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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

1.1 Suunnittelukohteen sijainti ja hankkeen perustelut

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 muulle maankäytölle. Telakkatoimintojen
ja muun maankäytön kehittyessä alueen työpaikkamäärä tulee kasvamaan voimak-
kaasti vuoden 2019 jälkeisenä aikana joka heijastuu Mt185:n ja erityisesti Pernon
eritasoliittymän liikennemääriin. Suunnittelualueen eritasoliittymien parantaminen on
välttämätöntä liikenteen välityskyvyn turvaamiseksi. Suunnittelualueen kautta kulkee
myös suurten erikoiskuljetusten (SEKV) tulevaisuuden pääreitti.

Tiejakso sijoittuu Turun kaupungin länsiosaan ja Raision kaupungin eteläpuolelle.
Suunnitteluosuuden pituus on noin 2,5 km ulottuen Pernon eritasoliittymän länsipuo-
lelta Ihalan eritasoliittymän itäpuolelle. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa
1.

Kuva 1. Suunnittelualue

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liiken-
nemääriä. Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa (lähde, tierekisteri 2018), 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.
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1.2 Hankkeen sisällön kuvaus
Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit suunnitellaan
nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naanta-
lin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liiken-
nevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle. Lisäksi Upa-
lingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle on suunniteltu jalankulku- ja
pyöräilyväylä sekä meluntorjunta.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet
· Nykyisen Pernon eritasoliittymän ramppien parantaminen. Ramppiliittymien

ja katuverkon järjestelyiden parantaminen kaistajärjestelyin ja liikennevaloil-
la.

· Ihalan eritasoliittymän nykyisten, idän suunnan ramppien parantaminen se-
kä uudet liittymis- ja poistumisrampit Naantalin suuntaan (länteen).

· 1,9 km uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää – Itä-Länsi-suuntainen pyöräilyn
laatureitti

· 1,42 km uutta melusuojausta pääosin Mt185 pohjoispuolelle
· Päätielle keskikaide 820m jaksolle erottamaan vastakkaiset ajosuunnat toi-

sistaan

1.3 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun, kaavoitukseen ja
rakentamiseen
Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtia mm. seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:

· E18 Turun kehätien yleissuunnitelma välillä Naantali-Raisio, 2017
· E18 JA MT185 liikennejärjestelyt Mayerin telakan kohdalla, liikennetarkaste-

lu 16.3.2017
· Maantien 185 suuntainen pyörätieyhteys välillä (Naantali-)Raisionlahti–

Turku, alustava toimenpideselvitys ja työryhmän suositukset 11.10.2017
· Naantalintien (Kt40 ja Mt185) parantaminen, toimenpideselvitys, 2000
· Naatalin-Turun maantie 189 rakentaminen (rakennussuunnitelma, 1983

Tiesuunnitelmaan liittyvät muut liikennesuunnitelmat ja päätökset:
· Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämis-

suunnitelma, 2013
· Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet 30.12.2016

1.4 Tien nykytila, ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä

1.4.1 Tieverkon nykytila

Mt185 (Naantalintie) on suunnittelualueella kaksikaistainen maantie, jonka poikki-
leikkaus on Pernon eritasoliittymän länsipuolella 10,5/7,5 m ja Pernosta itään 12/8
m. Nopeusrajoitus suunnittelualueella Mt185:llä on 80km/h ja sitä risteävällä Pernon-
tiellä (katu/yksityistie) 50km/h ja Länsikaarella/ Ihalantiellä (yksityistie) 50km/h.

Pernon ja Ihalan eritasoliittymät ovat perusverkon rombisia eritasoliittymiä. Osa eri-
tasoliittymien rampeista on varustettu vauhtirampein ja osa suorin rampein ilman
kiihdytyskaistaa. Ihalan liittymästä puuttuvat rampit lännen suuntaan. Eritasoliitty-
mien ramppiliittymät ovat valo-ohjaamattomia tasoliittymiä. Eritasoliittymät eivät
nykyisellään kaikilta osin vastaa nykyistä perusverkon eritasoliittymän standardia.
Lisäksi osassa rampeista on pohjamaan epätasaisen painumisen aiheuttamia heitto-
ja. Suunnittelualueen kaikki tieosuudet ovat valaistuja.
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1.4.2 Nykyinen ajoneuvoliikenne ja liikenne-ennusteet

Maantien 185 liikennemäärä on 12500–15 500 ajoneuvoa (KVL 2017) vuorokaudes-
sa, josta raskasta liikennettä on (7-8%) n. 900 ajoneuvoa. Naantalin suuntaan liiken-
teen odotetaan kasvavan noin 2 000 ajoneuvolla vuoteen 2040 mennessä ja Turun
suuntaan sen odotetaan lisääntyvän n. 4 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. Merkittä-
vin muutos on tapahtumassa suunnittelualueen ulkopuolella Telakkatien (Mt 1882)
osalta, jossa nykyinen n. 2 700 ajoneuvon liikennemäärän odotetaan kasvavan n. 8
000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tämä heijastuu myös Mt185:lle liikenteen kasvuna.
Liikenne-ennusteen ja tehtyjen liikenteellisten tarkasteluiden perusteella voidaan
arvioida, että ilman toimenpiteitä jonopituudet kasvavat sekä Pernon että Ihalan
liittymissä ja huipputuntien aikana jonot saattavat ulottua rampeilta lähes päätielle
asti ruuhkauttaen liikennettä. Liikenteen häiriöherkkyys ja onnettomuusriski kasva-
vat. Mikäli mitään parantamistoimenpiteitä ei tehdä Mt185 ja ramppien liikenteen
ruuhkautuminen aiheuttaa liikenteen verkollista siirtymistä käyttämään alueen katu-
verkkoa.

1.4.3 Liikenneturvallisuus

Suunnittelualueella on vuosina 2013-2017 tapahtunut 7 henkilövahinkoon johtanutta
onnettomuutta. Näistä 3 kpl tapahtui Mt185:llä, joista yksi oli peräänajo-onnettomuus
ja kaksi yksittäisonnettomuutta (suistuminen). Mt185 risteävällä Pernontien liitty-
mässä tapahtui 3 kpl henkilövahinko-onnettomuuksia, joissa osallisena oli polkupyö-
rä sekä yksittäinen eläinonnettomuus. Liikennemäärien kasvaessa todennäköisyys
vakaviin liikenneonnettomuuksiin kasvaa, mikäli mitään parantamistoimenpiteitä ei
toteuteta.

1.4.4 Jalankulku ja pyöräliikenteen järjestelyt

Mt185 on tällä hetkellä 1+1 kaistainen tie, jolta maantien suuntainen pitkämatkainen
jalankulku ja pyöräily-yhteys puuttuu. Tämä yhteys on esitetty yhteystarpeena Turun
kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelmassa.
Itä-länsi suuntainen kävely ja pyöräily voi käyttää tällä hetkellä rinnakkaisen katuver-
kon yhteyksiä. Pernon eritasoliittymässä on Pernontien suuntainen rinnakkainen
jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka ylittää länsipuolen ramppien liittymät tasossa. Iha-
lan eritasoliittymässä Ihalantien rinnakkainen pohjois-etelä suuntainen jalankulku ja
pyöräilyväylä kulkee tien länsipuolella.

1.4.5 Joukkoliikenne

Mt185 toimii joukkoliikenteen reittinä Naantalin suuntaan ja sitä käyttävät bussilinjat
201 ja 203. Pernon ja Ihalan eritasoliittymien rampeilla ei ole tällä hetkellä pysäkke-
jä, joten joukkoliikenne ei pysähdy Mt185:lla suunnittelualueella. Linjojen 220, 221
reitti kulkee Pernontietä Mt185 ylitse ja Upalingontielle, mutta näiden linjojen pysäk-
kejä ei sijaitse suunnittelualueella.
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1.4.6 Erikoiskuljetusreitti

Mt185, Pernon eritasoliittymä ja Ihalan eritasoliittymä sekä Pernontie Mt185 etelään
ja Länsikaari kuuluvat erikoiskuljetusten (7 x 7 x 40 m) tavoiteverkkoon SEKV.

Kuva 2. Suurten erikoiskuljetus (SEKV) tavoiteverkko suunnittelualueella.

1.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset

Naantalintien (Kt40 ja Mt185) parantamisesta on laadittu toimenpidesuunnitelma
vuonna 2000. Telakan liittymän toimenpiteitä sekä Pernon liittymän parantamista on
tutkittu yleissuunnitelmatasolla E18 Turun kehätien yleissuunnitelma Naantali-Raisio
laatimisen yhteydessä. Näiden suunnitelmien ratkaisut ovat toimineet lähtökohtina
tiesuunnitelman laatimisessa.

Valtion lisätalousarvio 1/2018:ssa (27.6.2018) on osoitettu 3,4 miljoonan euron mää-
räraha maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien parantamiseen ja
liikennevaloliittymien rakentamiseen, Meyerin telakan liikenteen sujuvoittamiseksi.
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1.6 Maankäyttö ja kaavoitus

1.6.1 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava, joka on laadittu
seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Ympäristöministeriö on
vahvistanut maakuntakaavan Turun kaupunkiseudun osalta 23.8.2004.

Maakuntakaavassa Mt185 on esitetty seututietasoisena eritasoliittymin varustettuna
väylänä.

Kuva 3. Ote maakuntakaavasta (Turun kaupunkiseutu)

Varsinais-Suomen alueelle on valmistunut taajamien maankäytön, palveluiden ja
liikenteen vaihemaakuntakaava jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 11.6.2018.
Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 27.8.2018 kaavan tulemaan voimaan
ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kuva 4. Ote vaihemaakuntakaavasta (Turun kaupunkiseutu).
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Vaihemaakuntakaavassa Mt185 eteläpuolinen alue kuuluu pääosin teollisuuden ja
logistiikan kehittämisen kohdealueeseen. Perno sekä Mt185 pohjoispuolinen alue
kuuluvat kaupunkikehittämisen kohdealueeseen.

1.6.2 Yleiskaavoitus

Turun kaupunki

Suunnittelualueella on voimassa Turun yleiskaava 2020 jossa Mt185 sekä Pernon ja
Ihalan eritasoliittymät on esitetty nykyisellä sijainnilla. Mt185 pohjoispuolella on
yleiskaavassa esitetty virkistysaluetta ja eteläpuolella virkistysaluetta sekä eritasoliit-
tymien läheisyyteen palvelujen ja hallinnon aluetta. Pernon eritasoliittymän lounas-
puolinen alue on esitetty tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi.

Kuva 5. Ote Turun Yleiskaava 2020:stä.

Raision kaupunki

Suunnittelualueella on voimassa Raision yleiskaava 2020, jossa Mt185 pohjoispuo-
lien alue on asuinpientalojen aluetta.

Kuva 6. Ote Raision Yleiskaava 2020.
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1.6.3 Asemakaavoitus

Turun kaupunki

Mt185 eteläpuolella ja Pernon eritasoliittymän länsipuolella, suunitelma-alueen lä-
heisyydessä on vireillä Blue Industry Park -asemakaava. Pernon liittymän lounais-
puolella sijaitseva alue suunnitellaan meri- ja metalliteollisuuteen keskittyväksi tuo-
tannolliseksi yritysalueeksi. Vuonna 2017 on laadittu telakan pohjoisosaan kaava-
muutos, joka mahdollistaa telakkaa paremmin palvelevan liittymän suunnittelun ja
rakentamisen E18 Turun kehätien parantamishankkeen yhteydessä Mt185:ltä telak-
katielle.

Mt185 Pernon liittymän länsi- ja pohjoispuolella oli suunnitteilla Upalingontien alueen
asemakaava. Kaava-alue käsitti myös Mt185 länsipuolen ja Pernon liittymän liiken-
nealueen. Turun kaupunki on keskeyttänyt kaavan valmistelun.

Mt185 eteläpuolella suunnittelualueen lähistölle sijoittuu Pernon asuinkorttelialue
jota erottaa Mt185:sta asemakaavaton metsävyöhyke. Ihalan eritasoliittymän etelä-
puolelle sijoittuu Artukaisen opetustoiminnan korttelialue jota erottaa kapea asema-
kaavaton viheralue Mt185:sta. Turun kaupungin puolella oleva maa-alue Mt185
pohjoispuolella ennen Raision rajaa on asemakaavatonta aluetta.

Turun kaupungin puolella ovat suunnittelualueen läheisyydessä voimassa seuraavat
asemakaavat:

· (Perno) 065-46., Naantalintie (osa), Raisionlahti (osa) ja suojaviheralueita,
(työnimeltään ”Kvaerner Masa-Yards, Pernon telakka”, tunnus 3/1996), voi-
maantulo 20.3.1999

· (Perno) 065-46 (työnimeltään Yard Park, tunnus 5/2007), voimaantulo
23.1.2010

· (Perno) 065-46, (työnimeltään ”Telakan liittymä”, tunnus 9/2017), voimaan-
tulo 12.12.2017

· (Artukainen) 064-8.-8,9 ja 11, -13., katu ja rautatiealueita, (Perno) 065- lii-
kennealuetta (työnimeltään ”Artukaisten kampus” tunnus 4/2013), voimaan-
tulo 30.4.2016

Raisio

Raision kaupungin puolella, Mt185 vaikutusalueella, Upalingontien pohjoispuolella
sijaitsee Inkoisten asemakaava-alue, joka on pääosin pientalojen korttelialuetta.

Raision kaupungin puolella suunnittelualueen läheisyydessä on voimassa asema-
kaava, jolla ei ole suoraa rajapintaa suunnitteilla olevaan hankkeeseen:

· Etelä-Krookilan asemakaava (tunnus 8:20), voimaantulo 22.5.1990
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1.7 Ympäristö

Kallio- ja maaperä
Alueen kallioperä on kiillegneissiä. Maaperä on mäkien lailla avokalliota ja näiden
välisissä painanteissa savea. Lisäksi Mt185:n ja läheisten teollisuusalueiden raken-
tamisessa on käytetty täytemaita. Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita
geologisia muodostumia.

Maisemakuva
Maisemamaakuntajaossa suunnittelualue sijoittuu Lounaisrannikon ja Saaristome-
ren seudun alueelle. Maaperää ja topografiaa luonnehtivat laajat kallioalueet, jotka
ovat jäsentyneet kallioperää halkovien suoralinjaisten murroslaaksojen mukaan.
Ruhjelaaksojen muodostamat lahdet jatkuvat kapeina syvälle sisämaahan. Myös
savikot ovat seudulla tavallisia, ja koska ilmastokin on edullista ja sekä kallio- että
maaperässä on paikoin kalkkia, ovat lehdot ja muut rehevät kasvillisuustyypit yleisiä
karujen saaristomänniköiden ja paljaiden kalliokkojen ohella. Koko seutu kuuluu
hemiboreaaliseen tammivyöhykkeeseen.

Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan kumpuilevaa, pienten avokalliomäkien vä-
lissä on sekä viljelykäytössä olevia että metsittyneitä peltoja. Maantien pohjois- ja
eteläpuolen pientareilla on monin paikoin täytemaalle istutettuja nuoria koivu- ja
mäntyvaltaisia istutusmetsiä. Alueen reunoilla on tuoreen kankaan kivennäis-
maametsiä ja pienialaisia lehtoja. Lähimaisemassa selkeästi erottuvia rakennepiirtei-
tä ovat Metsäaron eteläpuolinen peltoaukea, alueelle sijoittuva 110 kV voimajohto
sekä Upalingon mäki. Asutus on keskittynyt Pernon, Metsäaron, Inkoisten ja Kroo-
kilan asuinalueille. Asuinalueilta ei juurikaan avaudu näkymiä maantielle, sillä niiden
ja maantien välissä on istutettua puustoa ja lähivirkistysalueita. Nykyisten liittymien
rakentamisen yhteydessä on säästetty puustoa, mikä osaltaan estää maantien nä-
kymisen läheisille asuinalueille.

Kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset
Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat tunnetut kiinteät muinaisjäännökset on
esitetty taulukossa 1. Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä
(RKY) ovat Artukaisten kartanomiljöö, Laivateollisuuden asuinalue sekä Pansion
Laivateollisuuden asuinalue, jotka sijoittuvat lähimmillään noin 700 metrin etäisyy-
delle suunnittelualueen eteläpuolelle.

Taulukko 1. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset.
Nimi Ajoitus Tyyppi Etäisyys, m
Krookila Historiallinen Asuinpaikat 350

Perno Rautakautinen Hautapaikka 350
Hyrköinen Rautakautinen Hautapaikka 250
Kansakoulunmäki Rautakautinen Hautapaikka 850
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Luonnonsuojelualueet
Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat suunnittelualueen eteläpuolelle noin 400 met-
rin etäisyydelle sijoittuvat Ankkurikylän jalopuumetsikkö (LTA203424) ja Pernon
tammimetsikkö (LTA020107). Luoteispuolelle noin 900 metrin etäisyydelle sijoittuu
Raisionlahden lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva alue (LVO020073), jonka suoje-
lu on toteutettu rauhoittamalla alue yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi (YSA022361,
YSA204695, YSA204713). Maakunta- tai yleiskaavoissa ei ole osoitettu muita alue-
varauksia luonnonsuojelulle.

Kuva 7. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat luonnonsuojelualueet.

Kasvillisuus, luontotyypit, liito-orava ja pesimälinnusto
Suunnittelualueella tehtiin erillinen luontoselvitys kesällä 2018 (FM biologi Pinja
Mäkinen) ja liito-oravan osalta tietoja täydennettiin vielä elokuussa 2018 tehdyllä
maastokäynnillä. Selvityksen lähtötietoina käytettiin Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta 28.5.2018 saatuja uhanalaisten lajien esiintymistietoja ja alueella aikai-
semmin tehtyjä luontoselvityksiä (Ramboll 2016, Ympäristökonsultointi JYNX 2012).
Luontotyyppiselvityksessä kartoitettiin suojellut luontotyypit (luonnonsuojelulain 29 §,
metsälain 10 § ja vesilain 2. luvun 11 §) sekä uhanalaiset luontotyypit. Putkilokas-
vien osalta selvitettiin luontodirektiivin liitteen IV(b) lajien, uhanalaisten ja rauhoitet-
tujen lajien sekä Suomen kansainvälisten vastuulajien esiintymät. Kasvillisuutta ja
luontotyyppejä koskevat maastotyöt tehtiin 2.-4.7.2018 ja liito-oravia koskevat maas-
totyöt 16-17.5. ja 27.-28.8.2018. Pesimälinnustoa tarkkailtiin yhtenä päivänä
16.5.2018 klo 5:15-9:55.
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Kuva 8. Kasvillisuus- ja luontotyyppi-, liito-orava- ja pesimälinnustoselvitysten koh-
distuminen suunnittelualueelle.

Suunnittelualueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole tiedossa aikaisempia
havaintoja uhanalaisista eliölajeista. Upalingon alueella suunnittelualueen eteläpuo-
lella on tehty havainto viitasammakosta ja Ankkurikylän jalopuumetsikön alueella
havainto liito-oravasta. Kesällä 2018 tehtyjen maastokartoitusten yhteydessä maan-
tien eteläpuolelta tehtiin havaintoja toisesta luontodirektiivin liitteen IV(a) ja luonnon-
suojelulain 49 §:n nojalla suojellusta lajista, liito-oravasta. Lisäksi alueella kasvaa
valkolehdokkia, joka on luonnonsuojelulain 42 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen nojal-
la rauhoitettu kasvilaji.

Suunnittelualue sijoittuu metsäkasvillisuuden vyöhykejaossa hemiboreaalisen vyö-
hykkeen Lounaiseen rannikkomaahan (1b). Luontoselvityksen maastokäynnillä ei
havaittu luonnonsuojelulain 29 § eikä vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia luontotyyp-
pejä. Selvitysalueella on kaksi metsälain 10 § tarkoittamaa erityisen tärkeää elinym-
päristöä, rehevä lehtolaikku ja luhtainen ruohokorpi, joista jälkimmäinen on myös
erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi (Airaksinen & Karttunen 2001). Paikallisesti
arvokkaiksi arvioituja luontotyyppejä oli neljällä kasvillisuuskuviolla.

Luontoselvityksen maastokäynnillä selvitysalueella havaittiin seuraavat huomionar-
voiset kasvilajit: keltamatara, valkolehdokki ja vuorijalava. Keltamatara (Galium ve-
rum) on uhanalainen (vaarantunut, VU) laji (Rassi ym. 2010). Valkolehdokki (Pla-
tanthera bifolia) on koko maassa rauhoitettu kasvilaji luonnonsuojeluasetuksen liit-
teen 3(a) perusteella. Vuorijalava (Ulmus glabra) on sekä uhanalainen (VU) että
rauhoitettu kasvilaji. Esiintymispaikat on esitetty kuvan 8 kartassa.
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Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä selvitysalueella ei havaittu lintudirektiivin
liitteen I lajeja, erityisesti suojeltavia lajeja, kansallisesti/alueellisesti uhanalaisia
lajeja tai Suomen vastuulajeja. Selvitysalueen ulkopuolella havaittiin laulava hömöti-
ainen. Hömötiainen on uhanalainen, vaarantunut (VU) laji (Tiainen ym., 2015). Muita
selvitysalueella havaittuja lintulajeja olivat harakka, hippiäinen, käpytikka, lauluras-
tas, lehtokerttu, mustarastas, pajulintu, peippo, pensaskerttu, punarinta, punakylki-
rastas, puukiipijä, sepelkyyhky, sinitiainen, talitiainen, tiltaltti, varis ja västäräkki.
Lisäksi selvitysalueen ulkopuolella olevia lintuja havaittiin närhi, keltasirkku, metsä-
kirvinen, naakka ja räkättirastas. Luontoselvityksen perusteella selvitysalueella ei
arvioida olevan linnustollisesti arvokkaita alueita, jotka tulisi huomioida hankkeessa.

Liito-oravaselvityksessä havaittiin neljä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi
tulkittua aluetta Pernon ja Ihalan liittymien välissä Mt185:n eteläpuolella (kuva 9).
Lisäksi lisääntymis- ja levähdysalueiden itäpuolella tehtiin kolmen järeän haavan
tyveltä havaintoja liito-oravan papanoista. Kyseessä on liito-oravan ruokailuun käyt-
tämä alue, jolla ei tehty havaintoja kolopuista tai risupesistä eikä sen tämän vuoksi
tulkittu olevan lisääntymis- ja levähdysalue. Kuvassa 10 on esitetty liito-oravan kul-
kuyhteystarpeet suunnittelualueen sisällä ja sen ulkopuolelle sekä yhteystarve
suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevalle Ankkurikylän jalopuumetsikön alueelle,
jolla on aikaisemmin tehty lajista havainto.

Kuva 1. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkitut alueet (Kohteet 1-4)
sekä papanapuut.
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Kuva 10. Liito-oravan kulkuyhteystarpeet suunnittelualueella ja sen ulkopuolelle.

Pinta ja pohjavedet
Suunnittelualue sijoittuu kahdelle eri valuma-alueelle (3. jakotaso Välialue 82V048
ja Raisionjoen valuma-alue 82.047), joiden välinen vedenjakaja sijoittuu Pernon ja
Mäkiaron alueelle. Suunnittelualueen länsiosan pintavedet valuvat maantien ali
pelto-ojia pitkin Valkamanlahteen ja itäosan pintavedet putkitettuja uomia pitkin
Raisionjokeen. Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja pohja-
vesialueita. Lähin luokiteltu pohjavesialue on suunnittelualueen luoteispuolelle
noin 4,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuva Lietsalan vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (0252901).

Kuva 11. Hankealueen keskelle sijoittuva vedenjakaja ja pintavesien johtaminen
alueen ulkopuolelle.
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Melu
Liikenteen aiheuttamista äänitasoista tehtiin erillinen melumallinnus CadnaA 2018
ympäristömelulaskentaohjelmalla. Pohjakartta, jossa on alueen tieverkko ja raken-
nukset sekä mallinnuksessa käytetyt korkeuskäyrät, on tielinjan läheisyydestä hank-
keen suunnittelussa käytetystä maastomalli-aineistoista sekä kauempaa Maanmit-
tauslaitoksen maastotietokanta-aineistosta. Suunnittelualueen talojen korkeuksista
ei ollut tarkempaa tietoa. Tämän vuoksi talojen korkeus asetettiin vakiokorkeuteen 5
metriä maanpinnasta.

Nopeus tiellä Mt185 on 80 km/h ja rampeilla 60 km/h. Länsikaarella/Ihalantiellä ja
Pernontiellä nopeus on 50 km/h. Mallinnuksessa käytettiin lähtöoletusta, että liiken-
teestä 90 % tapahtuu päiväaikaan (klo 7-22) ja loput 10 % yöaikaan (klo 22-7). Kap-
paleessa 1.4.2 on esitetty mallinnuksessa käytetyt liikennemäärät nykytilanteessa
(2016) sekä ennustetilanteessa 2040. Ennustetilanteen 2040 liikennemäärä on las-
kettu Sweco Ympäristö Oy:n liikenneasiantuntijan toimesta käyttäen pohjana Valta-
kunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 raportin ennustetta.

Melumallinnuksessa mallinnettiin vuoden 2040 liikennetiedoilla päivä- ja yöajan melu
sekä meluntorjuntavaihtoehdot 1 ja 2, joista vaihtoehdossa 1 melukaiteiden korkeus
oli 1,4 ja 2,1 metriä ja vaihtoehdossa 2 Naantalintiellä 6,0 m korkea meluaita ja
muissa kohdissa 1,4 metriä korkea melukaide.

Melulle altistuvat kohteet on jaettu neljään tarkastelualueeseen (kuva 12). Alueet
ovat

1. Ihalantien liittymän läheisyydessä oleva asutus,

2. Upalingontien asutus,

3. Länsikaaren puoleinen asutus ja

4. Pernontien läheisyydessä oleva asutus.

Kuva 12. Tarkastelualueet.

Keskiäänitasojen merkittävyyden arviointi perustuu Valtioneuvoston päätökseen
melutason ohjearvoista (993/1992) seuraavan taulukon (Taulukko ) mukaisesti.
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Taulukko 2. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992).

Keskiäänitaso LAeq enintään

Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä

Asumiseen käytettävät alueet 55 dB
50 dB

(uudet alueet 45 dB)

Virkistysalueet taajamissa ja

taajamien välittömässä läheisyydessä
55 dB

50 dB

(uudet alueet 45 dB)

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB
50 dB

(uudet alueet 45 dB)

Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB -

Loma-asumiseen käytettävät

alueet ja leirintäalueet
45 dB 40 dB

Virkistysalueet taajamien ulkopuolella

ja luonnonsuojelualueet
45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä Päivällä Yöllä

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

Melualueella olevien kiinteistöjen ja asukkaiden määrät
Nykytilanteessa melulle, joka ylittää päiväajan ohjearvon, altistuu 36 asukasta, joista
12 yli 60 dB melulle. Yöajan melun ohjearvon ylitykselle altistuu 24 asukasta. Ennus-
tetilanteessa 2040 melulle, joka ylittää päiväajan ohjearvon, altistuu 108 asukasta,
joista 12 yli 60 dB melulle. Yöajan melun ohjearvon ylitykselle altistuu 42 asukasta.

Meluntorjuntavaihtoehdossa 1 melulle, joka ylittää päiväajan ohjearvon, altistuu 33
asukasta, joista ketään ei kuitenkaan altistu yli 60 dB melulle. Yöajan melun ohjear-
vonylitykselle altistuu noin kuusi asukasta. Meluntorjuntavaihtoehdossa 2 melulle,
joka ylittää päiväajan ohjearvon, altistuu noin 6 asukasta. Yöajan melun ohjearvon
ylitykselle ei altistu lainkaan asukkaita.

Pilaantuneet maat
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole maaperän tilan tietojär-
jestelmän kohteita. Lähimmät tunnetut pilaantuneen maan kohteet ovat teollisuus-
alueilla maantien pohjois- ja eteläpuolella (218906 ja 70847) sekä Pernossa Kotta-
raisenkadun ja Paavonpolun kulmassa (20002548).
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1.8 Hankkeelle asetetut tavoitteet

Autoliikenne:
· Tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden parantaminen
· Turvataan (lähi)alueen elinkeinoelämän yhteydet päätieverkkoon.
· Asuinalueelta kulkevan läpiajoliikenteen vähentäminen
· Liikenteen palvelutason turvaaminen liikennemäärien kasvusta huolimatta
· Erikoiskuljetusreittien jatkuvuuden turvaaminen

Joukkoliikenne:
· Edistetään joukkoliikenteen palvelutasoa, sujuvuutta ja käytettävyyttä

Jalankulku ja pyöräily:
· Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja estevaikutuksen vä-

hentäminen

Onnettomuuksien määrän vähentäminen
· Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen

Maankäyttö
· Turvataan maankäytön yhteydet alueen päätieverkolle.
· Parannetaan alueiden saavutettavuutta
·  Tuetaan alueen kuulumista kaupunkikehittämisen sekä teollisuuden ja lo-

gistiikan kehittämisen kohdealueisiin, parantamalla alueiden saavutettavuut-
ta

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot eivät
ylity hankkeen vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä eikä virkistys- ja
luonnonsuojelualueilla (55 dB /45 dB)

Minimoidaan luonnon ja maiseman sekä kulttuuriympäristön arvokohteisiin kohdistu-
vat haitalliset vaikutukset sekä lievennetään niitä mahdollisimman tehokkaasti.

2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS

2.1 Hanketyöskentely

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin marraskuussa 2017. Suunnittelua on oh-
jannut hankeryhmä, jonka kokouksiin ovat osallistuneet Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin ja konsultin asiantuntijoita.
Tarvittaessa kokouksiin on osallistunut myös muita sidosryhmätahojen edustajia ja
eri tekniikka-alojen asiantuntijoita.

Hankkeen aikana on pidetty muita pienryhmäpalavereita liikenne- ja maankäyttöky-
symyksistä ja teknisistä ratkaisuista mm. Turun kaupungin asiantuntijoiden kanssa.
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2.2 Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Suunnittelun aikana on käyty vuoropuhelua alueen maanomistajien, asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa. Kuulutukset ja yleisötilaisuuden muistio on koottu suunnitel-
man kohtaan 1.6T.

Tiesuunnitelman laatimisen aikana alueen asukkailta ja maanomistajilta kerättiin
palautetta yleisötilaisuuden yhteydessä. Palautetta saatiin myös suorien yhteydenot-
tojen ja sähköpostin kautta. Yhteydenotot ja palautteen kirjattiin ylös ja käsiteltiin
kokouksissa. Palautteisiin vastattiin tarvittaessa sähköpostitse.

Tiesuunnitelmaa koskevat kuulutus ja yleisötilaisuuskutsu julkaistiin Turun sanomis-
sa sekä ELY-keskuksen hankesivuilla. Hankkeen tapahtumista on tiedotettu myös
sähköpostilistalla, johon hankkeesta kiinnostuneilla oli mahdollisuus ilmoittautua

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut maantielain mukaisesti hankkeen
aloittamisesta Turun Sanomissa ja Rannikkoseutu-lehdessä 6.10.2017. Yleisötilai-
suuskutsu julkaistiin 28.5.2018.

Hankkeen aikana järjestettiin yksi yleisötilaisuus 5.6.2018. Suunnitelmaratkaisuja
havainnollistettiin yleisötilaisuudessa esittelymallin avulla. Yleisötilaisuudessa esillä
olleet suunnitelmaluonnokset julkaistiin hankkeen internet-sivuilla.

Suunnittelualueen Johto- ja laiteomistajien kanssa pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja
kerättiin palaute johtosiirtoesitysten laatimista varten.

3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1  Tie- ja liittymäjärjestelyt

3.1.1 Ajoneuvoliikenne

Päätie
Mt185 säilyy tavoitetilanteessa peruskaistoiltaan 1+1 kaistaisena maantienä. Pernon
ja Ihalan eritasoliittymien väliselle osuudelle rakennetaan keskikaide, eritasoliitty-
mien ramppeja parannetaan vastaamaan nykyisiä suunnitteluohjeiden mukaisia
standardia. Eritasoliittymien läheisestä sijainnista toisiinsa nähden seuraa, ette liit-
tymis- ja erkanemiskaistat toteutetaan jatkuvina sekoittumiskaistoina Pernon ja Iha-
lan välillä. Mitoitusnopeus jaksolla on 80km/h.

Peruspoikkileikkaus on plv 0-850 10,5/7,5 ja plv 850 – 2450 12,0/8,0. Keskikaiteelli-
sella sekoittumiskaistajaksolla keskikaista kaiteella 2,0m, ajokaista 3,75m sekoittu-
miskaista 3,5m ja piennar 1,5m.

Eritasoliittymät

E1 Pernon eritasoliittymä

Pernon eritasoliittymän ramppeja parannetaan vastaamaan nykyistä suunnitte-
lustandardia jatkamalla erkanemis- ja liittymiskaistojen pituutta. Pernosta länteen
laskevan rampin linjausta parannetaan. Ramppiliittymien järjestelyitä Pernontiellä
parannetaan vastaamaan kasvavia liikennemääriä kaistajärjestelyillä ja rakentamalla
liikennevalot. Pernon eritasoliittymän ratkaisut on esitetty kartalla 3T-1.
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E2 Ihalan eritasoliittymä

Ihalan eritasoliittymään rakennetaan lännen suunnan puuttuvat rampit. Idän suun-
nan ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja jatketaan. Ihalan eritasoliittymän ratkai-
sut on esitetty kartalla 3T-2..3.

Erikoiskuljetusten reitit
Mt185 kuuluu valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten (7x7x40m) tavoitetieverk-
koon (SEKV). Mt185 suunnassa risteyssiltojen alikulkukorkeus rajoittaa erikoiskulje-
tusten liikkumista ja reitti on ohjattu siten, että erikoiskuljetukset ohittavat päätien
ylittävät sillat eritasoliittymien ramppeja. Reitti jatkuu Mt185:ltä katuverkolle etelään
sekä Pernon että Ihalan eritasoliittymistä Eritasoliittymien rampit ja ramppiliittymät
on suunniteltu ratkaisultaan erikoiskuljetusten ajourat huomioon ottaen.

3.1.2 Joukkoliikenne, reitit ja pysäkit

Pernon eritasoliittymään on suunniteltu linja-autopysäkki (varaukset) rampeille E1R2
ja E1R4 sekä Ihalan eritasoliittymän rampeille E2R2 ja E2R4 tulevaisuuden tarpeita
varten.

Ihalantien nykyinen käytöstä poistettu pysäkkilevike puretaan.

3.1.3 Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt

Mt185 pohjoispuolelle toteutetaan yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä joka on
osa itä-länsisuuntaista pyöräilyn laatureittiä. Väylä alkaa lännestä Upalingontieltä ja
yhtyy itäpäässä Ihalantien nykyiseen pohjois-eteläsuuntaiseen jalankulku- ja pyörä-
väylään. Suunnitelmassa on osoitettu jalankulkuyhteydet linja-autopysäkeille.

3.1.4 Teiden hallinnolliset järjestelyt

Tiesuunnitelmassa ei ole osoitettu muutoksia teiden ja katujen nykyisiin hallinnollisiin
järjestelyihin.

3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt

Pernontielle ja Länsikaarelle tehdään pieniä muutoksia liittymä- ja kaistajärjestelyi-
hin.

3.3 Katujärjestelyt

Eritasoliittymien ramppiliittymiin kohdistuvista toimenpiteistä osa ulottuu katuverkon
ja katualueen puolelle Pernon eritasoliittymässä. Toimenpiteitä on käsitelty Turun
kaupungin kanssa ja katujärjestelyt on esitetty tiesuunnitelmakartoilla.
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3.4 Tekniset ratkaisut ja mitoitus

3.4.1 Liikennetekninen ja rakenteellinen mitoitus

Yleisten teiden mitoituksessa on käytetty Liikenneviraston suunnitteluohjetta Tiera-
kenteen mitoitus 2004. Mitoitusroudansyvyys alueella on 1,5 m. Myös nimitykset,
merkinnät ja lyhenteet, joita tarvitaan päällys- ja alusrakenteiden kuvaamisessa ja
luokittelussa ovat em. ohjeen mukaiset.

Kaikki suunnitteluun kuuluvat väylät on tarkoitus päällystää. Maantien 185 (M1) le-
vennykset esitetään rakennettavaksi vaahtolasilla kevennettäväksi pehmeän pohja-
maan alueella. Jalankulku ja pyöräilytie, J3, esitetään rakennettavaksi routivalla
pohjamaalla teräsverkkorakenteella vahvistettuna massansiirtojen ja kaivujen mini-
moimiseksi.

Taulukko 3.
Väylä Kuormitus ja vaatimusluokka
M1 (Mt185) kuormitusluokka 25 AB ja vaatimusluok-

ka V3
E1R1 Kuormitusluokka 6.0 AB ja vaatimus-

luokka V3
E1R4 Kuormitusluokka 6.0 AB ja vaatimus-

luokka V3
E2R1 Kuormitusluokka 2.0 AB ja vaatimus-

luokka V3
E2R4 Kuormitusluokka 2.0 AB ja vaatimus-

luokka V3
J3 Kuormitus Livin ohjeen taulukko 15.

mukaan:Erillinen JP-tie AB, vaatimus-
luokka K1

J4 Kuormitus Livin ohjeen taulukko 15.
mukaan, vaatimusluokka K1

J5 Kuormitus Livin ohjeen taulukko 15.
mukaan, vaatimusluokka K1

K1/Y1 Kuormitus Livin ohjeen taulukko 15.
mukaan, vaatimusluokka K1

Y2 Kuormitus Livin ohjeen taulukko 15.
mukaan, vaatimusluokka K1
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3.4.2 Pohjanvahvistustoimenpiteet

Maantien 185 (M1), levennykset rakennetaan pehmeällä pohjamaalla kevennettyinä
painumien pienentämiseksi. Lisäksi levennysten rakennekerrosten alle asennetaan
geoverkko tasaamaan painumia sekä teräsverkko kantavaan kerrokseen ehkäise-
mään halkeamien syntyä.

Ihalantien eritasoliittymän uusi ramppi R1 perustetaan massanvaihdon varaan. Uusi
ramppi R4 ja sen kanssa samalle penkereelle sijoittuva J3 plv.1705- perustetaan
pilaristabiloinnin varaan. Savikon ohetessa tehdään massanvaihto pilaristabiloinnin
jälkeen. Ihalantien eritasoliittymän nykyisiin ramppeihin R2 ja R3 ei kohdistu toimen-
piteitä.

Pernon eritasoliittymän nykyisen rampin R4 uusi linjaus perustetaan maanvaraisesti.
Nykyisen rampin R1 kohdalla tehtävät levennykset perustetaan maanvaraisesti.
Nykyisiin ramppeihin R2 ja R3 ei kohdistu toimenpiteitä.

Jalankulku ja pyöräilytie, J3, perustetaan alkuosalla plv. 0 – 765 maanvaraan. Paa-
luvälillä 765 - 870 linja sijoittuu korkealle penkereelle pehmeikön alueella. Tällä osal-
la tie perustetaan pilaristabiloinnin varaan. Paaluvälillä 870 – 875 tehdään pilarista-
biloinnin ja maanvaraisen rakenteen siirtymäkohtaan vaahtolasikevennys. Paaluvä-
lillä 875 -1320 perustetaan tie maanvaraisesti matalalle 0,5 – 1,1 m penkereelle.
Painumia tasataan asentamalla penkereen alapintaan geoverkko. Routavaurioiden
vähentämiseksi päällysrakenne lujitetaan kaikilla maanvaraisilla osuuksilla kanta-
vaan kerrokseen sijoitettavalla teräsverkolla.

Taulukko 4. Pohjanvahvistustoimenpiteet
Väylä toimenpidet ja plv.
M1 (Mt185) teräsverkko+kevennys + geoverkko

plv.950 - 1320
kevennys + geoverkko plv.2250-2440

E2R1 massanvaihto plv. 110 - 250
E2R4 pilaristabilointi plv.20-220

ja massanvaihto plv. 0-20 ja plv.220-235
J3 massanvaihto plv.765-805

pilaristabilointi plv.805-870
kevenne plv. 870-875(+kiila 1:109
massanvaihto plv.1685-1705
pilaristabilointi plv.1705-1910

3.4.3 Liikenteen ohjaus ja liikennevalot

Hankealueen kohdeviitoitus säilyy periaatteiltaan nykyisen kaltaisena. Ihalan erita-
soliittymän lännen suunnan ramppien toteuttamisen myötä uusina kohteina lännen
suunnasta viitoitetaan Artukainen ja Ihala.

Pernon eritasoliittymän ramppiliittymät varustetaan liikennevalo-ohjauksella.
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3.4.4 Kuivatuksen periaatteet

Väylien pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin, lukuun ottamatta reunakivellisiä
osuuksia eritasoliittymien ramppiliittymissä jotka hoidetaan kaivoilla ja huleve-
siviemäreillä. Kuivatuksessa hyödynnetään nykyisen tien ja ramppien kuivatusrat-
kaisuja, purkureittejä ja laskuojia. Rinnakkaisen jalankulku- ja pyöräväylän (J3) kui-
vatus hoidetaan avo-ojin.

Kuivatuksen periaateratkaisut on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1..3.

3.4.5 Johto- ja laitesiirrot

Suunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt edellyttävät olemassa olevien johtojen
ja laitteiden suojaamista ja siirtämistä. Nykyiset johdot ja laitteet sekä niiden siirtope-
riaatteet on esitetty johtosiirtokartoilla osassa C piirustuksissa 6T-4..6.

3.4.6 Tieympäristön käsittely

Pääperiaatteena tieympäristön käsittelyssä on säilyttää saman tyyppinen väyläym-
päristö kuin ennen hankkeen toteuttamista. Yleisenä ohjenuorana on pidetty tieym-
päristön selkeyttä ja helppohoitoisuutta. Päätien ja ramppien luiskat, joihin kohdistuu
toimenpiteitä, nurmetetaan maisemanurmella. Eritasoliittymien yhteyteen on esitetty
lisäksi liito-oraville sopivilla lajeilla metsitettäviä alueita. Metsitysten avulla uudet
liittymät maastoutuvat ympäristöönsä paremmin. Soveltuvat puulajit ovat rauduskoi-
vu, haapa ja harmaa- /tervaleppä. Istutustiheys on 1600 kpl / ha. Kuusialikasvos
muodostuu alueelle luontaisesti. Kevyen liikenteen väylän varteen on ehdotettu kol-
men katupuun ryhmiä. Ihalan eritasoliittymä sijoittuu osittain peltomaisemaan, pellon
reunaan on sijoitettu pieniä puuryhmiä.

Tehdään valkolehdokkipopulaation siirto. Lisätietoja kappaleessa 5.6 Luonnonympä-
ristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventäminen.

3.4.7 Uusiokäytön hyödyntäminen

Hankkeessa tierakenteissa ei hyödynnetä laajamittaisesti uusiomateriaaleja johtuen
siitä, että rakenteet on suunniteltu nykyisen tierakenteen kaltaiseksi epätasaisten
painumien välttämiseksi. Betonimurskeen käyttö on pieniltä osin mahdollista ja se
tarkentuu jatkosuunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä.
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3.4.8 Meluntorjunta

Suunnitelmassa on esitetty Mt185 pohjoispuolelle meluntorjuntaa joka toteutetaan
+1.4 ja +2.1m korkealla betonimelukaiteella. Tällä suojataan kohtuullisin kustannuk-
sin Upalingontien varressa olevaa asutusta. Lisäksi Mt 185 eteläpuolelle on esitetty
meluntorjuntaa, joka toteutetaan +1.4 m korkealla betonimelukaiteella. Tällä suoja-
taan Timoteinkujan ja Kivitaskunkadun asutusta.

Toteutattavat meluesteet ovat:

Tie ja toi-
menpide

Esteen
tunnus

Esteen sijainti
Tien paaluväli, vas.
/ oik.

Korkeus
tasausviivasta

Huom.
/ piirustus

M1 Me1 M1 780 – 1005 vas
M1 1005–1192 vas
M1 1192–1351 vas

1,4m
2,1 m
1,4m

3T-1  - 3T-2
osa E1R3
varressa

M1 Me2 E1R2 85-335 oik. 1,4m 3T-1  - 3T-2
M1 Me3 E2R4 80-260 oik. 1,4m 3T-2 - 3T-3
M1 Me4 M1 1680-1921 vas. 1,4m 3T-3
M1 Me5 M1 1680-1921 oik. 1,4m 3T-3

Meluntorjunnan periaatteena on ollut suunnitella meluntorjuntaratkaisu joissa kes-
kiäänitasot voidaan saada alle Vnp:n 993/1992 ohjearvon kustannustehokkaasti.
Ohjearvojen mukainen keskiäänitaso asumiseen käytettävillä alueilla on päiväaikaan
55 dB ja yöaikaan 50 dB. Toissijaisesti on pyritty ratkaisuun, jossa ennustetilanteen
2040 kasvavista liikennemääristä aiheutuva päiväajan liikennemelu ei kuitenkaan
heikennä melutilannetta asutuksen kohdalla nykytilanteeseen verrattuna.

3.4.9 Tievalaistus

Tieosuus ja eritasoliittymät on nykyään valaistu. Hankkeen toteuttamisen yhteydes-
sä nykyinen tievalaistus uusitaan LED-valaistukseksi. Uudelle kevytväylälle (J3)
asennetaan myös uusi LED-valaistus.

Nykyisiä pylväitä ja perustuksia hyödynnetään olemassa olevissa eritasoliittymissä,
joissa nykyisiin pylväisiin vaihdetaan uudet valaisimet. Tieosuudella valaistus uusi-
taan kokonaan pylväineen ja perustuksineen.

Valaistus on esitetty suunnitelmakartalla 11T-1.

3.4.10 Sillat ja taitorakenteet

Hankkeen eritasoliittymien nykyisiin risteyssiltoihin siltoihin ei kohdistu toimenpiteitä.

3.4.11 Massatalous ja ylijäämämaiden sijoittaminen

Hanke on massaylijäämäinen noin 65000 m3ktr. Hankkeen alueelta ei löydy soveltu-
vaa ylijäämämaiden sijoitusaluetta ja ylijäämämaat kuljetetaan sijoitusalueille hank-
keen ulkopuolelle.
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3.4.12 Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työnaikaiset järjestelyt toteutetaan tien nykyisessä käytävässä. Liittymis-. ja erka-
nemiskaistojen rakentaminen edellyttää päätien kaistojen kaventamista sekä pieniä
kiertotiejärjestelyitä ramppien liittymissä. Eritasoliittymissä erkanemis- ja liittymis-
kaistoja  ei ole käytössä koko rakentamistyön ajan. Vaikutukset nykyisten teiden
liikenteisiin ovat hallittavissa tavanomaisilla työnaikaisilla liikennejärjestelyillä ja kier-
toteillä.

4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT

4.1.1 Päätien ja eritasoliittymien vaihtoehtotarkastelut

Päätien, eritasoliittymien ramppien ja jalankulun- ja pyöräilyväylän järjestelyiden
osalta tutkittiin kolmea eri laajuista toimenpide- ja kustannusvaihtoehtoa:

VE 0+  Minimitoimepiteet
- Esitetyt parantamistoimenpiteet mahdollisimman kevyet ja edulliset

- Vaihtoehdossa esitetty vähimmäistoimenpiteet jotka tulisi toteuttaa sujuvuu-
den ja turvallisuuden parantamiseksi, mutta ratkaisut eivät ole kaikilta osin
ohjearvojen mukaisia.

- noin 1,3M€ hankeosalaskennalla (Fore)

VE1   Laajat toimepiteet
- Suunnitteluohjeiden ohjearvojen mukaiset toimenpiteet

- Kustannukset vaihtoehdoista suurimmat

- Liittymis- ja erkanemisramppien pituudet ovat ohjearvojen mukaiset à erita-
soliittymien väliselle osuudelle sekoittumiskaista. Ajokaistojen väliin tarvi-
taan liikennemääristä johtuen keskikaide.

- Sekoituskaista osuudella tien levenee noin 4 m/puoli

- noin 2,3M€ hankeosalaskennalla (Fore)

VE2  Standardilta suppeammat toimenpiteet
- Kapeampi poikkileikkaus sekoittumiskaistoilla ja ramppien E1R4 ja E2R4

”tiukempi” suuntaus mm. maankäyttö huomioiden ja louhinnan vähentämi-
nen vaihtoehtoon 1 verrattuna.

- Liittymis- ja erkanemisramppien mitoitus kuten VE1

- Linjaosuuden poikkileikkaus 1,5m kapeampi kuin vaihtoehdossa 1.

- Ihalan Raision suunnan liittymisrampin (E2R4) pituuskaltevuus suurempi
kuin vaihtoehdossa 1.

- noin 2,0M€ hankeosalaskennalla (Fore)
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Vaihtoehtojen muodostamisessa huomioitu liikenneturvallisuus ja liikenteen suju-
vuuden turvaaminen. Vaihtoehto VE1 toteuttaa hankkeen tavoitteet parhaiten, mutta
on myös kustannuksiltaan kallein. Alueen maankäytön kannalta 0+ vaihtoehto olisi
tehokkain, mutta liikenteellisistä syistä se ei ole suositeltava. Kaavoituksen kannalta
Pernon ramppien vaihtoehdoilla ei ole suurta merkitystä maankäyttöön.

Suunnittelun pohjaksi valittiin hankeryhmän päätöksellä vaihtoehto 1. Vaihtoehdot
on esitetty suunntelman osassa 17T-1 Tutkitut vaihtoehdot.

Suunnittelun aikana on tehty jk+pp-tien J3 alikulkukäytävän tarkasteluita Pernontien
ali. Suunnitelmassa on varattu alueet alikulun myöhempää rakentamista varten .

4.1.2 Meluntorjunnan vaihtoehtotarkastelut

Ennustetilanteessa 2040 tarkasteltiin kahta eri meluntorjuntavaihtoehtoa. Vaihtoeh-
dossa 1 tarkasteltiin keinoja, joilla päiväajan melutilanne ei tulevaisuudessa kasva-
vista liikennemääristä huolimatta heikkene suunnittelualueella. Tarkastelussa käytet-
tiin 1,4 m ja 2,1 m korkeita melukaiteita. Vaihtoehdossa 2 tarkasteltiin millä keinoin
päästään suunnittelualueella alle päivä- ja yöajan ohjearvojen. Tarkastelu käsitti 1,4
m korkeat melukaiteet sekä 6,0 m korkean meluaidan.

Vaihtoehdossa 1 käytettiin yhteensä viittä melukaidetta, joiden korkeus on 1,4 m ja
yhteispituus n. 1,6 km. Melukaiteita sijoittuu eritasoliittymien rampeille, Naantalintiel-
le sillalle Ihalan liittymän kohdalle sekä Naantalintien pohjoispuolelle liittymien väliin
jäävälle alueelle. Lisäksi Naantalintien pohjoispuolelle liittymien väliin jäävän melu-
kaiteen keskiosa, n. 185 m matkalta tehtiin 2,1 m korkeaksi.

Vaihtoehdossa 1 suunnittelualueen kaikkien kiinteistöjen kohdalla päiväajan meluta-
so ennustetilanteen 2040 liikennemäärillä oli matalampi tai lähes sama kuin nykyti-
lanteen liikennemäärillä ilman meluntorjuntaa.

Vaihtoehdossa 2 Naantalintien pohjoispuolelle liittymien väliin jäävä ja rampin #5
melukaide sijoitettiin 6,0 m korkea meluaita. Meluaidan kokonaispituus on n. 460 m.
Muilta osin meluntorjunta oli sama kuin vaihtoehdossa 1.

Tarkastelualueella melutasot nousevat nykytilanteesta vuoden 2040 ennustetilan-
teeseen noin kahden desibelin verran. Nousu on seurausta kasvavista liikennemää-
ristä. Vuoteen 2040 laskettua liikennemäärän kasvua voidaan pitää melko suurena.
Meluntorjuntavaihtoehdossa 1 päästään käytännössä koko suunnittelualueella en-
nustetilanteen 2040 liikennemäärillä päiväajan melutasoissa alle nykytilanteen 2016
liikennemääristä aiheutuvien melutasojen alle.

Meluntorjuntavaihtoehdossa 2 päästään käytännössä koko suunnittelualueella en-
nustetilanteen liikennemäärillä alle päivä- ja yöajan ohjearvojen. Kahden kiinteistön
kohdalla Naantalintien eteläpuolella päiväajan ohjearvo ylittyy, enemmillään 1,8 dB.
Toisen kiinteistön kohdalla ylitys on 0,2 dB.

Melukaiteen, jonka korkeus on 1,4 m, kustannus on noin 405 €/m. Vastaavasti me-
lukaiteen, jonka korkeus on 2,1 m, kustannus on noin 600 - 700 €/m. Meluaidan,
jonka korkeus on 6 m, kustannus on noin 1 700-2000 €/m riippuen pohjaolosuhteis-
ta. Kustannus sisältää tarvittavan paalutuksen. Tämän perusteella voidaan karkeasti
arvioida, että vaihtoehdon 1 kustannus on noin 0,77M€ ja vaihtoehdon 2 kustannus
noin 1,25-1,5M€. Suojaustasoon nähden kohtuullisiin kustannuksiin perustuen pää-
tettiin edetä vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Tarkastelut on esitetty tarkemmin erillisessä meluselvityksessä.
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5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
5.1 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, matka-aikojen ennustettavuut-
ta sekä kuljetusten toimintavarmuutta. Telakka-alueen ja sitä ympäröivien toiminto-
jen saavutettavuus paranee.

Keskikaide poistaa vakavien kohtaamisonnettomuuksien mahdollisuuden Pernon ja
Ihalan välisellä jaksolla, missä liikenne on vilkkainta.

Yhtenäinen sekoittumiskaista Pernon ja Ihalan eritasoliittymien välillä helpottaa liit-
tymistä ja erkanemista vilkkaaseen liikennevirtaan päätiellä. Tämä vähentää liittymi-
sen ja erkanemisen aiheuttamia häiriöitä ja liikenneviran äkillisiä nopeusmuutoksia
parantaen siten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Eritasoliittymien ramppiliittymien kaistajärjestelyillä ja liikennevalo-ohjauksella pa-
rannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kasvavat liikennemäärät saadaan
hallittua ja kokonaisviivytykset tasapainoon eri liikennesuunnille. Tiesuunnitelmavai-
heessa laadittiin koneellinen toimivuustarkastelu, jossa toteutettiin alueen simuloinnit
Vissim -liikennesimulointiohjelmalla. Toimivuustarkastelun perusteella havaittiin, että
Ihalan liittymä toimii hyvin eikä ruuhkautumista synny. Pernon liittymässä muodostuu
jonkin verran jonoutumista, mutta tilanne on pääosin hallinnassa.

Ihalan eritasoliittymän lännen suunnan rampit vähentävät läpiajoa rinnakkaisella
katuverkolla. Liikenneturvallisuustilanne Upalingontiellä paranee liikennemäärien
vähentyessä.

Pitkämatkaisen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat rinnakkaisen uuden väy-
län myötä. Tasoylityskohdassa Pernon ramppiliittymässä on liikennevalot liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi.

Toimenpiteiden laskennallinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä vuotta koh-
den on 0.24059.

5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Tiesuunnitelman toimenpiteet eivät vaikuta voimassa olevien asemakaava-alueiden
rajoihin. Tiealuetta otetaan levennettävältä osuudelta lisää, mutta alue on asema-
kaavoittamatonta. Nykyisten asemakaava-alueiden ja maankäytön saavutettavuus
paranee hankkeen toimenpiteiden parantaessa liikenteen sujuvuutta. Toimenpiteet
on suunniteltu Upalingontien puolella tilaa säästävästi, joten korttelirakenteen suun-
nittelu jää mahdollisimman vapaaksi.

5.3 Meluvaikutukset

Nykytilanteessa melun päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy 12 kiinteistön kohdalla.
Suurimmillaan melutaso on 61,4 dB. Yöajan melun ohjearvo ylittyy kahdeksan kiin-
teistön kohdalla. Suurimmillaan melutaso on 54,1 dB.

Ennustetilanteessa 2040 liikennemäärillä melun päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy
31 kiinteistön kohdalla. Suurimmillaan melutaso on 63,3 dB. Yöajan melun ohjearvo
ylittyy 14 kiinteistön kohdalla. Suurimmillaan melutaso on 56,0 dB.



Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen,
tiesuunnitelma, Turku 27 (32)

TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T

Meluntorjunnan vaihtoehdossa 1, jossa käytetään vain melukaiteita, ennustetilan-
teessa 2040 melun päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy 13 kiinteistön kohdalla. Suu-
rimmillaan melutaso on 57,3 dB. Yöajan melun ohjearvo ylittyy hieman kahden kiin-
teistön kohdalla. Suurimmillaan melutaso on 50,3 dB.

Tarkastelut on esitetty tarkemmin erillisessä meluselvityksessä.

5.4 Vaikutukset ilmanlaatuun
Maantien ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat autoliikenteen päästöistä, joista mer-
kittävimpiä ovat typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Ajoneuvojen pakokaasujen mukana
ilmaan vapautuu typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöjä (PM2,5). Näiden lisäksi
ajoneuvot nostavat tienpinnasta ilmaan hiukkasia, joista valtaosa on pienhiukkasia
suurempia, nk. hengitettäviä hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä
(PM10). Ulkoilman hiukkaset ovat nykyisin merkittävimpiä ilmanlaatuun vaikuttavia
tekijöitä Suomen kaupungeissa.

Pienhiukkasia pidetään länsimaissa haitallisimpana ympäristötekijänä ihmisten ter-
veydelle. Ulkoilman hiukkasten koko on yhteydessä niiden aiheuttamiin erilaisiin vai-
kutuksiin. Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin
viihtyvyyteen ja aiheuttavat likaantumista. Terveysvaikutuksiltaan haitallisempia ovat
ns. hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset, jotka kykenevät tunkeutumaan syvälle
ihmisten hengitysteihin. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat erityisesti
keväällä, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousevat ilmaan kuivilta
kaduilta liikenteen nostattamana. Katupölyyn voidaan vaikuttaa katujen kunnossapi-
dolla ja oikea-aikaisella siivoamisella. Kaukokulkemalla on merkittävä vaikutus pien-
hiukkaspitoisuuksiin. Typen yhdisteitä vapautuu ilmaan typen oksideina eli typpimo-
noksidina (NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaikutuksiltaan
haitallisempaa on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaa-
dun ohje- ja raja-arvoilla. Typpidioksidin määrään ilmassa vaikuttavat päästöjen
lisäksi myös kemialliset muutuntareaktiot, joissa typpimonoksidi hapettuu typpidiok-
sidiksi.

5.5 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
Hankkeella ei etäisyydestä johtuen ole vaikutusta lähimpien luonnonsuojelualueiden
luonnontilaan tai niille ominaisen arvokkaan kasvi- ja/tai eläinlajiston elinolosuhtei-
siin. Kuvassa 13 on esitetty yhteenvetokartta luontoselvityksessä arvokkaiksi ar-
voiduista kohteista. Hankkeen vaikutusalueelle ei sijoitu uhanalaisia luontotyyppejä
tai metsälain 10 § tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä eikä valtakunnal-
lisesti vaarantuneen (VU) lintulajin, hömötiaisen, elinympäristöjä.

Huomionarvoisista kasvilajeista hankkeen vaikutukset eivät kohdistu valtakunnalli-
sesti vaarantuneisiin (VU) keltamataraan tai vuorijalavaan. Uusien ramppien raken-
taminen hävittää kolme ja väylän leventäminen kaksi valkolehdokin kasvupaikkaa.

Eteläinen uusi ramppi sijoittuu alueelle, jolla on kolme järeää liito-oravan ruokailu-
puuna käyttämää haapaa. Haavat ovat liito-oravan ruokailualuetta, mutta eivät pe-
sättöminä täytä lisääntymis- ja levähdyspaikan vaatimuksia. Haavoista kaksi jää
rakentamisen alle ja yksi rampin viereen sijoittuva haapa vioittuu rakentamisen yh-
teydessä juuristoltaan. Haapojen lähiympäristössä on liito-oravalle ruokailualueeksi
soveltuvaa metsää, minkä vuoksi lajiin kohdistuva vaikutus ei haapojen häviämises-
tä huolimatta ole merkittävä. Väylän leventäminen tai kevyenliikenteenväylän raken-
taminen ei sijoitu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoille tai muille lajin käyttä-
mille elinympäristöille.
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Kuva 13. Yhteenvetokartta suunnittelualueen luontoarvoista.

5.6 Luonnonympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten lie-
ventäminen
Valkolehdokki
Hankkeen toteuttamisen jälkeen suunnittelualueelle jää elinvoimainen valkolehdok-
kipopulaatio, jota tuetaan siirtämällä uusien tieratkaisujen alle jäävät esiintymät ra-
kentamisen ajaksi jonnekin rakentamisalueen läheisyyteen ja palauttamalla ne ra-
kentamisen päätyttyä alkuperäisille kasvupaikoille tai niiden läheisyyteen. Siemen-
pankin ja juurimukuloiden siirtämiseksi esiintymät kaivetaan kuntan alapuolelta enin-
tään 30 cm syvyydeltä ja maa-aines siirretään jonnekin lähialueelle esim. juurimaton
päälle odottamaan siirtoa. Kasa peitetään vesitiivisti, jotta siihen ei kylväydy rikka-
kasvien siemeniä ja jotta maa-aineksen sisällä olevat siemenet eivät idä. Maise-
mointitöiden yhteydessä maa-aines levitetään alkuperäisille kasvupaikoille tai niiden
läheisyyteen mieluiten loppukesällä, jotta siirrettyjä maa-aineksia ei tarvitse kastella.

Liito-orava
Tiehankkeen toteuttaminen edellyttää kolmen järeän, mutta vielä nuoren haavan
hävittämistä suunnittelualueen itäosassa. Haapojen tyviltä löydettiin keväällä 2018
liito-oravan ulostepapanoita ja ne ovat osa lajin käyttämää ruokailualuetta, joka jat-
kuu tien eteläpuolelle. Lieventävinä toimenpiteinä kohteelle 2 asennetaan kaksi liito-
oravan pönttöä ja alue aidataan ennen rakentamistöiden aloittamista. Lisäksi uusien
ramppien yhteyteen jäävät alueet metsitetään sekapuustoisiksi siten, että ne tarjoa-
vat liito-oraville sekä ruokailupuita että kulkuyhteyden. Näin toimien hankkeen toteut-
taminen ei edellytä lupaa poiketa luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin kiellosta
hävittää ja heikentää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

5.7 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Hanke ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille eikä alueella ole vedenottamoita. Han-
ke ei myöskään vaikuta alueella muodostuvan pohjaveden määrään tai laatuun, eikä
sillä siten arvioida olevan pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia. Alueella syntyvät hu-
levedet ohjataan sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen olemassa olevia avo-
oja ja putkitettuja uomia pitkin lähialueen vesistöihin.
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5.8 Vaikutukset maa-aineisvaroihin
Toimenpiteillä ei ole merkittäviä vaikutuksia maa-ainesvaroihin.

Hanke on massaylimäämäinen. Ylijäämämaita on maa-ainesta noin 30000 m3ktr ja
kalliota noin 35000 m3ktr.

Hankkeen ulkopuolisia massoja tarvitaan noin 20000 m3rtr, kyse on lähinnä väylien
päällysrakenteista.

5.9 Vaikutukset maisemaan, taajama/kaupunkikuvaan ja kulttuuriar-
voihin
Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, arkeologisia kohteita tai kulttuuriympäristö-
jä, eikä hankkeella sijaintinsa ja runsaan metsien sulkeutuneisuuden vuoksi arvioida
olevan vaikutusta nykyisen taajamakuvaan. Nykytilanteessa Mt185 näkyy Metsä-
aron länsireunan peltoaukeaan rajautuvalle asutukselle, sillä tietä reunustavaan
puustoa on osittain hakattu. Uusista rampeista pohjoisempi sijoittuu pääasiassa
pellolle ja osittain nykyistä maantietä korkeammalle, minkä vuoksi Metsäaron etelä-
reunan pientaloilta avautuva lähimaisema muuttuu jonkin verran. Maisemavaikutusta
voidaan vähentää pitämällä rampit puustoisina sekä istuttamalla pohjoisemman
rampin reunaan suojaavaa puustoa.

Kuva 14. Hankkeen sijoittuminen ilmakuvalla.
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5.10 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Alueen asukkaiden työ-, ja vapaa-ajan liikkuminen helpottuu ja liikkumisen turvalli-
suus paranee hankkeen toteutumisen myötä. Uudet rampit sijoittuvat pääasiassa
pelloille, minkä vuoksi lähialueiden asukkaiden mahdollisuudet käyttää alueen met-
siä virkistäytymiseen eivät muutu nykyisestä. Asuinviihtyvyyden kannalta meluntor-
junta parantaa tilannetta verrattuna nykytilanteeseen. Mt185 eteläpuolella päiväajan
ohjearvo ylittyy ainoastaan kahden kiinteistön kohdalla, yöajan melun ohjearvo ei
ylity yhdenkään kiinteistön kohdalla.

5.11 Kiinteistövaikutukset

Hankkeella ei ole vaikutuksia alueen rakennuksiin. Maata lunastetaan noin 5,5 heh-
taaria, josta suurin osa metsäistä aluetta tai metsittynyttä kesantoa.

5.12 Rakennuskustannukset

Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin 4,7 M€ (MAKU-ind. 4/2017 = 112,3
(2010 = 100), sis. yhteiskustannukset).

Johto- ja laitesiirtojen osuus toteuttamiskustannuksista on noin 0,3 M€. Näiden kus-
tannusjaosta on sovittava erikseen.

Kustannusarvio on esitetty yksityiskohtaisemmin suunnitelman asiakirjoissa 1.5T-1
ja 1.5T-2.

5.13 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kohtalaiset. Häiriötä aiheuttavat
työmaaliikenne ja rakennustöistä aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat. Erillisen
jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen aikana päätien liikenteelle aiheutuu vain
ajoittaista häiriötä. Väylä toteutetaan mahdollisesti myöhemmin kuin muut toimenpi-
teet.

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia voidaan vähentää ja lieventää huolellisella toteu-
tussuunnittelulla ja rakentamisen valmistelulla, meluavien työvaiheiden ajoituksella
ja pölynsidonnalla sekä riittävällä tiedottamisella.

6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, LAS-
KUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT

6.1 Kadut

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppiliittymien toimenpiteet ulottuvat lyhyeltä
matkaa Turun kaupungin katuverkolle (katualueen puolelle). Ne toteutetaan tiesuun-
nitelmassa esitetyn mukaisesti. Katujärjestelyt on esitetty suunnitelmakartoilla.

6.2 Laskuojat

Hankkeen alueella hyödynnetään nykyisiä laskuojia ja purkureittejä hulevesille.
Suunnitellut toimenpiteet eivät muuta kuivatusperiaatteita ja ratkaisuja nykyisestä.

6.3 Johto- ja laitesiirrot

Suunnittelualueella olevat muiden omistamat johdot ja laitteet on esitetty
johtosiirtokartoilla tiesuunnitelman kohdassa 6.3T.
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Alueen johto- ja laiteomistajien kanssa on työnaikana neuvoteltu. Johto- ja
laiteomistajia alueella ovat mm.:

· Turunseudun puhdistamo Oy
· Turku Energia sähköverkot Oy
· Turun yliopisto
· Turku Energia kaukolämpö
· Elisa
· DNA

7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPI-
MUKSET

Hankkeen toteuttaminen vaatii:
· Laiteomistajien kanssa tehdyt sopimukset
· Kustannusjaosta tehdyt sopimukset/pöytäkirja

8 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JAT-
KOTOIMENPITEIKSI

Hyväksymisehdotus on suunnitelman osassa 1.3T.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausunnot tiesuunnitelmasta mm. Turun kau-
pungilta, maakuntaliitolta ja maakuntamuseolta. Turun kaupunki asettaa tiesuunni-
telman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville, jolloin siitä voi antaa muistutuksia.
ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset. Tämän
jälkeen ELY-keskus valmistelee tiesuunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Lii-
kennevirastolle, joka antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelmavaihetta seuraa rakennussuunnitelman laatiminen. Rakennussuunni-
telma sisältää yksityiskohtaiset piirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten.
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9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT

Tiesuunnitelma on laadittu Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus) toimeksiannosta yhteistyössä Turun kaupungin kans-
sa. Suunnitelman on laatinut Sweco Ympäristö Oy.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:
Vesa Virtanen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
PL 236
20101 TURKU
puh. 0295 022 844
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Juho Siipo, Sweco Ympäristö Oy
Ilmalanportti 2
00240 Helsinki
puh. 0400 764 890
juho.siipo@sweco.fi

Turussa 30. päivänä syyskuuta 2018

Vesa Virtanen
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Juho Siipo
Sweco Ympäristö Oy


