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1 Johdanto
Hankearviointi laaditaan Poikkimaantien parantamisen tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Suunnittelukohteena on Poikkimaantie välillä Oulun Sataman ja Hiirosen välillä Oulun kaupungin alueella. Osuuden
pituus on noin 5,5 km. Tarkasteltava yhteys on maantietä 8155 Hiirosen (valtatien 22 liittymä) ja Äimäraution välillä noin 2,6 km:n matkalla. Äimäraution ja Oritkarin sataman välinen osuus on nykyisin katuverkkoa.
Tieyhteys toimii Oritkarin satamaan johtavana sisääntuloväylänä, minkä vuoksi tiesuunnitelmassa esitetään
koko yhteyden muuttamista maantieksi. Tarkastelualueella maantie ylittää Oulu–Seinäjoki-rataosan Oulun
liikennepaikan järjestelyratapihan ja maantien 847 Äimäraution perusverkon eritasoliittymässä sekä alittaa
valtatien 4 Lintulan eritasoliittymässä.
Poikkimaantie (mt 8155) on valtakunnallisesti merkittävä väylä, sillä se yhdistää valtatiet 22 ja 4 ja Oritkarin satamaan, joka on yksi Oulun Satamaan kuuluvista kolmesta erillisestä satamasta. Oritkari on näistä
tavara- ja alusmääriltään vilkkain. Oulun Satama kuuluu Perämeren johtaviin metsäteollisuus- ja suuryksikkösatamiin. Satamassa vierailee vuosittain 500–600 alusta, joten sen merkitys rahtiliikenteelle on suuri.
Myös seudullisesti Poikkimaantien merkitys on tärkeä. Yhteys liittää Oulujoen pohjoispuolen alueet
maantien 8300 (Vaalantie) kautta kaupungin eteläisiin kaupunginosiin, missä on muun muassa seudullisesti
tärkeä kaupan alue (Limingantulli). Tulevaisuudessa Poikkimaantie muodostaa yleiskaavan mukaisen kehäyhteyden, joka yhdistää valtatien 20 valtateihin 22 ja 4 sekä Oritkarin Satamaan. Tiellä on tärkeä merkitys
myös väylän varrella olevien terminaaliyritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.
Hankearviointi koskee tiesuunnitelmassa laadittua suunnitelmaratkaisua Poikkimaantien parantamisesta Oulun Sataman ja Hiirosen välillä. Hankearvioinnin tavoitteena on muodostaa näkemys hankekokonaisuuden vaikutuksista, kannattavuudesta ja toteutettavuudesta. Hankearvioinnissa on noudatettu Liikenneviraston Tiehankkeiden arviointiohjetta (Liikenneviraston ohjeita 13/2013, 13.5.2013) sekä vuoden 2013 yksikköarvoja (Liikenneviraston ohjeita 1/2015, 2.3.2015).

2

Lähtökohtien kuvaus

2.1 Vertailuasetelma
Hankearvioinnin vertailuvaihtoehdossa (0-vaihtoehto) hanketta ei toteuteta ja väyläverkko vastaa ominaisuuksiltaan nykytilannetta. Hankevaihtoehdossa Poikkimaantien (mt 8155) parantamisen tiesuunnitelman
mukaiset liikenneratkaisut toteutetaan kokonaisuudessaan. Hankearvioinnin vaikutuksen pohjautuvat valtakunnalliseen tieliikenne-ennusteen arvioon liikennemäärän kasvusta ennustevuosina. Ennuste on alueelliseen maankäyttöön perustuvaa liikenne-ennustetta maltillisempi. Maltillisempi ennuste antaa luotettavampia tuloksia Poikkimaantien tarkastelun tapauksessa, jossa tarkasteltavan väylän välityskyky ei tule riittämään ennustetilanteessa ilman parannuksia.

2.2 Hanke
2.2.1

Hankkeen sijainti ja merkitys

Tiesuunnitelman hankearvioinnin kohteena on Oulun kaupungin alueella sijaitseva Poikkimaantie (maantie
8155, kuva 1). Arviointi kohdistuu Oulun Sataman (Oritkarin satama) ja valtatien 22 väliselle osuudelle.
Kyseinen osuus on pituudeltaan noin 5,5 km.
Poikkimaantie on valtakunnallisesti merkittävä väylä, sillä se yhdistää valtatiet 22 ja 4 Oritkarin Satamaan. Oritkarin Satama on Oulun Sataman kolmesta erillisestä satamasta tavara- ja alusmääriltään vilkkain. Oulun Satama kuuluu Perämeren johtaviin metsäteollisuus- ja suuryksikkösatamiin. Oritkari on paperin, selluloosan ja muun kappaletavaran vientisatama, jonne tuodaan selluloosan ja kemianteollisuuden
raaka-aineita. Satamassa vierailee vuosittain noin 550 alusta, joten sen merkitys rahtiliikenteelle on suuri.
Myös seudullisesti Poikkimaantien merkitys on tärkeä. Poikkimaantien yhteys toimii johtavana sisääntuloväylänä Oritkarin satamaan. Poikkimaantie liittää Oulujoen pohjoispuolen alueet maantien 8300 (Vaalantie) kautta kaupungin eteläisiin kaupunginosiin. Poikkimaantie on merkittävä kehäväylä Oulussa. Kehäväylä
alkaa Oritkarin Satamasta ja jatkuu Oulujoen yli Raitotienä Haukiputaantielle saakka. Poikkimaantiellä on
tärkeä merkitys myös väylän varrella olevien terminaaliyritysten toiminnalle ja kilpailukyvylle.
Poikkimaantien yhteys on maantietä 8155 noin 2,6 km:n matkalla Hiirosen (valtatien 22 liittymä) ja Äimäraution välillä. Äimäraution ja Oritkarin sataman välillä Poikkimaantie on nykyisin osa katua. Uudessa
tiesuunnitelmassa koko Poikkimaantien yhteyttä esitetään muutettavaksi maantieksi.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.

2.2.2

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (kuva 2). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu 23.11.2015. Kaavassa Poikkimaantie on osoitettu seututieksi/pääkaduksi.
Poikkimaantien länsipäähän on osoitettu satama-alue (LS) sekä logistiikka-alue (lo), joka osoittaa maakunnallisesti merkittävän, eri liikennemuotoja yhdistävä tavaraliikenteen terminaalialueen. Oulun Oritkaria koskevissa suunnittelumääräyksissä edellytetään, että satama-alueen välittömään läheisyyteen on varattava
riittävä alue kansainvälistä yhdistettyjen kuljetusten terminaalialuetta varten siihen liittyvine raiteisto- ja laiturialueineen sekä sujuva pääsy yleiseltä tie- ja rataverkolta.
Poikkimaantien varteen, Äimäraution kaupunginosaan, tien pohjoispuolelle on osoitettu vähittäiskaupan
kehittämisen kohdealue (kma), jolle on mahdollista sijoittaa paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. Muilta osin Poikkimaantien varsi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jonka merkinnällä on osoitettu asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita.

Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vaihemaakuntakaava 1).

Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty 18.4.2016. Kaavassa Poikkimaantie on osoitettu merkittävästi
parannettavaksi tieosuudeksi (kuva 3). Eritasoristeyksen paikka ilman liittymää on osoitettu Limingantien
kohdalle. Kevyen liikenteen pääreitti on osoitettu Poikkimaantien varteen radan ylittävältä sillalta Äimäraution suuntaan. Äimärautiolta itään päin se kulkee kauempana Poikkimaantien varresta. Poikkimaantien kevyen liikenteen pääreitin alituksia on osoitettu Äimätien kohdalle, Limingantien varteen, Taka-Nokelan länsipuolelle, Lintulammentien itäpuolelle, Lyijytien itäpuolelle ja Merikotkantien jatkeelle. Lisäksi Kaukovainion/Hiirosen kohdalle on osoitettu tavoitteellinen kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka varrella maankäyttöä tulee tiivistää ja monipuolistaa siten, että tuetaan kaupunkiraitiotien toteuttamismahdollisuuksia.
Kaupunkiraitiotien linjaus on ohjeellinen. Poikkimaantien varsi on länsipäässään tien pohjoispuolella osoitettu pääosin teollisuus- ja työpaikka-alueeksi sekä palvelujen, hallinnon ja erikoistavarakaupan alueeksi. Tarkastelualueen itäpuolella maankäyttöä on varattu lähinnä asumiselle sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueeksi. Poikkimaantien varrelle sijoittuu useita merkittäviä virkistysalueita. Näitä ovat Hiirosen ulkoilualue,
Äimäraution Raviurheilukeskus ja Oritkarin rantapuistot.

Kuva 3. Ote Uuden Oulun yleiskaavasta.

Suunnittelualueella on voimassa useita eri aikoina vahvistettuja ja hyväksyttyjä asemakaavoja. Voimassa olevassa asemakaavassa Poikkimaantie välillä Limingantie Kainuuntie (kt22) on osoitettu maantiealueeksi. Muut kaavamuutoksen kohteena olevat alueet ovat voimassa olevan asemakaavan maantie-, katu- ja
puistoaluetta. Poikkimaantien tarkasteltava tiejakso sijoittuu lähes kokonaan asemakaavoitetulle alueelle.
Asemakaavoittamattomia alueita on Äimäraution eritasoliittymän kohdalla, Taka-Nokelan ja Mäntylän kohdalla sekä Kaukovainion ja Hiirosen kohdalla.

2.2.3

Nykyinen tieverkko

2.2.3.1

Poikkimaantie mt 8155

Poikkimaantie on suunnittelualueella pääasiassa yksiajoratainen maantie, jonka poikkileikkaus on 10/7
metriä. Tien nopeusrajoitus on koko tarkastelujaksolla 60 km/h. Suunnittelujakso on valaistu. Kempeleenlahden rannalla on kaksi pysäköintialuetta, joista toinen sijaitsee Terminaalitien ja toinen Oritkarinkujan
kohdalla.
Poikkimaantien maantieosuudella on 10 siltaa. Silloista kahdeksan on jalankulku- ja pyöräilyväylien alikulkukäytäviä, yksi autoliikenteen risteyssilta ja yksi rautatien (Oulu–Seinäjoki-rataosa) ylikulkusilta. Terminaalitien ja Äimäraution eritasoliittymän rampin välisellä katuosuudella on kaksi alikulkukäytävää.
Sataman puoleisella katuosuudella Poikkimaantie kuuluu I-luokan suurten erikoiskuljetusten tavoitereittiin (runkoreitti) ja maantieosuudella II-luokan tavoitereittiin. Reittien leveystavoite on maanteillä 7 metriä ja
katuverkolla 6 metriä. Korkeustavoite on 7 metriä sekä I- että II-luokan reiteillä. Erikoiskuljetuksia tuottavia
kohteita Poikkimaantien varressa ovat Oritkarin satama ja Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali.

2.2.3.2

Kadut ja liittymät

Suunnittelualueella sijaitsevat valtatien 4 Lintulan eritasoliittymä, maantien 847 (Limingantien) perusverkon
eritasoliittymä sekä Jääsalontien, Terminaalitien, Oritkarinkujan, Oritkarintien, Äimätien, Äimärautiontien,
Äimäkujan, Lintulammentien, Snellmanintien, Kiilakiventien ja Lyijytien katuliittymät.
Valtatien 4 liittymä, Lintulan eritasoliittymä, on länsipuoleltaan rombinen ja itäpuoleltaan silmukkaramppityyppinen eritasoliittymä. Liittymään rakennetaan valtatien 4 parantamishankkeen yhteydessä suora
ramppi etelästä. Limingantien ja Poikkimaantien liittymän ramppien liittymissä on kanavoinnit ja liikennevalot. Eritasoliittymien liittymissä on lisäksi vapaa oikea -järjestelyt. Lintulammentien ja Kiilakiventien liittymät
ovat kanavoituja liikennevalo-ohjattuja liittymiä. Oritkarintien ja Äimäkujan liittymissä on pääsuunnan kanavointi. Muissa liittymissä ei ole kääntymiskaistoja eikä liikennevaloja.

2.2.3.3

Muut keskeiset väylät

Poikkimaantien varressa on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä Oritkarin ja Kaukovainion välisellä jaksolla. Kaukovainion ja valtatien 22 välillä yhteys kulkee Kaukovainion katuverkolla. Äimäraution ja Hiirosen
välillä jalankulku- ja pyöräilyväylä risteää Poikkimaantien kanssa eritasossa. Poikkisuuntaisia jalankulku- ja
pyöräilyväyliä on useita ja ne alittavat Poikkimaantien alikulkukäytävissä, joita on yhteensä yhdeksän.

2.2.4

Liikennemäärät

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KAVL) vaihtelee nykytilanteessa (vuosi 2016) suunnittelujaksolla suuresti ollen suurimmillaan Lintulammentien ja Kiilakiventien välisellä jaksolla 10 600–17 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Poikkimaantien länsi- ja itäpäässä liikennemäärät ovat selvästi pienemmät. Raskaan liikenteen
osuus on sataman puoleisessa päässä yli 20 % ja Äimäraution eritasoliittymän rampin itäpuolella 6–12 %.
Äimäraution eritasoliittymän rampin liikennemäärä on noin 8 800 ajon/vrk. Lintulan eritasoliittymän ramppien
liikennemäärät ovat 3600–4150 ajon/vrk. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen määrää ei ole laskettu. Vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä vuonna 2016 on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2016 Poikkimaantiellä.

2.2.5

Liikenteen sujuvuus

Poikkimaantien vuorokauden keskimääräinen palvelutaso nykytilanteessa on välttävä (luokka D) E8tien länsipuolella. Kiilakiventien liittymän jälkeen Poikkimaantien palvelutaso on tyydyttävä (luokka C) E8tien itäpuolella. Suurien liikennemäärien ja raskaan liikenteen korkean määrän vuoksi Poikkimaantien palvelutaso on huono Limingantien, Lintulan eritasoliittymän ja Kiilakiventien välillä aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen aikoina.
Liittymissä esiintyy toimivuusongelmia. Pahimmat ongelmat ovat Lintulammentien/Snellmanintien ja Kiilakiventien liittymissä. Myös Poikkimaantien pääsuunta ruuhkautuu Limingantien, Lintulammen eritasoliittymän ja Kiilakiventien välillä. Liikennemäärän kasvaessa Poikkimaantien liikenteen ruuhkautuminen lisääntyy voimakkaasti.

2.2.6

Liikenneturvallisuus

Vuosina 2012–2016 tarkastellulla tiejaksolla on sattunut yhteensä 72 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta,
joista 12 on johtanut henkilövahinkoihin (kuva 5). Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 25 henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut tarkasteluajankohtana.

Onnettomuusluokkia tarkasteltaessa tiejaksolla on tapahtunut eniten peräänajo-onnettomuuksia (31 %),
kääntymisonnettomuuksia (26 %) ja risteämisonnettomuuksia (19 %). Polkupyöräonnettomuuksia on tapahtunut kaksi (2 kpl). Onnettomuudet ovat tapahtuneet pääsääntöisesti liittymissä. Onnettomuuksia tapahtui
määrällisesti eniten seuraavissa kohdissa:
 Kainuuntien liittymässä (5 kääntymisonnettomuutta, 3 risteämisonnettomuutta, 1 peräänajo, 1 yksittäisonnettomuus ja 1 muu onnettomuus)
 Kiilakiventien liikennevalo-ohjatussa liittymässä (7 kääntymisonnettomuutta, 2 risteämisonnettomuutta
ja 1 peräänajo-onnettomuus)
 Pohjantien rampin kohdalla (onnettomuusluokka eri jokaisessa onnettomuudessa)
 Lintulammentien liikennevalo-ohjatussa liittymässä (4 risteämisonnettomuutta, 2 kääntymisonnettomuutta sekä 2 peräänajo-onnettomuutta)
 Limingantien rampin Poikkimaantien puoleisessa päädyssä (3 peräänajo-onnettomuutta, 1 kääntymisonnettomuus sekä 1 ohitusonnettomuus).
Poikkimaantien tehtaan puoleisen osuuden onnettomuudet ovat pääosin peräänajo-, kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia.

Kuva 5. Liikenneonnettomuudet hankealueella vuosina 2012–2016.

VTT:n tuottama ja Liikenneviraston julkaisema onnettomuusindeksi/linja kuvaa ennustettua onnettomuuksien ja kuolemien määrää 100 miljardia ajoneuvokilometriä kohti. Sen perusteella tarkasteltavalla
Poikkimaantien maantieosuudella autoliikenteen henkilövahinkoriski on 10 000 henkilövahinkoon johtanutta
onnettomuutta / 100 miljardia ajoneuvokilometriä sekä jalankulun ja pyöräilyn henkilövahinkoriski 3000 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta / 100 miljardia ajoneuvokilometriä. Autoliikenteen suurin henkilövahinkoriski kohdistuu Lintulammentien ja Pohjantien väliselle linjaosuudelle. Jalankulun ja pyöräilyn suurin
henkilövahinkoriski on puolestaan Kainuuntien liittymän läheisyydessä.

2.2.7

Joukkoliikenneyhteydet

Poikkimaantien suuntaista joukkoliikennettä ei ole tällä hetkellä suunnittelualueella. Sivusuunnilla on Poikkimaantien ylittäviä pohjois-eteläsuuntaisia paikallisliikenteen ja pitkän matkan joukkoliikennereittejä. Jouk-

koliikenteen kehittäminen alueella mahdollistuu uusien rakennettavien pysäkkijärjestelyjen ansiosta. Myös
olemassa olevien reittien sujuvuus paranee liikenteen ruuhkaisuuden vähentyessä.

2.2.8

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa ratkaisut, joilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maankäytön kehitysedellytyksiä, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita
sekä vähennetään asutukselle kohdistuvia liikennemeluhaittoja (taulukko 1). Hankkeen toimenpiteet pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan ja ympäristöön. Luonnonoloihin kohdistuvat sekä maa-ainesten käytön vaikutukset pyritään minimoimaan. Suunnitteluratkaisuilla pyritään vähentämään liikenteen aiheuttamia häiriöitä.

Taulukko 1. Hankkeen päätavoitteet.

Tavoite
Poikkimaantien liikenteen sujuvuus taataan liikennemäärän kasvusta
huolimatta.
Parannetaan liikenneturvallisuutta.
Tieliikenteen melun leviämisen haitat eivät saa levitä liikennemäärän
kasvusta huolimatta.
Vähennetään liikenteen päästöjä.

2.2.9

Hankkeen sisältö

Poikkimaantie suunnitellaan ohjenopeudelle 60 km/h. Katujen mitoitusnopeus on sen sijaan 50 km/h. Poikkimaantien poikkileikkaus on keskeisellä osuudella kaksiajoratainen 2 x10,5/7,0 metriä. Alku- ja loppuosaltaan maantie on yksiajoratainen 10,0 / 7,0 m.



















Merkittävimmät toimenpiteet ovat:
Tielinjauksen siirtäminen Oritkarin sataman ja Terminaalitien välillä valmiiksi rakennetulle louhepenkereelle
Merilinja-kadun rakentaminen ja liittymän rakentaminen Poikkimaantiehen
Jääsalontien jatkaminen Poikkimaantien uudelle linjalle saakka sekä kanavoidun ja liikennevaloohjatun liittymän rakentaminen Poikkimaantielle
Terminaalitien jatkaminen Poikkimaantien uudelle linjalle saakka sekä kanavoidun ja liikennevaloohjatun liittymän rakentaminen Poikkimaantielle
Saarekkeiden ja ylityspaikan rakentaminen Oritkarinkujan liittymään
Äimätien liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjauksen rakentaminen
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Äimätielle ja Äimärautiontielle
Toisen ajoradan rakentaminen Äimätie länsipuolelta (pl. 2140) Kiilakiventien liittymään
Äimäkujan liittymän muuttaminen suuntaisliittymäksi ja alikulkukäytävän rakentaminen Äimäkujan alitse
Toisen ajoradan siltojen rakentaminen mt 749, rautatien ja Joulumerkinpolun kohdille
Lintulammentien ja Snellmannintien liittymän kanavointi ja liikennevalojen uusiminen
Lintulammen alikulkukäytävän jatkaminen
Kihokkipuiston alikulkukäytävän rakentaminen Lintulammentien alitse
Mäntylänpolun alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen)
Lintulan eritasoliittymän ramppiliittymien parantaminen
Kiilakiventien alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen)
Kiilakiventien ja Lyijytien liittymän kanavointi ja liikennevalojen uusiminen

 Väistötilan rakentaminen Urheilupuistontien liittymään
 Melukaiteiden rakentaminen Äimäraution ylikulkusillan itäpuolen tulopenkereille sekä Haukkapolun,
Suohaukanpolun ja Merikotkantien alikulkukäytävien kohdille
 Meluseinien rakentaminen molemmin puolin n. 250 m Mäntylän ja Taka-Nokelan kohdille
 Meluvallien rakentaminen pohjoispuolelle välillä Lintulammentie–Lintulan eritasoliittymän ramppi R4
sekä Lyijytie–Ylimaankenttä, yhteensä noin 780 m sekä eteläpuolelle Mäntylän kohdalle noin 80 m
 Maantien ja rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistus uusitaan / rakennetaan
 Rakennetaan linja-autopysäkit ja pysäkkiyhteydet.
Kuvassa 6 on esitetty hankeen toimenpiteet yleiskarttana. Tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä on esitetty
muussa suunnitteluaineistossa.

Kuva 6. Yleiskartta suunnittelualueesta ja toimenpiteistä. UUSI KUVA

2.2.10 Kustannusarvio
Tienrakennushankkeen investointikustannuksiksi on arvioitu 17 572 000 euroa. Investointikustannukset on
laskettu indeksitasossa 130,0 (maarakennusindeksi 2010=100). Hankkeen kokonaiskustannuksiin sisältyy
695 779 euron suunnittelukustannukset ja 1 899 476 euroa rakennuttamis- ja omistajatehtäviä. Tienrakennuskustannuksiin on sisällytetty 25 % yhteiskustannuksia. Kannattavuuslaskelmassa hankkeeseen kuuluvat
siltainvestoinnit on laskettu 50 vuoden pitoajalle. Muun investointikustannuksen jäännösarvo on laskettu 30
vuoden pitoajalle. Taulukossa 2 on esitetty kokonaiskustannusten ja rakennuskustannusten erittely.

Taulukko 2. Hankeen investointikustannukset.

KOKO HANKKEEN

Rakennuskustannukset

KOKONAISKUSTANNUKSET

Johto- ja laitesiirrot

16 993 000 €
579 000 €

Lunastus- ja korvauskustannukset

56 000 €

Kokonaiskustannukset

TIE- JA KATUKOHTAINEN

17 628 000 €

Maantiet

17 572 000 €

6 810 000 €

RAKENNUSKUSTANNUSTEN

E1 Äimäraution ETL:n rampit

ERITTELY

E2 Lintulan ETL:n rampit

145 500 €
30 000 €

J-tiet

601 500 €

Kadut

1 149 000 €

KJ-tiet

684 000 €

Sillat

7 454 000 €

Työnaikaiset kiertotiet

119 000 €

16 993 000 €

2.3 Liikenne-ennuste
Hankearvioinnin laadinnassa käytetään valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaisia kasvukertoimia.
Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste on määritelty tieluokittain sekä maakunnittain. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla liikennemäärien tieluokkakohtaiset ennustekertoimet on esitetty
taulukossa 3. Poikkimaantien liikenne-ennusteissa sovelletaan valtatien mukaisia ennustekertoimia yhteyden seudullisen roolin ja liikennemäärän takia. Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste tekee hankearvioinnista
helpommin vertailtavan muihin väylän parannushankkeisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Poikkimaantien liikenne
on jo nykyisellään häiriöherkkää, ja maankäyttöön perustuvan liikenne-ennusteen toteutuminen ilman hanketta on erittäin epävarmaa kapasiteetin riittämättömyyden takia.
Taulukko 3. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaiset liikenne-ennustekertoimet.

Ennustevuosi

Kevyet ajoneuvot

Raskaat ja yhdistelmät

2020

1,056

1

2025

1,112

1

2030

1,164

1

2040

1,222

1,014

2045

1,230

1,040

2050

1,231

1,072

2.4 Herkkyystarkastelut
Herkkyystarkasteluissa käytetään liikenne-ennusteena seudullisiin maankäyttösuunnitelmiin perustuvaa
ennustetta. Ennusteajankohdan vuoden 2030 liikennemäärä (KAVL) Poikkimaantiellä (mt 8155) on suurimmillaan 23 000 ajon/vrk (kuva 6). Oulun Sataman syväväylähanke lisää toteutumisensa jälkeen huomatta-

vasti raskaiden kuljetusten määrää Poikkimaantiellä. Syväväylähankkeen vaikutusta liikenne-ennusteessa
ei ole huomioitu. Katuverkon liikennemäärien kehittyminen vaihtelee voimakkaasti. Liikenne lisääntyy suhteellisesti eniten Lintulammentiellä, Kiilakiventiellä ja Lyijytiellä (kasvukerroin 1,3–1,55).

Kuva 6. Suunnittelualueen keskimääräinen vuorokausiliikenne nyky- ja ennustetilanteessa 2030 (herkkyystarkastelun liikenne-ennuste).

Kustannusarvion osalta on tehty herkkyystarkastelu 5 % suuremmilla kustannuksilla ja 5 % pienemmillä
kustannuksilla. Tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvio on tehty kattavasti, jolloin siihen ei sisälly suuria
epävarmuustekijöitä.
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Vaikutusten kuvaus

3.1 Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat
Hankkeen vaikutukset on selvitetty pääosin aikaisempien suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Vaikutusten
arvioinnin liikenteelliset tarkastelut on tehty IVAR3-ohjelmiston versiolla 1.0. Lähtökohtana ovat olleet vuoden 2015 tierekisterin liikennemäärätiedot. Myös liikenteen päästöjen arviointi perustuu IVAR-ohjelmiston
päästölaskelmiin. Kustannusten yksikköarvot ovat julkaisun Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikkökustannukset 2013 (Liikenneviraston ohjeita 1/2015, 2.3.2015) mukaiset. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu ennustetilanteessa vuonna 2030.

3.2 Vaikutukset tienkäyttäjiin
Hankevaihtoehdon toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko suunnitteluosuudella. Merkittävin vaikutus sujuvuuteen muodostuu liittymien välityskykyä parantavista toimenpiteistä. Poikkimaantien välityskyky vuoden 100. huipputunnin aikana Lintulammentien liittymän sekä Kiilakiventien välisellä tieosuudella on huono (luokka E) ennustevuonna 2030. Liittymät ovat ylikuormittuneet ja liikenne on
häiriöherkkää, mikäli hanketta ei toteuteta.
Kun hankevaihtoehdon mukaiset toimenpiteet toteutetaan Poikkimaantielle, ei ennustetilanteessa synny
liikenteellisiä pullokauloja. Poikkimaantien kaistamäärän lisääntyminen sekä liittyvien teiden kaistajärjestelyjen muutokset parantavat liikenteen sujuvuutta. Poikkimaantien palvelutaso pysyy koko tarkasteltavan tieosuuden matkalla tyydyttävällä ja välttävällä tasolla (luokat C ja D). Hankkeella on merkittävä vaikutus erityisesti ruuhkasuoritteen osuuden vähenemiseen.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat uusien liikennevalo- ja jk+pp järjestelyjen
myötä. Suunnittelualueelle rakennetaan kaksi uutta alikulkusiltaa ja olemassa olevia yhdeksää uusitaan tai
levennetään. Poikkimaantien ajoradan leventäminen ei kasvata estevaikutusta jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta.
Poikkimaantien suuntaista joukkoliikennettä ei suunnittelualueella nykyisellään ole. Sivusuunnilla on
Poikkimaantien ylittäviä pohjois-etelä suuntaisia joukkoliikennereittejä. Sekä paikallis- että pitkämatkaisen
joukkoliikenteen kehittäminen alueella mahdollistuu uusien rakennettavien pysäkkijärjestelyjen myötä. Olemassa olevien reittien sujuvuus paranee liikenteen ruuhkaisuuden vähentyessä.
Poikkimaantien toimenpiteillä on hankealuetta laajempi vaikutus. Poikkimaantie on yhteys moottoritielle
sataman ja Äimäraution lisäsi Nuottasaaresta ja Limingantullista. Nuottasaari on merkittävä tehdasalue ja
Limingantulli kaupan alue. Nykyisin Poikkimaantien ruuhkaisuus siirtää liikennettä alemmalle tie- ja katuverkolle: Etelään päin suuntautuva liikenne käyttää Limingantietä ja pohjoiseen suuntautuva liikenne kulkee
Joutsensillan tai keskustan kautta. Lentokentäntien (maantie 815) kehittämisselvityksen yhteydessä on
todettu, että Poikkimaantien parantamisella voidaan välttää Limingantien lisäkaistojen rakentaminen. Moottoritien parantaminen Oulun kohdalla (rakentaminen aloitettu kesällä 2017) yhdessä Poikkimaantien toimenpiteiden kanssa vähentää keskustan läpi pohjoiseen ajavien autojen määrää. Poikkimaantien parantaminen mahdollistaisi uuden katuyhteyden toteuttamiselle Äimäraution ja Limingantullin välille, mikä puolestaan vähentäisi ruuhkia Limingantullin katuverkolla.

3.3 Liikenneturvallisuusvaikutukset
Ennustevuonna 2030 hankkeen vaikutus henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrään on noin
0,33 onnettomuutta vuodessa. Tämä tarkoittaa noin 13 % onnettomuusvähenemää. Onnettomuuksissa
kuolleita arvioidaan ennusteen mukaan olevan laskennallisesti noin 0,068 vuodessa, mikäli hanketta ei
toteuteta. Hankevaihtoehdossa vuonna 2030 liikenneonnettomuuksissa kuolleita arvioidaan olevan 0,05, eli
noin 27 % vähemmän kuin vertailuvaihtoehdossa.
Ennustetilanteessa vuonna 2030 henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tapahtuu ennusteen
mukaan nykytilannetta vähemmän hankkeesta riippumatta. Ajoneuvotekniikan kehittyminen parantaa liikenneturvallisuutta tulevaisuudessa ja sen tuoma hyöty on laskettu pois onnettomuusvähenemästä. Hankearvioinnissa onnettomuusvähenemiä tarkastellaan samassa ajallisessa poikkileikkauksessa.

3.4 Ympäristövaikutukset
3.4.1

Meluvaikutukset

Melumallinnus on toteutettu SoundPlan-ohjelmalla. Suunnitelmaratkaisujen meluvaikutukset ovat positiiviset. Melulta suojattavien henkilöiden määrä on esitetty jäljempänä taulukossa 4. Melumallinnuslaskelmien
tulostuskuvat on esitetty melun keskiäänitasovyöhykkeinä (LAeq) tiesuunnitelman osassa 16T-1. Laskelmien
perusteella on arvioitu melusuojauksen tarve.
Melulle altistuvien määriä arvioitaessa on käytetty rakennus- ja huoneistorekisteriaineiston asukasmäärätietoja sekä maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennusluokittelua. Altistuvien arviointi toteutettiin
spatiaalisesti ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston avulla. Pistemäinen RHR-tieto (mm. asukasmäärä) yhdistettiin
sitä lähimpään rakennukseen. Rakennuksen katsottiin sijaitsevan melualueella, mikäli melualue ulottuu
rakennuksen seinään.
Taulukko 4. Melulle altistuvien määrät eri tilanteissa.

Tilanne

Nykyliikenne v. 2015

55–60dB

60–65db

>65dB

835

358

0

947

409

0

618

337

0

Ennusteliikenne v. 2030
suunnitellulla verkolla
ilman melusuojauksia
Ennusteliikenne v. 2030
suunnitellulla verkolla ja
melusuojauksilla
* Melualueella tarkoitetaan tässä aluetta, jolla päiväaikaisen keskiäänitason (LAeq 07-22) ohjearvo
ulkona ylittyy, eli asuinalueella 55dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla 45dB.

3.4.2

Päästövaikutukset

Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen siirtymiin muilta väyliltä, joten myös vaikutukset liikenteen päästöihin jäävät vähäisiksi. Vuotuiset hiilivetypäästöt (HC) kasvavat hieman, kun taas typen oksidien
(NOx) päästöt vähenevät hiukan. Hiilidioksidipäästöt (CO2) ovat noin 3 % pienemmät hankevaihtoehdossa
kuin vertailuvaihtoehdossa ennustetilanteessa 2030. Hiukkaspäästöihin hankkeella ei ole vaikutusta. IVARohjelmalla lasketut vaikutukset liikenteen päästöihin vuoden 2030 tilanteessa on esitetty 5.

Taulukko 5. Hankkeen vaikutus liikenteen päästöihin (tonnia/vuosi) vuonna 2030.

Päästökomponentti
(t/vuosi)
NOx
HC
CO2

3.4.3

Vertailuvaihtoehto
6,14
3,26
4213

Hankevaihtoehto
6,18
3,09
4088

Vaikutukset luonnonympäristöön

Tiesuunnitelman toteutuessa alueelta poistuu uhanalaisten lintujen pesimäpaikkoja. Ruokailu- ja levähtelypaikkoja poistuu vasta asemakaavan toteutuessa. Uusia ruokailupaikkoja syntyy alueelle tien merenpuolelle
asemakaavan mukaiselle uudelle hulevesialtaalle. Pesimä- ja ruokailupaikkoja syntyy Oritkarin alueella
satamatoimintojen kehittyessä. Uusia kenttiä rakennetaan ruoppausmassoista Oritkarin kärkeen.
Linnuston pesimä- ja ruokailupaikkojen säilyminen Oritkarin alueella on ratkaistu alueen asemakaavassa ja
satamatoimintojen kehittämissuunnitelmissa. Tiesuunnitelman vaikutukset uhanalaisiin lintuihin jäänevät
vähäisiksi, koska uudet pesimä- ja ruokailupaikat toimivat korvaavina elinympäristöinä. Oulun kaupungin
asettama rantakenttätyöryhmä seuraa vuosittain alueen uhanalaisten lintujen esiintymistä satama-alueella,
ja sitä kautta muutoksiin on voitu puuttua muuttamalla alueella toimivien toimintatapoja
Ekologiset yhteydet tien yli säilyvät nykyisenkaltaisina. Maantien estevaikutus säilyy.

3.5 Rakentamistyön aikaiset vaikutukset
Nykyiset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet pystytään pääsääntöisesti säilyttämään rakentamistyön ajan rakentamalla uudet alikulut nykyisten viereen tai rakentamalla kulkuaukko rakennettavan sillan kohdalle.
Poikkeuksena on Mäntylänpolku, joka suljetaan alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi. Jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan Lintulammentien alikulkukäytävään, mistä aiheutuu kiertohaittaa noin 300 metriä. Lisäksi
Haukanpolku ja Suohaukanpolku voidaan tarvittaessa sulkea alikulkukäytävän korjaustyön ajaksi. Näiden
edellä mainittujen alikulkujen osalta työ ei saa olla samaan aikaan käynnissä, jotta liikenne voidaan ohjata
viereiseen alikulkukäytävään.
Nykyistä tietä levennetään lähes koko suunnittelujaksolla, joten rakentamistyöt aiheuttavat ainakin jossakin määrin häiriötä ajoneuvoliikenteelle koko rakentamisen ajan. Haittaa ja häiriötä ajoneuvoliikenteelle
aiheutuu erityisesti siltojen rakentamisesta. S9 Äimäkujan alikulkukäytävän ja Kihokkipuiston alikulkukäytävän S10 rakentamisen ajaksi rakennetaan kiertotie. S1 Raviradan, S5 Joulumerkkikodin sekä S12 Kiilakiventien alikulkukäytävät rakennetaan kaksivaiheisesti, ja niiden kohdilla joudutaan liikennetilaa kaventamaan työn aikana. Myös Lintulammentien alikulkukäytävän ja Lintulan risteyssillan kohdilla joudutaan kaventamaan liikennetilaa työn aikana. Uudet alikulkukäytävät rakennetaan nykyisten siltojen viereen, joten
jalankulku- ja pyöräliikenne pystyy käyttämään rakentamisen ajan nykyisiä alikulkuja lukuun ottamatta Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkukäytäviä, joiden kohdalta jalankulku- ja pyöräliikenne katkaistaan ja ohjataan viereiseen alikulkuun.
Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty hankearviointiohjeessa esitettyä menetelmää, joka perustuu työaikaisten liikennejärjestelyjen ja liikennehaittojen yhteiskustannusten arviointiin ja
työnaikaisten liikennejärjestelyjen tehokkuuteen. Haittojen määrän on näillä perusteilla arvioitu olevan noin
20 % rakentamiskustannuksista.

4

Vaikuttavuuden arviointi

4.1 Yleistä
Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellut mittarit on valittu ottaen huomioon käytössä oleva lähtö- ja suunnitteluaineisto, laskentaohjelmistoista saatavissa olevat tulokset, mittareiden käyttökelpoisuus tavoitteiden
kuvaamisessa sekä mittareiden vertailukelpoisuus muiden hankkeiden välillä. Vaikuttavuuden arviointi on
tehty kaikkien mittareiden osalta vuodelle 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. Taulukossa 5 on kuvattu tarkastellut mittarit perusteluineen. Kaikki mittareilla kuvatut vaikutukset ovat kustannuksiksi muutettuina mukana kannattavuuslaskelmassa.

Taulukko 5. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyt mittarit valintaperusteineen.

Vaikuttavuusmittarit

Peruste

Kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen

Tarkasteltavalla Poikkimaantien tieosuudel-

matka-aika pääsuunnalla (minuuttia)

la on runsaasti liikennettä. Hankkeen tavoitteena on sujuvampi yhteys.

Raskaan liikenteen keskimääräinen matka-

Raskas liikenteen määrä tieosuudella on

aika pääsuunnalla (minuuttia)

merkittävä.

Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvalli-

hankkeen alueella (hvjo/vuosi)

suuden parantaminen.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet

Liikennekuolemien vähentäminen on kan-

hankkeen alueella (kuol/vuosi)

sallinen tavoite.

Hiilidioksidipäästöjen määrä

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tär-

(tonnia/vuosi)

keä globaali tavoite, johon Suomi on sitoutunut.

Tieliikenteen yli 55 dB melulle altistuvat

Haitan kokijoiden määrä ei saa lisääntyä pa-

henkilöt

rannuskohteessa liikennemäärien kasvaessa.

Ruuhkasuoritteen osuus

Poikkimaantie liikennemäärät ovat suuria.
Hankkeen tavoitteena on sujuvampi yhteys.

Taulukossa 6 on esitetty hankearvioinnin vaikuttavuustarkastelussa käytettävän mittariston tavoiteperusteet
sekä tarkat tavoitearvot. Matka-aikaan liittyvien mittareiden tavoitearvoja voidaan pitää teoreettisina, koska
Poikkimaantiellä on useita valo-ohjattuja liittymiä, eikä näin ollen tavoitearvon saavuttaminen ole käytännössä mahdollista.

Taulukko 6. Vaikuttavuustarkasteluissa käytetyt tavoitearvot.

Mittarit

Tavoite

Kevyiden ajoneuvojen keskimää-

Poikkimaantien suunnitte-

räinen matka-aika pääsuunnalla

luosuus pystytään ajamaan läpi

(minuuttia)

nopeusrajoituksen mukaisella

Arvo

6 min 25 s

nopeudella.
Raskaan liikenteen keskimääräi-

Poikkimaantien suunnitte-

nen matka-aika pääsuunnalla

luosuus pystytään ajamaan läpi

(minuuttia)

nopeusrajoituksen mukaisella

6 min 25 s

nopeudella.
Henkilövahinkoon johtavat on-

Henkilövahinkoihin johtaneiden

nettomuudet hankkeen alueella

onnettomuuksien vähentäminen

(hvjo/vuosi)

20 %:lla 2030 mennessä.

Tieliikenneonnettomuuksissa

Kuolleiden määrän puolittami-

kuolleet hankkeen alueella

nen vuoteen 2030 mennessä.

2,609 hvj-onn/v

0,055 kuol/v

(kuol/vuosi)
Hiilidioksidipäästöjen määrä

Päästöjen vähentäminen 15 %

(tonnia/vuosi)

suhteessa ennustetilanteeseen
2030, kun hanketta ei toteuteta.

Tieliikenteen yli 55 dB melulle

Nykytilanteen melulle altistuvien

altistuvat henkilöt

henkilöiden määrä.

Ruuhkasuoritteen osuus (%)

Tieosuudella ei ole ruuhkautumista vuonna 2030.

4.2

3581 tonnia/v

1193 hlö.

0%

Liikenteellinen palvelutaso

Liikenteellistä palvelutasoa kuvataan pääsuunnan kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskimääräisellä
matka-ajalla. Matka-ajat on arvioitu IVAR-tulosten perusteella. Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen paras
matka-aika Poikkimaantiellä on laskettu sillä oletuksella, että keskinopeus on koko matkalla nopeusrajoituksen mukainen 50 - 60 km/h. Tavoitematka-aika Poikkimaantien suuntaisesti välillä Kainuuntie (vt 22) Oulun
satama kevyille sekä raskailla ajoneuvoille on 6,4 minuuttia. Vertailuvaihtoehdon liikenneverkolla (nykyiset
järjestelyt) keskimääräinen matka-aika on 8,9 minuuttia ja hankevaihtoehdon verkolla 8,5 minuuttia. Hankevaihtoehdon matka-aika vaikuttavuus on noin 17 % kevyiden ajoneuvojen matka-ajan osalta sekä 13 %
raskaiden ajoneuvojen osalta. Vertailuvaihtoehdon vaikuttavuus on 0 %
Matka-ajan paras arvo on teoreettisesti saavutettavissa, mutta matka-aikojen keskiarvona tavoitetta ei
voida saavuttaa Poikkimaantien liittymien valo-ohjauksien takia. Tämän takia liikenteen sujuvuutta arvioidaan myös ruuhkautumisen perusteella. Ruuhkasuoritteen osuus tarkoittaa, sitä osuutta liikenteestä joka
ajetaan liikennetilanteessa, jossa väylän palvelutaso on huono tai erittäin huono (luokka E-F). Tarkasteluvuoden 2030 tavoite on, että ruuhkautuneen liikenteen osuus kokonaisliikennesuoritteesta on 0 %:tia. Vertailuvaihtoehdossa ruuhkasuoritteen osuus on noin 23 %. Hankevaihtoehdon ruuhkasuoritteen osuus on

noin 7 %. Hankevaihtoehdon vaikuttavuus on noin 70 %:tia suhteutettuna huonoimman ja parhaimman
arvon välille.

4.3

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuutta kuvataan vaikuttavuuden arvioinnissa henkilövahinko-onnettomuuksien ja tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määriä kuvaavilla mittareilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien tavoitearvon (2,6) lähtökohtana on nykytilanteen onnettomuuksien vähentäminen parannettavalla osuudella 20
% vuoteen 2030 mennessä. Tieliikenteessä kuolleiden tavoitearvon (0,055) lähtökohtana on tieliikenteessä
kuolleiden määrän puolittaminen parannettavalla osuudella vuoteen 2040 mennessä. Huonoimpana arvona
on käytetty henkilövahinko-onnettomuuksien tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrää vertailutilanteessa vuonna 2030.
Hankevaihtoehdon vaikuttavuus liikenneturvallisuusmittareiden osalta on 100 %. Mikäli hanke toteutetaan, vuonna 2030 henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tapahtuu arvion mukaan noin 2,3 vuodessa ja kuolemia 0,050 vuodessa. Molemmat luvut ylittävät tavoitearvot.

4.4

Ympäristö

Ympäristövaikutuksien vaikuttavuutta on arvioitu melu- ja hiilidioksidipäästöjen suhteen. Meluvaikutusten vaikuttavuuden mittarina on haitankokijoiden määrä ennustetilanteessa 2030. Tavoitteena on, että tieliikenteen tuotaman yli 55 db melualueella ei ennustevuonna 2030 asu nykyistä enempää ihmisiä, vaikka
liikennemäärät kasvavatkin. Nykytilanteessa yli 55 db melualueella asuu 1193 ihmistä, mikäli hanketta ei
toteuteta, ennustetilanteessa vuonna 2030 melualueet ovat laajenneet niin, että yli 55 db alueella asuu
1356 henkilöä. Mikäli hankevaihtoehdon mukaiset melusuojaukset toteutetaan, yli 55 db melualueella asuvien henkilöiden määrä vähenee 955 henkilöön. Hankevaihtoehdon mukaisten melusuojauksien vaikuttavuus on 100 %.
Hiilidioksidipäästöjen tavoitearvona on käytetty 15 % vähenemätavoitetta suhteessa tilanteeseen, jossa
hanketta ei toteuteta. Mikäli hanketta ei toteuteta, Poikkimaantien hiilidioksidipäästöjen vuotuinen määrä
ennustevuonna 2030 on noin 4213 tonnia. Kun hankevaihtoehdon toimenpiteet toteutetaan, ennustevuoden
2030 arvioidut päästöt vähenemät 4088 tonniin. Vaikuttavuusmittarin tavoitteet mukainen ennustevuoden
arvo on noin 3581 tonnia. Hankevaihtoehdon mukaisilla toimenpiteillä saavutetaan 20 % vaikuttavuus.

4.5

Yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnista

Taulukossa 7 sekä kuvassa 7 on esitetty yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnin tuloksista. Käytetyistä mittareista hankkeella on suurin vaikuttavuus liikenneturvallisuudessa sekä ruuhkasuoritteen osuuden vähenemisessä, kun saadut arvot suhteutetaan mittareille asetettuihin tavoitearvoihin. Hankkeella on suuri vaikutus
Poikkimaantien ajoneuvoliikenteen matka-aikaan, mutta vaikuttavuustarkasteluissa vaikuttavuus jää muita
mittareita vähäisemmäksi suhteessa hankkeelle asetettuun tavoitenopeuteen. Matka-aika hyödyt saavutetaan pääosin ruuhkasuoritteen vähenemisen seurauksena. Tämän takia matka-ajan vaikuttavuutta voidaan
pitää arvioinnin kannalta merkityksellisenä.

Taulukko 7. Vaikuttavuusarvioinnin suunnitteluarvot.

Suunnitteluarvot
Mittarit
Kevyiden ajoneuvojen
keskimääräinen matkaaika pääsuunnalla (minuuttia)

Huonoin
arvo

Vertailuvaihtoehto

Hankevaihtoehto

Paras arvo
/ Tavoite

8,94

8,94

8,50

6,41

Raskaan liikenteen
keskimääräinen matkaaika pääsuunnalla (minuuttia)
Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet
hankkeen alueella
(hvjo/vuosi)
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet
hankkeen alueella
(kuol/vuosi)

9,59

9,59

9,18

6,41

2,635

2,635

2,303

2,303

0,068

0,068

0,050

0,050

Hiilidioksidipäästöjen
määrä (tonnia/vuosi)

4213

4213

4088

3581

1 356

1 356

955

955

23

23

7

0

Tieliikenteen yli 55 dB
melulle altistuvat henkilöt
Ruuhkasuoritteen
osuus (%)

Kuva 7. Yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta.
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Kannattavuuslaskelma

5.1

Hyöty-kustannuslaskelma

Hankkeen hyöty-kustannuslaskelma on tehty IVAR3-ohjelmiston versiolla 1.0. Ohjelmiston malleilla on arvioitu ajoneuvo-, aika-, päästö- ja kunnossapitokustannukset. Turvallisuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen mukaisen onnettomuushistorian lisäksi TARVA-ohjelmiston mukaisiin tietoihin eri tietyyppien onnettomuusasteista ja onnettomuuksien vakavuusasteista.
Kaikki laskennat on tehty vuoden 2013 yksikköarvojen tasolla, mutta tulokset on muutettu kustannusarvion mukaiseen MAKU 2010 -indeksin pistelukuun 130. Korkotasona on 3,5 %, ja hankkeen avaamisvuotena on käytetty vuotta 2020.
Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty hankearviointiohjeessa esitettyä menetelmää, joka perustuu työaikaisten liikennejärjestelyjen ja liikennehaittojen yhteiskustannusten arviointiin ja
työnaikaisten liikennejärjestelyjen tehokkuuteen. Haittojen määrän on näillä perusteilla arvioitu olevan noin
20 % rakentamiskustannuksista. Rakentamisajaksi on arvioitu kaksi vuotta.
Tarkasteltavan tieosuuden liittymien välityskyky ei ole riittävä ennustetilanteessa 2030. Nykyliikennejärjestelyiden heikon välityskyvyn ja ennustetilanteen ruuhkautumisen takia hankevaihtoehdon mukaiset liikennejärjestelyt ovat yhteyskuntataloudellisesti kannattavia. Hyöty-kustannussuhde on kannattavuustarkastelun perusteella 2,5 (taulukko 8). Kannattavuuslaskelman liikenne-ennuste perustuu valtakunnalliseen
tieliikenne-ennusteeseen.

Taulukko 8. Hankearvioinnin kannattavuuslaskelma.

Kannattavuuslaskelma
Hankevaihtoehto
KUSTANNUS (M€)
Suunnittelukustannukset
Hankkeen rakennuskustannukset
Rakentamisen aikainen korko
HYÖDYT (M€)
Väylänpitäjän kustannukset
Kunnossapitokustannukset
Tienkäyttäjien matkakustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Kuljetusten kustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Turvallisuusvaikutukset
Onnettomuuskustannukset
Ympäristövaikutukset
Päästökustannukset
Melukustannukset
Vaikutukset julkiseen talouteen
Polttoaine- ja arvonlisäverot
Jäännösarvo
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa
Rakentamisen aikaiset haitat
Hyöty-kustannussuhde (H/K)

18,2
0,7
16,9
0,6
46,3
-0,2
-0,2
40,0
16,0
24,0
16,3
4,2
12,1
3,8
3,8
2,5
1,3
1,2
-13,6
-13,6
1,1
1,1
-3,5
2,5

5.2

Herkkyystarkastelut

Herkkyystarkasteluina on arvioitu alueelliseen maankäyttöön perustuvat valtakunnallista tieliikenneennustetta suuremman ennusteen vaikutuksia hankkeen kannattavuuteen. Perustarkasteluissa käytettyä
liikenne-ennustetta suurempi liikenne-ennuste tuottaa tarkasteltavalle tieosuudelle ja sen liittymiin perustarkastelua enemmän ruuhkautumista ja liittymäkohtaista viivytystä. Herkkyystarkasteluiden hyötykustannussuhde kasvaa noin kaksinkertaiseksi (hyöty-kustannussuhde 5,0) perustarkasteluun verrattuna
(taulukko 9).
Taulukko 9. Herkkyystarkastelun kannattavuuslaskelma.

Kannattavuuslaskelma
Herkkyystarkastelu
(maankäytön suunnitelmiin
perustuva liikenne-ennuste)
KUSTANNUS (M€)
Suunnittelukustannukset
Hankkeen rakennuskustannukset
Rakentamisen aikainen korko
HYÖDYT (M€)
Väylänpitäjän kustannukset
Kunnossapitokustannukset
Tienkäyttäjien matkakustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Kuljetusten kustannukset
Aikakustannukset
Ajoneuvokustannukset (sis. verot)
Turvallisuusvaikutukset
Onnettomuuskustannukset
Ympäristövaikutukset
Päästökustannukset
Melukustannukset
Vaikutukset julkiseen talouteen
Polttoaine- ja arvonlisäverot
Jäännösarvo
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa
Rakentamisen aikaiset haitat
Hyöty-kustannussuhde (H/K)

18,2
0,7
16,9
0,6
90,7
-0,2
-0,2
82,8
35,5
47,3
28,1
7,1
21,0
4,1
4,1
4,7
3,4
1,2
-26,3
-26,3
1,1
1,1
-3,5
5,0

Herkkyystarkasteluita on lisäksi tehty rakentamiskustannusten suhteen 5 % suuremmilla ja 5 % pienemmillä rakentamiskustannuksilla, jotka kuvastavat kustannusten arviointiin liittyvää epävarmuutta. Rakennuskustannusten epävarmuudella ei kuitenkaan ole tarkasteluiden perusteella merkittävää vaikutusta
hankkeen kannattavuuteen. Herkkyystarkasteluiden hyöty-kustannussuhteet ovat esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Herkkyystarkasteluiden hyöty-kustannussuhteet (H/K).

Herkkyystarkastelut
Maankäytön suunnitelmiin perustuva
liikenne-ennuste
Rakentamiskustannukset - 5 %
Rakentamiskustannukset + 5 %

Hyöty-Kustannussuhde (H/K)
5,0
2,7
2,4

Hankeen toteuttaminen on kannattavaa kaikissa tarkastelutilanteissa. Perustarkastelun ja herkkyystarkasteluiden hyöty-kustannussuhteet vaihtelevat arvojen 2,4 ja 5,0 välillä. Liikenne-ennusteen muutosta

voidaan pitää suurempana epävarmuustekijänä kuin rakennuskustannuksia Poikkimaantien tapauksessa.
Yhteenveto herkkyystarkasteluista on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Yhteenveto herkkyystarkasteluista.

6

Toteutettavuuden arviointi

Hankkeen toteuttamiselle ei ole todettu esteitä. Suunniteltu ratkaisu on maakuntakaavan ja Oulun kaupungin yleiskaavoituksen mukainen. Hankkeen tavoitteet eivät ole ristiriidassa valtakunnallisten tavoitteiden tai
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Oulun kaupunki on laatimassa samanaikaisesti
tiesuunnitelman kanssa Äimätie- Äimäkujan (564-2226) ja Poikkimaantie - Limingantien (564-2329) asemakaavan muutoksia, joissa on tilavaraukset tarvittavalle tiealueelle, jalankulku- ja polkupyöräteille, alikuluille,
silloille ja melusuojauksille.
Äimätie- Äimäkujan kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.11.-1.12.2016
ja Poikkimaantie-Limingantien kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5.12.6.2017. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus molemmissa hankkeissa on nähtävillä vuoden 2017
loppuun mennessä ja asemakaavamuutosten on määrä tulla voimaan vuoden 2018 alussa.
Suunnitelman vaikutukset tieympäristöön ovat vähäiset asemakaavan toteutuessa. Tietä varten on jo
rakennettu louhepengertä veteen satama-alueen tuntumassa. Asemakaavan ja satama-alueen suunnittelun
yhteydessä on selvitetty vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Poikkimaantien tiesuunnitelma on vuonna 2012 laaditun Poikkimaantien kehittämissuunnitelman mukainen ja se noudattaa hyväksytyn kehittämissuunnitelman periaatteita.

7 Päätelmät
Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Merkittävimmät hyödyt syntyvät Poikkimaantien suuntaisen
ja Poikkimaantielle liittyvän liikenteen matka-aikasäästöistä sekä ajoneuvokustannusten vähenemisestä.
Merkittävä osa hankkeen hyödyistä saadaan liittymiä parantamalla. Hankkeen hyötykustannussuhde perustarkastelussa on 2,5. Perustarkastelun lähtökohtana on käytetty valtakunnallista tieliikenne-ennustetta.
Liikenne-ennusteen valinnan perusteena on Poikkimaantien liittymien heikko välityskyky ennustetilanteissa.
Herkkyystarkasteluna on tutkittu alueelliseen ennusteeseen perustuvan liikennemäärän kasvun vaikutuksia
hankkeen hyötykustannus-suhteeseen. Herkkyystarkastelussa hankkeen hyötykustannus-suhde kaksinkertaistui (5,0). Rakentamiskustannusten 5 % muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta hankkeen kannattavuuteen.
Hanke saavuttaa täyden vaikuttavuuden suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin liikenneturvallisuudessa sekä meluvaikutusten vaikuttavuudessa. Päästövaikutusten vaikuttavuus jää vähäiseksi, mikä johtuu
pääosin siitä, että hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta matkan pituuteen tai liikenteen suuntautumiseen.
Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen matka-ajan vähenemän vaikuttavuus suhteessa tavoitteisiin on vähäinen. Tämä johtuu Poikkimaantien suuresta liittymätiheydestä sekä suurista sivusuuntien liikennevirroista.
Hankkeella on kuitenkin merkittävä vaikutus Poikkimaantien suuntaisen liikenteen matka-aikasäästöihin ja
liikenteen sujuvuuteen. Ruuhkasuoritteen vähenemisen vaikuttavuus on tavoitteisiin nähden 70 %:tia.
Poikkimaantien parantamisella on hankealuetta laajempia vaikutuksia Oulun tie- ja katuverkkoon. Nykyisten Poikkimaantien ruuhkien takia liikennettä siirtyy alemmalle tie- ja katuverkolle. Poikkimaantien ja
kesällä 2017 käynnistyneen moottoritien (vt 4) parantamisten jälkeen liikenne käyttää tarkoituksenmukaisempia reittejä ja muualla tie- ja katuverkolla voidaan jopa välttyä laajennusinvestoinneilta.

8

Seuranta- ja jälkiarviointitarpeet

Poikkimaantien liikennemäärien kehittymistä ja erityisesti toimenpiteiden vaikutuksia Oulun seudun liikenteen sijoittumiseen eri pääväylien välillä on hyvä seurata. Hankkeella saattaa olla keskeisiä laajempia verkollisia vaikutuksia. Lisäksi liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehittymistä seurataan normaalin suunnitteluprosessin perusteella. Ympäristövaikutusten osalta voi olla tarpeen arvioida muun muassa melu- ja päästöhaittojen kehittymistä.

9

Dokumentointi

Hankkeen vaikuttavuus- ja kannattavuustarkastelut on tehty IVAR3 1.0 -versiolla. Suunnitelman tiedot
IVAR-tietokannassa ovat seuraavat:
 Id = 8770581
 Nimi = Mt 8255 Poikkimaantien parantaminen
 Laji = ts
 Suunnittelija = Tuominen Mika – LX560931
 ELY = 12 - POP.
Laskennassa saatujen tulosten Excel-kopiot sekä niiden avulla tehdyt vaikuttavuutta ja kannattavuutta
koskevat yhdistelmätaulukot on tallennettu projektin suunnitteluaineistoon arkistoitavaksi.

