Friitalan jokisillan uudistaminen aiheuttaa muutoksia Ulvilan
joukkoliikenteessä
Uuden Friitalan jokisillan rakentaminen on alkanut valmistelutöillä. Sillan viereen tullaan
rakentamaan varasilta, jossa on kevyen liikenteen väylä sekä 1‐suuntainen kaista
moottoriajoneuvoliikenteelle. Moottoriajoneuvoliikennettä ohjataan liikennevaloilla. Sillan
rakentamistyöt toteuttaa ELY‐keskus, joka myös hoitaa virallisen tiedottamisen rakentamisesta ja
sen vaiheista. Ulvilan alueen joukkoliikenteelle sillan rakentaminen aiheuttaa muutoksia, sillä tähän
asti toimineissa aikatauluissa ei pysytä sillan työmaa‐aikaisilla liikennejärjestelyillä. Tästä johtuen
Ulvilan alueen joukkoliikenneaikataulut on jouduttu suunnittelemaan uudelleen. Nämä muutokset
on hyvä huomioida ja tarkastaa, jotta ne sopivat kunkin omiin tarpeisiin. Muutokset astuvat voimaan
10.8.2017. Uudet aikataulut on nyt julkaistu Porin Linjat Oy:n internet‐sivuilla. Aikataulukirjat jaetaan
Ulvilassa edellisvuosien tapaan joka kotiin.
Syksyn aikataulujen (10.8. alkaen) suunnittelussa pyrittiin ennen kaikkea siihen, että
joukkoliikenteen palvelutaso pysyy nykyisellään. Lisäksi Antinkartanoon saatiin järjestettyä
muutamia vuoroja työssäkäyntiä varten. Näin ison muutoksen yhteydessä reittejä ja
reittinumerointia yksinkertaistettiin. Perusperiaate on, että Nummelan ja Rantalan aluetta palvellaan
yhdellä vuorolla (linjanumero: 90) ja vastaavasti Vanhakylän puolta hoidetaan toisella vuorolla
(linjanumero: 80). Aamuisin näissä on joitakin erilaisia muunnelmia. Joillakin vuoroilla Poriin
mentäessä on auton vaihto Friitalassa. Iltavuorot (klo 17:20 alkaen) joudutaan liikennöimään siten,
että joka toinen vuoro käy Nummelassa ja Rantalassa sekä vastaavasti joka toinen vuoro käy
Vanhakylässä.
Porin Linjat Oy:n ajamiin koululaisvuoroihin siltaremontti ei vaikuta, mutta Porin Linjuriauto Oy:n
(Satabus) liikennöimien koululaisvuorojen reitti muuttuu Friitalan ja Vanhakylän päässä. Nämä on
hyvä huomioida nyt kouluvuoden alkaessa.
Edellä esitetyt Porin Linjat Oy:n ja Porin Linjuriauto Oy:n reitti‐ ja aikataulumuutokset sekä
joukkoliikenneyhteyksien järjestäminen Antinkartanoon on päätetty Porin seudun
joukkoliikennelautakunnan kokouksessa 29.5.2017.
Syksyllä (10.8. alkaen) liikenteessä on myös hyvä huomioida, että keväällä 2017 ajetut Pori‐Kokemäki
vuorot (linjanumerot: 70 ja 71) loppuivat 4.6.2017 ja reitti muuttui tämän jälkeen liikennöitäväksi
siten, että linja‐auto kulkee Porista Nakkilaan valtatietä 2 pitkin. Ulvilan kohdalla vuoro poikkeaa
Yhdystien (Yrjönympyrä) kautta. Antinkartanoon Porin suunnasta pääsee joukkoliikennettä käyttäen
linjanumerolla 80A.
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