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1. Suunnittelukohde ja nykytilanne 

Suunnittelukohde sijaitsee Näsissä hyväksytyn asemakaavan AK463 
”Porvoonportti pohjoinen” alueella. Tolkkistentien alittavan pyörätien ja 
Maistraatinkadun välillä on nykyisin kivituhkapintainen puistokäytävä. 

Katusuunnitelmaehdotus käsittää nykyisen puistokäytävän parantamisen ja 
päällystämisen uudeksi erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi.  

Suunnitelmaehdotus on osa Näsin ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen 
pääreitin kehittämistä, jolle Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn 
investointiavustusta. Investointiavustus on voimassa vuosille 2020-2022. 

 

Kuva 1. Kohteen sijainti 

2. Liikenne 

Jalankulku- ja pyörätie toimii kulkuyhteytenä Tolkkistentien länsipuolisten 
alueiden ja Maistraatinkadun välillä. Kulkuyhteys on osa laajempaa länsi-itä -
suuntaista jalankulun ja pyöräliikenteen pääreittiä, joka yhdistää Näsin ja 
Peippolan alueet Länsirantaan ja keskustaan. 

Kulkuyhteyttä hyödynnetään alkuvuonna 2022 toteutetun asukaskyselyn mukaan 
niin työ- kuin vapaa-ajanmatkoihin. Lisäksi se on merkittävä koululaisten 
kulkuyhteys. 

http://www.porvoo.fi/
http://www.borga.fi/
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3. Poikkileikkaus 

Jalankulku- ja pyörätien kokonaisleveys on 5,00 m ja se on yksipuolisesti 
sivuttaiskalteva. Jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan omille kaistoilleen. 
Jalankulkuväylän leveys on 2,0 m ja pyöräilyväylän leveys 3,0 m. Pyöräilyväylän 
erisuuntainen pyöräliikenne erotellaan toisistaan omille kaistoilleen. 

Kaikki kaistat merkitään ajoratamaalauksin. Lisäksi pyöräily ja jalankulku 
rinnakkain osoitetaan myös liikennemerkein. 

4. Päällyste, kiveykset, katuviher ja valaistus 

Jalankulku- ja pyörätie asvaltoidaan. Pyöräilyväylän osuus toteutetaan 
punaisella päällysteellä. 

Reuna-alueet säilyvät nykyisellään ja reuna-alueiden nurmetuksia korjataan 
tarvittavassa laajuudessa. Puistoalueelta on jo poistettu muutamia puita 
vesihuollon saneeraustöiden vuoksi. Nämä puiden poistot palvelevat myös 
jalankulku- ja pyörätien rakentamista. 

Alkuvuonna 2022 toteutetussa asukaskyselyssä nousi esiin, että Porvoonportin 
puistoalueelle toivotaan lisää viihtyisyyttä puiden, istutuksien ja kalusteiden 
muodossa. Nämä toiveet huomioidaan erillisessä Porvoonportin puistoalueen 
kehittämiseksi laadittavassa puistosuunnitelmassa. 

Valaistukseen ei tehdä muutoksia. 

5. Kustannusarvio ja arvioitu toteutusaikataulu 

Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kustannusarvio on noin 70 000 € (ei 
sisällä alv.).  

Rakentaminen on mahdollista toteuttaa kesän ja syksyn välillä 2022. 

Rakentamisen ajankohtaa määrittää alueella käynnissä olevat vesihuollon 
saneeraustyöt sekä hankkeelle myönnetty valtionavustus, joka on käytettävä 
kohteen toteutukseen 31.10.2022 mennessä. Mikäli toteutus siirtyy 
myöhemmäksi, kaupunki ei saa jo myönnettyä avustusta. 
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