoyhteyksiin.



Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat

Valtatie 8 Oulu-Vaasa kehittämisselvitys 2013

• Tavoitteena on tien standardin parantaminen pitkämatkaisen 

liikenteen tarpeisiin. Taajaman kohdilla standardista voidaan 

lyhyellä matkalla tinkiä turvallisuusperusteisesti.

• Kokkolaan vaikuttavia toimenpiteitä:

• Tehdään  maankäytön  tarpeista  johtuvia  liittymä- ja 

rinnakkaistiejärjestelyjä

• Rakennetaan  keskikaiteellisia  ohituskaistoja välille 

Pedersöre – Kokkola

• Parannetaan meluntorjuntaa (Piispanmäki  – Vitikka  

1,9 km  Kokkolassa)



Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat

Valtatie 8 Kokkolan ohikulkutie, yleissuunnitelma 1998

• Ohikulkutievaraus liittyy tarkastelukohteen pohjoispäähän, 

R=3500 m, (eritasoliittymän erkanemis- ja liittymisalueella 

R>=2000 m)

• Vt 8 Kokkolan ohikulkutie sisältyy maakuntakaavaan (3. 

vaihekaava vahvistettu 8.2.2012)



Nykyinen liikenneverkko

Tiestötiedot

Alueen väylästön muodostavat 

valtatie 8 sekä alueen 

eteläosassa valtatiehen 8 

Kruunupyyn suunnasta yhtyvä 

Langtågintie.



Nykyinen liikenneverkko

Vuorokausiliikennemäärät (KVL)

Liikenneviraston vuoden 2020 

tilastojen perusteella Valtatien 8 

liikennemäärä tarkastelu-alueen 

kohdalla noin 5700  ajoneuvoa 

vuorokaudessa, josta  raskaan 

liikenteen osuus on noin 14.7 %. 



Nykyinen liikenneverkko

Jalankulku ja pyöräily sekä joukkoliikenne

Väyläjaksolla ei ole toteutettu erillistä  kävelyn ja pyöräilyn väylää.

Joukkoliikenteen palvelu alueella perustuu pitkänmatkan linjoihin, joita arkipäivinä kulkee suuntaansa 4 – 5 vuoroa.



Nykyinen liikenneverkko

Liikenneonnettomuudet

Väyläjaksolla tapahtui vuosina 2016 – 2020 

yhteensä 10 onnettomuutta, joista 8 oli 

eläinonnettomuuksia ja 2 tieltä suistumista.

Suurin turvallisuusriskipiste sijoittuu 

Lantågintien liittymän alueelle.



2.

Liikenne-ennusteet



Liikenne-ennusteet

Liikenne-ennuste KAVL 2040

Kokkolan kaupungin liikennemallin päivitys toteutettiin 2021. Asemakaavan liikenneselvityksen yhteydessä liikennemallilla 

tutkittiin alueen liikenteellistä  tuotosta kolmella eri työpaikkamäärällä. Tarkastelulla selvitettiin millä työpaikkamäärällä 

tasoliittymän turvallisuushaitat kasvavat niin suureksi, että liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan 

kehittämistoimenpiteitä esim. eritasoratkaisu. Tarkastelussa huomioitiin myös mahdollisen uuden väyläyhteyden liikennemäärien

vaikutukset.

Työpaikoista iso osa on teollisia työpaikkoja, jotka generoivat työmatkaliikenteen lisäksi mm. raskaan liikenteen kysyntää alueelle, 

jonka määräksi arvioidaan noin 80 -120 /vrk. Pienempi osa on myös ns. ei-teollisia työpaikkoja, jotka houkuttelevat myös muita 

matkoja kuin työmatkoja (pääsääntöisesti asiointimatkoja).

Liikennemallista voidaan karkeasti arvioida, että yksi työpaikka houkuttelee vuorokaudessa noin 2,5 automatkaa alueelle. 

Liikennemallissa matkat perustuvat vetovoimiin, joten mitä suurempi työpaikkamäärä alueella on, sitä enemmän se houkuttelee 

myös muita kuin työmatkoja. Alue sijaitsee myös polkupyörävyöhykkeellä, jolloin myös polkupyörämatkojen osuus todennäköisesti

kasvaa työpaikkamäärän kasvaessa. Tätä tukee Kokkolan kaupungin strategisessa yleiskaavassa esitetty kevyen liikenteen yhteys

sekä myös sähköpyörien yleistyminen.

Työpaikojen  määrän kasvaessa, myös joukkoliikenteen järjestämisen kannattavuus ja kulkumuodon osuus tulevat kasvamaan.  



Liikenne-ennusteet



Liikenne-ennusteet



Liikenne-ennusteet



Liikenne-ennusteet

Lisäksi uuden 

väyläyhteyden tuotos (600 

ajon./vrk, KAVL)



3.

Liikennejärjestelyt



Uuden maankäytön toimivan ja turvallisen sekä kustannustehokkaan päätieverkkoon liittymisen varmistamiseksi tarkasteltiin 

liittymismahdollisuuksia eri kohdissa ja eri liittymätyypeillä sekä tutkittiin vaiheistusmahdollisuuksia. Tarkastelussa muuttujina 

olivat päätien liikennemääristä, alueen työpaikkamäärät ja uusi väyläyhteys mt:lle 749.

Tarkastelussa huomioitiin:

• Alueelle suunnitteilla oleva ohituskaistajakso

• Päätieasetuksen mukaiset valtatielle 8, josta keskeisin 100 km/h nopeustaso järjestelyissä

• Kokkolan ohikulkutien vaikutukset liittymäväleihin ja päätien linjaukseen

• Erikoiskuljetusten liikennöintimahdollisuudet, joissa lähtökohtana liikennöinti ilman valtatien 8 alitusta

• Valtatie 8 länsipuolen voimajohtoalueet

• Alueen nykyiset ja tulevat hule- ja pohjavesiolosuhteet

• Ympäristö suojelukohteineen

• Alueen tulevan maankäytön tilatarpeet

• Alempi väyläverkko

• Pääraide

• Valtatien 8 luoteispuolen maankäyttö esim. maanottoalueet

Uuden maankäytön liikennejärjestelyt



Tasoliittymä

• Tasoliittymä valtatiehen 8 pääsuunnan kanavoinnilla ja 

erotetulla oikealle kääntymiskaistalla. Ohituskaistaosuus 

päätetään 150 metriä (yksikaistaosuus) ennen liittymää 

ja alkaa etelän suuntaan välittömästi liittymän jälkeen.

• Kävelyn ja pyöräilyn väylän toteutus keskustan 

suunnasta 

• Liikenteen toimivuus maankäytön sisällä varmistetaan 

kiertoliittymällä keskeisessä liikenteellisessä pisteessä. 

Liittymän toiminnan varmistamisella ja riittävällä 

etäisyydellä päätiehen varmistetaan, että liittymä ei 

aiheuta häiriöitä päätien toimivuuteen.

• Ohituskaistaosuuksien toteutuksen vuoksi Langtågintie

yhdistetään uuteen maankäyttöliittymään.

Liittymäjärjestelyjen suunnittelu otetaan osaksi päätien 

ohitus-kaistaosuuksien tiesuunnittelua, jolla varmistetaan 

liittymän yhteensovitus ohituskaistatoteutukseen ja 

vahvistetaan järjestelyjen lainvoimaisuus.

Liittymä- ja katujärjestelyjen toteutuskustannus on noin 4.5 

miljoonaa euroa.

Uuden maankäytön liikennejärjestelyt



Eritasoliittymä uudella mt 749 yhteydellä

• Valtatiehen 8 liittyminen toteutetaan eritasoliittymänä, 

josta nokkaväli ohikulkutien suunniteltuun 

eritasoliittymään yli 2 kilometriä. Ohituskaistaosuus 

jatkuu noin 1000 metriä ohi eritasoliittymän.

• Liikenteen toimivuus maankäytön sisällä varmistetaan 

kiertoliittymällä keskeisessä liikenteellisessä pisteessä.

• Erikoiskuljetukset rampin kautta.

• Mt 749 väyläyhteys välille mt 749 – valtatien 8 

eritasoliittymä. Väyläyhteydessä erillinen jalankulku ja 

pyöräilyväylä.

Kustannukset:

• Eritasoliittymän kustannus noin 6.0 miljoonaa euroa

• Uusi väyläyhteys maantielle 749 noin 5.5 miljoonaa 

euroa.

Uuden maankäytön liikennejärjestelyt



Toimivuus

Tasoliittymän toimivuus arvioitiin liikennemallin vuoden 2040 KAVL-liikennemäärillä, jossa tarkastelualueella on 1000 työpaikka. Lisäksi 

huomioitiin uuden väyläyhteyden mt:lle 749 vaikutukset liikennemääriin. Toimivuustarkastelun huipputuntiliikennemäärinä käytettiin 10 % 

ennustetuista KAVL-liikennemääristä, joka kuvaa hyvin arkiliikenteen huippujen toimivuutta. Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/Simtraffic

ohjelmalla.

Vuoden 2040 huipputuntiliikennemäärät Liikennevirtojen kuormitusasteet vuoden 2040 huipputuntiliikennemäärillä

Väyläviraston Tasoliittymät-ohjeen perusteella tasoliittymä palvelutaso on vielä tyydyttävä 0.7 kuormitusasteella. Toimivuustarkastelu 

osoittaa, että liittymän kehittämistoimenpiteitä tarkastelu tulee ajankohtaiseksi, kun alueen työpaikkamäärä lähenee 1000 työpaikkaa 

tai palvelutaso laskee huonoksi (kuormitusaste yli 0.85). Liittymän turvallisuustasoa on myös syytä seurataan jatkuvasti sekä

ennakoivasti koko maankäytön kehityskaaren ajan.  Samalla arvioidaan myös valtatien 8 mahdolliset kehittämistarpeet välillä 

Kirkkolehdon kiertoliittymä ja Kruunuportti. Kirkkolehdon ja valtatien 13 välisen osuuden kapasiteetti varmistuu meneillään olevan 

kehittämissuunnitelman myötä, jossa arvioinnin pohjana sama liikennemalli.



Tasoliittymä uudella mt 749 yhteydellä

Valtatien 8 alikulku voidaan toteuttaa 5 tai 7.5 metrin alikulkuna. 

7.5 metrin alikulkukorkeus aiheuttaa tarpeen pohjaveden pumppaukseen sekä väylän pituuskaltevuuden kasvamisen erikoiskuljetusten

maksimiarvioihin. 

Uuden maankäytön liikennejärjestelyt



Pyöräily ja joukkoliikenne

Uuden teollisuusalueen lähtiessä toimintaan, toteutetaan 

samalla myös kävelyn ja pyöräilyn yhteys keskustan 

suuntaan erillisellä kävelyn ja pyöräilyn väylällä.

Joukkoliikennettä varten valtatien 8 varteen toteutetaan 

uudet pysäkit mt 749 uuden katuyhteyden alikulun 

yhteyteen sekä maankäytön sisäisen katuyhteyden 

yhteyteen. 

Katuverkon pysäkit tulevat palvelemaan uutta 

paikallisliikenteen tarjontaa, joka toteutuu viimeistään 

uuden katuyhteyden toteutuessa mt 749 suuntaan tai 

työpaikkamäärien kasvaessa alueella siten, että tarjonnan 

toteuttaminen on järkevää.

Uuden maankäytön liikennejärjestelyt

Uusi kevyen 

liikenteen 

yhteys

Uudet pysäkit



4.

Vaikutukset



Vaikutukset

Turvallisuus:

• Uuden maankäytön liittymäjärjestelyt valtatiehen 8 vastaavat pääväylän mukaisia vaatimuksia ja reagoivat mahdollisiin 

maankäytön merkittäviin muutoksiin.

Kustannukset:

• Liikennejärjestelyjen toteutuksen kokonaiskustannus on noin 16 milj. €.

Saavutettavuus:

• Kävellen ja pyöräillen alueen saavutettavuutta parannetaan uudella kevyen liikenteen yhteydellä keskustan suunnalta. 

Myöhemmässä vaiheessa toteutetaan suoria yhteyksiä myös Koivuhaan ja Ykspihlajan suuntaan

• Alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä varmistetaan tarpeen mukaan paikallisliikenteen tarjontaa lisäämällä

Liikennemäärät:

• Liikennemallinnuksen perusteella alueen liikennetuotos keskimääräisenä arkivuorokautena vaihtelee, työpaikkamäärästä 

riippuen, välillä 500 – 2000 ajon./arki vrk. Liikenteestä raskasta liikennettä on arviolta noin 80–120 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Työmatkaliikenne suuntautuu lähes kokonaan Kokkolan keskustan suuntaan.

Kulkumuodot:

• Kestävien kulkumuotoihin panostukset pienentävät liikenteen kuormitusta ja turvallisuusriskejä valtatiellä 8 ja mahdollisesti

siirtävät kalliiden investointien tarvetta myöhemmäksi.



5.

Liitteet



Liitteet

1. Tasoliittymä, liikennejärjestelyt 1:2000

2. Eritasoliittymä, liikennejärjestelyt 1:2000


