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Kuulutuksia

SATAKUNNAN 
VIIKKO

TAPAHTUMAT JÄRJESTÄÄ

Mitä näet, kun katsot tulevaisuuteen?

Satakunnan Messut tarjoaa 2022 erinomaisia vaihtoehtoja nimenomaan 
näkymiseen, kuulumiseen, uusien tuulien haisteluun tai vaikka tuoreiden 
makujen maisteluun.

PARHAAT MESSUPAIKAT VARATAAN NYT!

Ota yhteyttä ja varaa osastosi

Ella Oras p. 040 040 8263 • Jani Haanpää  p. 045 677 8417

Lisäinfot näytteilleasettajille  www.satakunnanmessut.fi

Ulvilan Seutu   
Parasta paikallista uutisointia.

LVI-palvelut
Edullisesti suunniteltuna, 
rahoitettuna, asennettuna 
ja johdettuna!

Kylpyhuonekalusteet, lämmitys,
ilmanvaihto, vesi-/jätevesihuollot

02-5379 130 / rauhanen

KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN
Valtatien 2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja 
Korven eritasoliittymän välillä, Pori ja Ulvila, tiesuun-
nitelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valta-
tielle 2 Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän 
välille.

Tiesuunnitelmalla parannetaan valtatien 2 toimivuutta 
sekä liikenneturvallisuutta. Tiesuunnitelman tavoitteena on 
yhteensovittaa kahden valtatien 2 ja 8 kasvanut liikenne 
Porin keskustan kohdalla. Valtatie 2 rakennetaan nelikais-
taiseksi Korven eritasoliittymän ja Tiilimäen eritasoliittymän 
välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan ja Tikkulan 
liittymä parannetaan perusverkon eritasoliittymäksi. Tik-
kulan kohdalle on suunniteltu uusi katuyhteys valtatien ali 
aiemmin laaditun asemakaavan mukaiselle paikalle. Suun-
nitelmassa esitetään myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä 
välille Vähäraumantie - Pormestarintie. Melulle altistuvien 
määrää vähennetään rakentamalla melusuojauksia. 
Valtatieltä kielletään hidasliikenne välillä Friitalan eritasoliit-
tymä - Lentoaseman eritasoliittymä. Hidasliikenne tullaan 
ohjaamaan tältä väliltä rinnakkaisille väylille. Tiesuunnitel-
ma valmistuu keväällä 2022.

Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään 
yleisötilaisuudessa 

Keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.00–18.30
Teknologiakeskus Pripolin auditoriossa, Tiedepuisto 4, 
28600 Pori

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esit-
tää niistä mielipiteensä. Lisätietoja hankkeesta voit lukea 

porin-keskustan-kohta

Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua hank-
keen internet sivuilla 1.12.2021 alkaen.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajil-
le ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuudesta tehdään videotallenne, joka on myöhemmin 
katsottavissa kahden viikon ajan em. hankesivuilta.

Pyydämme kaikkia osallistujia huomioimaan voimassa ole-
vat koronasuositukset. Tilaisuudessa on vahva maskisuo-
situs ja paikan päällä on saatavilla käsidesiä ja maskeja. 
Tilaisuuteen osallistutaan ainoastaan terveenä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan 
laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi 
tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, 
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://

Kutsu on julkaistu tietoverkossa Varsinais-Suomen ELY-

18.11.2021.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund, puhelin 0295 

projektipäällikkö Satu Rajava, puhelin 040 5171 432, satu.

Tervetuloa!

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus
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