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Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, 
tiesuunnitelma, Turku      Suunnittelukohde xx/2018  

Mt185 toimii pääyhteytenä Turun ja Naantalin välillä sekä 
palvelee alueen nykyistä ja kehittyvää maankäyttöä. Mt185 
on tärkein yhteys kehittyvälle telakkatoimintojen alueelle 
sekä sen läheisyyteen kehittyvälle maankäytölle. 
Liikenteen kasvaessa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien 
parantaminen on välttämätöntä liikenteen turvallisten ja 
sujuvien yhteyksien varmistamiseksi sekä vaikutusten 
hallitsemiseksi. 

NYKYTILA  

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien mitoitus ja liikennejärjestelyt 
eivät vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Maantien 185 
liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa 
(KVL 2017), josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa (6-
7%). Liikenteen odotetaan kasvavan merkittävästi jo 
lähivuosina mm. telakka-alueen toimintojen edelleen 
laajentuessa. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat rampit 
Naantalin suuntaan joka lisää läpiajoliikennettä katuverkolla. 

HANKE JA TAVOITTEET  

Eritasoliittymien toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
Pernon ja Ihalan liittymien olemassa olevat rampit suunnitellaan 
nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi. Tämän lisäksi Ihalan 
eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Mt 
185:lle eritasoliittyminen väliselle osuudelle toteutetaan jatkuvat 
liittymis- ja erkanemiskaistat. Lyhyestä liittymävälistä johtuen ja 
tälle osuudelle rakennetaan keskikaide. Nopeusrajoitus säilyy 
80km/h.  Pernon eritasoliittymän ramppien ja katuverkon 
tasoliittymät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään 
ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle. Lisäksi 
Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle on 
suunniteltu pitkämatkaisen jalankulun ja pyöräilyn 
laatureittiverkostoon kuuluva jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä 
meluntorjuntaa yhteensä (melukaidetta) noin 1,4km matkalle.   

 

Toimenpiteiden toteuttamisen tavoitteena on autoliikenteen 
osalta tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden parantaminen . 
Turvataan alueen elinkeinoelämän yhteydet päätieverkkoon. 
Vähennetään asuinalueiden läpikulkevaa läpiajoliikennettä. 
Turvataan liikenteen palvelutaso liikennemäärien kasvusta 
huolimatta. Erikoiskuljetusreittien jatkuvuus suunnittelualueella 
turvataan. 

Joukkoliikenteen palvelutasoa, sujuvuutta ja käytettävyyttä 
edistetään. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantaminen ja 
estevaikutusta vähennetään. Henkilövahinko-onnetto- 
muuksien vähennetään 

AIKATAULU  

Hankkeen tiesuunnitelma valmistui syyskuussa 2018 jonka 
jälkeen se on lähetetty lausuntokierrokselle ennen hyväksymis-
käsittelyyn toimittamista. Tavoitteena on, että tiesuunnitelman 
hyväksymispäätös saadaan alkuvuodesta 2019 ja hankkeen 
rakentaminen on tarkoitus käynnistää loppukeväästä 2019. 
Hankkeen rakennussuunnitelman laatiminen tapahtuu 
rinnakkain tiesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn kanssa. 

KUSTANNUKSET  

Koko hankkeen kustannusennuste on noin 4,7 miljoonaa 
euroa, (MAKU 2010=100; 112,3).  

 
 VAIKUTUKSET  

  Liittyminen ja erkaneminen Mt185:lle helpottuu. 
Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat 
oleellisesti. Keskikaiteen myötä 
kohtamisonnettomuudet vähenevät.  

  Henkilövahinko-onnettomuuksien laskennalli- 
nen vähenemä on 0,24 onnettomuutta /vuosi 

  Ihalan lännen suunnan rampit vähentävät 
läpiajoa rinnakkaisella katuverkolla ja 
parantavat näin turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

  Matka-aikojen ennustettavuus sekä raskaan 
liikenteen ja työmatkaliikenteen olosuhteet 
paranevat merkittävästi. Myös joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset paranevat.  

  Pitkämatkaisen jalankulun ja pyöräilyn liikenteen 
turvallisuus paranee mm. valo-ohjattujen 
liittymien myötä. Matka- aika lyhenee ja reitin 
houkuttelevuus paranee suoremman yhteyden 
myötä   

  Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee ja 
asumisviihtyvyys sen myötä paranee 

 
 

 

 


