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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUS-

TELUT 
 

Tässä tiesuunnitelmamuutosta käsittelevässä selostuksessa käsitellään vain 

vuonna 2018 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan E18 Turun kehätien parantami-

nen välillä Kausela-Kirismäki, Kaarina ja Lieto tehdyt muutokset Kirismäen 

eritasoliittymässä. 

 Suunnittelukohteen sijainti ja hankkeen perustelut 

Suunnittelualue sijaitsee Kirismäen eritasoliittymän alueella, Kaarinan kau-

pungissa. Tiesuunnitelmamuutos koskee kahta Kirismäen eritasoliittymän 

ramppia (E5R4 ja E5R8), jotka muutetaan oikealle erkaneminen -periaatteen 

mukaiseksi sekä Helsingin suunnasta kehätielle johtavaa ramppia (E5R3), 

jonka linjaus muutetaan mahdollistamaan Piikkiön suunnan rampin (E5R4) 

oikealle erkaantuminen. Tiesuunnitelmassa esitetty vasemmalle erkanemi-

nen on poikkeuksellinen ratkaisu, joka poistetaan tiesuunnitelmamuutoksen 

yhteydessä. Eritasoliittymän muutokset parantavat vilkkaasti liikennöidyn eri-

tasoliittymän liikenneturvallisuutta. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.  

 

Eritasoliittymän alueella on tiesuunnitelmamuutosta tehtäessä rakennus-

suunnittelu ja rakentaminen käynnissä E18 Turun kehätien parantaminen 

välillä Kausela-Kirismäki STk, vaihe 1 -urakan osalta. 
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 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden kes-

keinen sisältö 

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki, Kaarina ja 

Lieto Tiesuunnitelma 23.10.2018: 

Hyväksytyssä tiesuunnitelmassa Piikkiön suunnan ramppi E5R4 on esitetty 

erkanevaksi vasemmalle Helsingin suunnasta Turun kehätielle johtavalta 

rampilta E5R3. Vastaavasti Naantalin suunnasta Piikkiön suuntaan johtava 

ramppi E5R8 on esitetty erkanevan vasemmalle Helsingin suuntaan johta-

valta rampilta E5R5. 

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki Tiesuunnitel-

man täydennyssuunnitelma TTS 28.5.2018: 

Tiesuunnitelman täydennyssuunnitelmassa on esitetty vaiheessa 1 raken-

nettavan tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut rampin E5R8 osalta. Ramppi 

E5R3 on esitetty haarautuvan rampista E5R4 oikealle ja liittyvän ramppiin 

E5R6, joka on esitetty nykyisen Kt40 ajoradan kohdalle. 

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela – Kirismäki, vaihe 1. Ra-

kennussuunnitelma 2019-2020: 

Rakennussuunnitelmaa laaditaan kohteeseen tiesuunnitelman ja tiesuunni-

telman täydennyssuunnitelman pohjalta. Rakennussuunnitelman laatiminen 

sisältyy käynnissä olevaan E18 Turun kehätien parantaminen välillä 

Kausela-Kirismäki STk vaihe 1 -urakkaan. 

 Maankäyttö ja kaavoitus 

Tiesuunnitteluvaiheessa Varsinais-Suomen alueelle oli valmisteilla taaja-

mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava ja sen kaa-

vaehdotus 24.4.2017. Vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus on määrännyt päätöksellään 

27.8.2018 vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saa-

nut lainvoiman maankäyttö- ja rakennuslain 201§ mukaisesti. Turun hallinto-

oikeus päätti 1.10.2019, että kaava on lainvoimainen, siihen tehdyt valitukset 

hylättiin. 
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Kuva 2. Ote taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaa-

vasta.  

 

Kirismäen eritasoliittymän kohdalla on voimassa keskustan osayleiskaavan 

muutos Kirismäen alueella ja Kirismäen osayleiskaavan muutos. Nykyiset 

E18-tien, valtatien 1 ja kantatien 40 alueet ramppeineen ovat kaavassa ylei-

sen tien aluetta. Muutos ei osu asemakaavoitetulle alueelle. 

 Ympäristö 

Tiesuunnitelmamuutoksen alueella ei ole luontoarvoiltaan merkittäviä koh-

teita. Liito-oravan esiintymisalue Kannitun metsä sijoittuu tiesuunnitelma-

muutoksen länsireunalle (kuva 3). 
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Kuva 3. Kannitun metsän sijoittuminen tiesuunnitelmamuutoksen alueelle.  

 

 Hankkeelle asetetut tavoitteet 

Tiesuunnitelmamuutoksen tavoitteena on parantaa Kirismäen eritasoliitty-

män liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.   

2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 
 

 Hanketyöskentely 

Tiesuunnitelmamuutoksen laatiminen aloitettiin heinäkuussa 2019. Suunnit-

telua on ohjannut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston edus-

tajat. 

Suunnitteluprosessin aikana on pidetty suunnittelun eri osa-alueisiin, kuten 

tieteknisiin ratkaisuihin liittyviä kokouksia, jotka ovat keskittyneet vaihtoeh-

tojen suunnitteluun ja arviointiin. 

Tiesuunnitelmamuutoksen yhteydessä on myös tehty yhteistyötä Kaarinan 

kaupungin edustajien kanssa. 

 Vuoropuhelu ja tiedottaminen 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut maantielain mukaisesti tie-

suunnitelman laatimisesta 22./23.3.2016 Turun Sanomissa, Turun Tienoo -

lehdessä ja Kaarina -lehdessä. 

Tiesuunnitelmamuutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus 1.10.2019 Destia 

Oy:n ja Väyläviraston projektitoimistolla Liedossa. Yleisötilaisuudesta kuu-

lutettiin Kaarina-lehdessä 25.9.2019 ja Turun Sanomissa 24.9.2019. 
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Yleisötilaisuudessa esiteltiin tiesuunnitelmamuutoksen luonnoksia. Yleisöti-

laisuudesta laadittiin muistio, joka on esitetty suunnitelman kohdassa 1.6T-

5-3. Yleisötilaisuuden jälkeen saatiin yksi palaute, johon vastattiin sähkö-

postitse. 

3 TIESUUNNITELMAMUUTOKSEN ESITTELY 

 Tiejärjestelyt 

Tiesuunnitelmamuutoksessa Kirismäen eritasoliittymän rampit (E5R4 ja 

E5R8) muutetaan oikealle erkaneminen -periaatteen mukaiseksi. Lisäksi 

Helsingin suunnasta kehätielle johtava rampin (E5R3) linjausta muutetaan 

mahdollistamaan Piikkiön suunnan rampin (E5R4) oikealle erkaantuminen. 

• E5R3 Helsinki-Naantali 

o Ramppi E5R3 erkanee Turku-Helsinki moottoritieltä (Vt1) ja 

jatkuu kaksikaistaisena Turun kehätielle (Kt40) Piikkiön 

suunnan rampin E5R4 sekä Piikkiöstä Naantalin suuntaan 

johtavan rampin E5R6 ali 

o rampin mitoitusnopeus on 80 km/h 

• E5R4 Helsinki-Piikkiö 

o Ramppi E5R4 erkanee rampista E5R3 oikealle ja nousee Ki-

rismäen eritasoliittymän läntiseen kiertoliittymään 

o Rampin mitoitusnopeus on 60 km/h 

• E5R8 Naantali-Helsinki 

o Ramppi E5R8 erkanee kehätiestä oikealle ja ylittää Helsin-

gin suunnan rampin E5R5 ja yhdistyy Kirismäen eritasoliitty-

män läntiseen kiertoliittymään 

o rampin mitoitusnopeus on 60 km/h 

o Rampin uuden linjauksen johdosta jalankulku- ja pyöräilytie 

(J4) linjataan rampin E5R8 eteläpuolelle 

Rampit E5R6 ja E5R8 ovat osa suurten erikoiskuljetusten reittiä, joka on 

huomioitu ko. ramppien ja siltojen mitoituksessa asettamalla kaiteellisissa 

poikkileikkauksissa kaiteiden väliseksi etäisyydeksi 8,0 m. Ramppien liiken-

netekniset poikkileikkaukset on esitetty piirustuksessa 4T-2. 

Tiesuunnitelmamuutoksen ratkaisut on esitetty kartoilla 3T-6…8. 
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 Tekniset ratkaisut ja mitoitus 

Rampin E5R3 kuormitusluokka on korotettu luokkaan 25.0 AB voimassa 

olevan päällysrakenteen mitoitusohjeen mukaisesti. 

Taulukko 1. Rampin kuormitus- ja routavaatimusluokka  

Rampit 

E5R3 10.0 AB; V1 

E5R3 25.0 AB; V1 

 

Pohjavahvistustoimenpiteet 

Tiesuunnitelmamuutoksen myötä päivittyneet pohjanvahvistukset on esitetty 

alla olevassa taulukossa. Taulukossa oleva massanvaihto tarkoittaa mas-

sanvaihtoa pehmeän maakerroksen alapintaan, ellei muuta ole mainittu. 

Ramppien E5R3, E5R4 ja E5R8 linjaus sekä paalutus ovat muuttuneet. 

Taulukko 2. Ramppien ja valtatien 1 pohjanvahvistukset paaluväleittäin  

E5R3, pohjanvahvistukset paaluväleittäin 

220-270 Kevennys 

270-515 Lujitekangas 

515-530 Massanvaihto 

530-700  Stabilointi 

700-720 Massanvaihto 

950-970 Lujitekangas 

970-990 Massanvaihto 

1030-1170 Lujitekangas 

1170-1375 Kevennys 

810-1000 kevennys & geoverkko 

1000-1015 nyk. massanvaihto 

1015-1230 kevennys & geoverkko 

1460-1480 Massanvaihto 

1520-1530 Massanvaihto 

1530-1870 Kevennys & geoverkko 

E5R4, pohjanvahvistukset paaluväleittäin 

197-245 Massanvaihto 

245-290 Stabilointi (oik) 

E5R6, pohjanvahvistukset paaluväleittäin 

110-115  Massanvaihto 
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115-200 Paalulaatta 

132-275  Paalulaatta 

200-240 Stabilointi 

240-260 Massanvaihto 

275-437 Stabilointi 

290-490 Kevennys & geoverkko 

E5R8, pohjanvahvistukset paaluväleittäin 

100-380 Kevennys & geoverkko 

380-410 Stabilointi 

410-525 Paalulaatta 

580-620 Paalulaatta 

620-670 Massanvaihto 

Vt1, pohjanvahvistukset paaluväleittäin 

16 790-17 247 Kevennys (vas) 

16690-16810 Kevennys & geoverkko 

16810-16860 Stabilointi 

16860-16920 Massanvaihto 

16920-17450 Kevennys & geoverkko 

 

Liikenteenohjaus 

Tiesuunnitelmamuutoksen myötä viitoitus Kirismäen eritasoliittymässä on 

päivitetty vastaamaan uusia liikennejärjestelyjä. Lisäksi muutoksen yhtey-

dessä viitoitukseen on lisätty Turun satama viitoituskohteeksi. Viitoituksen 

yleiskartta on esitetty piirustuksessa 12T-3. 

Kuivatus 

Tiesuunnitelmamuutos ei vaikuta kuivatuksen periaateratkaisuihin. Muutos-

suunnitelmassa on päivitetty rumpujen sijainti vastaamaan uusia ramppi ja 

jkpp -tie linjauksia. Kuivatuksen periaateratkaisut on esitetty suunnitelmakar-

toilla 3T-6...8. 

Tieympäristön käsittely 

Tiesuunnitelmamuutoksen johdosta tieympäristösuunnitelma on päivitetty 

vastaamaan uusia ramppi ja jkpp-tie linjauksia. Tiesuunnitelmassa esitettyä 

puustoa on keskitetty ramppien E5R3 ja E5R6 väliin, uutta puustoa on lisätty 

ramppien E5R3 ja E5R4 väliin. Maa-aineisten ottoalue on laajennettu nykyi-

sen tiealueen sisällä uuden E5R3 linjauksen reunalle ja samalla alueen met-

sitettävää aluetta on laajennettu ja riista-aita siirretty rampin E3R3 pohjois-
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reunaan. Riista-aidan sijainti on päivitetty myös rampin E5R8 muutosten joh-

dosta nykyisen Turun kehätien (Kt40) eteläpuolella. Suunnitelmaratkaisut on 

esitetty piirustuksissa 7.1T-1-6… 8, 7.1T-2-5 ja 7.3T-2-3. 

Meluntorjunta 

Tiesuunnitelmamuutoksessa meluesteen Me22 pituutta on lyhennetty 335 m 

Valtatien 1 reunalla (plv.17492-17827). Melukaiteen pituuden muutos johtuu 

erkanemiskaistan muutoksista aiheutuneiden toimenpiteiden laajuuden pie-

nenemisestä. Meluesteluettelo on esitetty asiakirjassa 7.2T-1. 

Tievalaistus 

Tiesuunnitelmamuutoksen johdosta tievalaistuksen yleiskartta ja valaistus-

taulukko on päivitetty vastaamaan muuttuneita tiejärjestelyitä sekä korjattu 

valatien 1 kohdalla nykyisen valaistuksen ulottuma vastaamaan nykytilan-

netta. Valaistussuunnitelmat on esitetty suunnitelman kohdassa 11T-1. 

Sillat 

Tiesuunnitelmamuutoksen johdosta silta S11 Kirismäen pohjoinen ramppi-

silta siirtyy uuteen sijaintiin rampilla E5R6 ja suunnitelma-alueelle on suun-

niteltu kaksi uutta siltaa S20 Kirismäen pohjoinen ramppisilta II ja S21 Kiris-

mäen eteläinen ramppisilta II. Lisäksi sillan S11 hyödyllinen leveys on muu-

tettu 7,5 metristä 8,0 metriin sillan sijaitessa erikoiskuljetusten reitillä. 

S11 Kirismäen pohjoinen ramppisilta  

Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta. Sil-

lan jännevälit ovat 12,0+24,0+18,0+2,5 m ja hyödyllinen leveys 7,5 m. Va-

paa-aukkovaatimus on 9,0x4,8 m (BxH). 

Silta perustetaan tuella T1 laakeripalkilla kallionvaraisesti, välituilla pilarian-

turoilla kallionvaraisesti ja tuella T4 porapaaluilla. Tuella T1 on laakerit, muilla 

tuilla pilarit liittyvät jäykästi pääpalkkiin. Silta varustetaan siirtymälaatoilla. 

Sillan etuluiskiin tulee betonikiviverhous ja keiloihin nurmetus. 

Siltapaikka sijaitsee Kaarinan kaupungissa Kirismäen eritasoliittymän alu-

eella. Siltapaikalla ramppi E5R6 ylittää rampin E5R3. 

Rakennettava silta on tyypiltään yksiaukkoinen palkkisilta. Sillan jänneväli on 

38 m ja hyödyllinen leveys 8,0 m. Vapaa-aukkovaatimus on 9,0x4,8 m (BxH). 

Sillan päädyissä on erilliset louhitun kallion päälle perustetut maatuet. Pääl-

lysrakenne laakeroidaan maatuen peruslaatan päälle. Silta varustetaan siir-

tymälaatoilla ja keiloihin tulee nurmetus. 

S20 Kirismäen pohjoinen ramppisilta II 

Siltapaikka sijaitsee Kaarinan kaupungissa Kirismäen eritasoliittymän alu-

eella. Siltapaikalla ramppi E5R4 ylittää rampin E5R3. 
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Rakennettava silta on tyypiltään yksiaukkoinen palkkisilta. Sillan jänneväli on 

38,5 m ja hyödyllinen leveys 7,5 m. Vapaa-aukkovaatimus on 9,0x4,8 m 

(BxH). 

Sillan päädyissä on erilliset louhitun kallion päälle perustetut maatuet. Pääl-

lysrakenne laakeroidaan maatuen peruslaatan päälle. Silta varustetaan siir-

tymälaatoilla ja keiloihin tulee nurmetus. 

S21 Kirismäen eteläinen ramppisilta II 

Siltapaikka sijaitsee Kaarinan kaupungissa Kirismäen eritasoliittymän alu-

eella. Siltapaikalla ramppi E5R8 ylittää rampin E5R5. 

Rakennettava silta on tyypiltään kolmiaukkoinen palkkisilta. Sillan jännevälit 

ovat 26,5+30,0+26,5 m ja hyödyllinen leveys 8,0 m. Vapaa-aukkovaatimus 

on 9,0x4,8 m (BxH). Sillan päädyissä tuilla T1 ja T4 on erilliset maatuet, jotka 

perustetaan lyötävien tai porattavien paalujen varaan. Välitukien T2 ja T3 

pilarit perustetaan porapaaluilla.  Tuella T1 ja T4 on laakerit, välituilla pilarit 

liittyvät jäykästi pääpalkkiin. Silta varustetaan siirtymälaatoilla. Sillan etuluis-

kiin tulee betonikiviverhous ja keiloihin nurmetus. 

Massatalous, maa-ainesalueet ja ylijäämämaiden sijoitusalueet 

Tiesuunnitelmamuutoksen yhteydessä työnaikaista maa-ainesten ottoalu-

etta 1 on laajennettu nykyisen tiealueen sisällä rampin E5R3 uuden linjauk-

sen viereen. Alue ja sen muutos on esitetty yleiskartalla 2.1T-1 ja suunnitel-

makartalla 3T-7. Alueen suunniteltu maa-ainesten oton taso ja maisemointi 

on esitetty piirustuksessa 7.1T-2-5. 

 Tutkitut vaihtoehdot 

Tiesuunnitelmamuutoksen yhteydessä tutkittiin rampin E5R8 kahta eri vaih-

toehtoa, joita esiteltiin yleisötilaisuudessa 1.10.2019. Suunnittelun edetessä 

päädyttiin vaihtoehtoon 1, joka sijoittuu lähemmäs nykyistä kehätietä (Kt40). 

Tutkittu vaihtoehto on esitetty piirustuksessa 17T-2-3. 

4 TIESUUNNITELMAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET 

 Vaikutukset liikenteeseen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee alueella ramppien E5R4 

ja E5R8 oikealla erkaneminen -periaatteen mukaiseksi muuttamisen joh-

dosta. Tiesuunnitelmassa oli esitetty poikkeuksellinen vasemmalle erkane-

minen edellä mainituille rampeille, joka oli nostettu tiesuunnitelman tieturval-

lisuusarvioinnin yhteydessä turvallisuusriskiksi. Tieturvallisuusarviointi on 

tehty tiesuunnitelmamuutoksen yhteydessä ja se on esitetty asiakirjassa 

1.6T-6-1. 
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 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 

Tiesuunnitelmamuutoksessa esitettyjen rampin E5R8 ja jalankulku- ja polku-

pyörätien J4 uusien linjausten johdosta tiealuetta laajennetaan em. väylien 

eteläpuolella. Tiealueen muutoksesta aiheutuvat vaikutukset ovat vähäisiä. 

Tiesuunnitelmamuutoksessa esitettävät ratkaisut ovat lainvoimaisen taaja-

mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan mukaisia 

ja sijoittuvat alueella voimassa olevan osayleiskaavan yleisen tien alueelle. 

Muutos ei osu asemakaavoitetulle alueelle. 

 Meluvaikutukset 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot päivä- tai yöajan keskiääni-

tasoille ylittyvät osalla E18-tien ja valtatien 1 eritasoliittymän läheisyydessä 

sijaitsevilla asuinkiinteistöillä. Tiesuunnitelman muutoksen ratkaisut Kiris-

mäen eritasoliittymän kohdalla eivät merkittävästi vaikuta melutilanteeseen. 

Valtatielle 1 suunnitellun melukaiteen lyhentäminen lisää melua kolmella 

asuinkiinteistöllä. Nämä kiinteistöt sijaitsevat melualueella myös tiesuunni-

telman mukaisessa tilanteessa. Tiesuunnitelman muutoksen ratkaisut eivät 

lisää melulle altistuvien asukkaiden määrää ennustetilanteessa vuonna 

2040. 

Melulaskentatulokset eli melualueiden leviäminen on esitetty tarkemmin 

asiakirjassa 16T-1-1 ja piirustuksissa 16T-3-3A-1, 16T-3-3B-1, 16T-4-3A-1, 

16T-4-3B-1, 16T-3-5A-1 ja 16T-3-5B-1. 

 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Tiesuunnitelmamuutoksen ratkaisuista ei aiheudu vaikutuksia arvokkaisiin 

luontotyyppikohteisiin.  

Kannitun liito-orava-alueen kohdalla J4-linjaus pysyy tiesuunnitelman mu-

kaisena, eikä liito-oravan elinympäristöön kohdistu tiesuunnitelmassa esi-

tettyä suurempaa vaikutusta. Myös yhteydet liito-orava-alueiden välillä säi-

lyvät tiesuunnitelman mukaisina. 

 

 Vaikutukset maa-ainesvaroihin 

Kaikki käyttökelpoiset leikkausmassat käytetään tierakenteisiin, luiskatäyt-

töihin, meluvalleihin ja esitettyihin maastonmuotoiluihin. Suunnittelukoh-

teelle tuodaan hankkeen ulkopuolelta rakennekerroksiin kiviainesmateriaa-

leja muutoksesta johtuen noin 5000 m3 lisää, jolloin kokonaismäärä on  

70 000 65 100 m3. 

• Maaleikkauksista massoja syntyy muutoksesta johtuen noin 3 600 

m3 lisää, jolloin kokonaismäärä on noin 805 300 801 700  m3itr. 
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• Täyttöihin ja valleihin käytettävien maaleikkausmassojen määrä pie-

nenee muutoksesta johtuen noin 3 000 m3, jolloin kokonaismäärä 

on noin 149 000 152 000 m3itr. 

• Kallioleikkauksista massoja syntyy muutoksesta johtuen noin 

43 000 m3 vähemmän, jolloin kokonaismäärä on noin 594 800 637 

800 m3itr. 

• Kallioleikkauksista penkereisiin ja rakenteisiin käytettävien masso-

jen määrä pienenee noin 17 500 m3, jolloin kokonaismäärä on 

noin 524 300 541 800 m3itr. 

• Rakennekerroksiin ja muihin rakenteisiin louhetta murskataan muu-

toksesta johtuen noin 5 200 m3 enemmän, jolloin kokonaismäärä on 

noin 55 600 50 400  m3itr. 

• Maastonmuotoiluihin ja ylijäämämaiden sijoitusalueille hankkeella 

sijoitetaan muutoksesta johtuen noin 7 000 m3 enemmän, jolloin si-

joitusalueille sijoitetaan yhteensä noin 500 000 493 000 m3itr. 

• Hankkeen ulkopuolelle kuljetettavien massojen määrä pienenee 

noin 30 000 m3, jolloin niitä kuljetetaan yhteensä noin noin                    

171 500 201 500  m3itr. 

 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriar-

voihin 

Naantalin suunnasta Piikkiöön johtava E5R8 ramppi nousee rampin E5R5 

yli, joka muuttaa eritasoliittymäalueen maisemaa hieman. Rampin E5R3 

uusi linjaus kaventaa rampin E5R4 ja V1 väliin jäävää metsäaluetta. Ram-

pin ja V1 väliin jää kuitenkin riittävästi suojaavaa ja liittymäalueen optista 

ohjautumista tukevaa puustoista aluetta. Maa-ainestenottoalueen laajentu-

misessa poistuva korkea kallioalue muuttaa kaukomaisemaa. Alue tullaan 

kuitenkin maisemoimaan ja metsittämään, joten muutos jää väliaikaiseksi.    

Muilta osin tiesuunnitelmamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia erita-

soliittymäalueen maisemaan verrattuna hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. 

 Kiinteistövaikutukset 

Tiealue lunastetaan tiesuunnitelmamuutoksen vaatimassa laajuudessa. Tie-

alueen uusi raja on esitetty suunnitelmakartoilla (3T-6…8) vihreällä värillä. 

Peltomaata lunastetaan lisää 10 755 m2. 

 Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 

Tiesuunnitelmamuutoksen arvioitu kustannusvaikutus hyväksyttyyn tie-

suunnitelmaan nähden on 2 010 138 € (alv 0%) (MAKU-indeksi 110,6 

(2010 = 100), jolloin E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kiris-

mäki arvioidut kokonaiskustannukset ovat 78,2 80,3 M€. 

Kustannusarvio ja kustannusjako esitetty asiakirjoissa 1.5T-1 ja 1.5T-2. 
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 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Tiesuunnitelmamuutoksessa esitetyt ratkaisut sijoittuvat nykyisen tieliiken-

teen välittömään läheisyyteen, jolloin työnaikaiset liikennejärjestelyt hidasta-

vat liikennettä. Rakentaminen voi aiheuttaa maisema-, melu-, tärinä- ja pöly-

haittoja. Haitat minimoidaan huolellisella toteutussuunnittelulla ja rakentami-

sen valmistelulla sekä tiedottamisella. 

5 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KA-

DUT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEI-

DEN SIIRROT 
 

Eritasoliittymä-alueelle on rakennettu jalankulku- ja polkupyörätie J4, jota 

tiesuunnitelmamuutoksen johdosta siirretään etelämmäksi. Rakennetun 

jkpp -tien valaistus ja siihen liittyvä kaapelointi siirretään uuden linjauksen 

mukaiseen sijaintiin. 

Peltosalaojien muutossuunnitelmat päivitetään rakennussuunnittelun yhtey-

dessä vastaamaan tiesuunnitelmamuutoksen mukaista ratkaisua alueella. 

Rampit E5R3 ja E5R4 alittavan Carunan maakaapelinkaapelin alitus siirre-

tään ramppien uusien linjauksen mukaiseksi. Alitus on esitetty piirustuk-

sessa 6.3T-7. 

 Valtatien 1 alittavien vesijohdon ja paineviemärin suojausta jatketaan erka-

nevan kaistan kohdalla piirustuksen 6.3T-8 mukaisesti. 

6 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT 

JA SOPIMUKSET 
 
Muutos ei vaadi erillisiä lupia tai sopimuksia. 

 

 

7 EHDOTUS TIESUUNNITELMAMUUTOKSEN HYVÄK-

SYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 
 

 Ehdotus tiesuunnitelmamuutoksen hyväksymiseksi 

Ehdotetaan hyväksyttäväksi tiesuunnitelmamuutos E18 Turun kehätien pa-

rantamiseksi välillä Kausela-Kirismäki, Kirismäen eritasoliittymän kohdalla 

Kaarinan kaupungissa, rakentamalla ramppijärjestelyt oikealle erkaneminen 

-periaatteen mukaiseksi ramppien E5R4 ja E5R8 osalta sekä rampin E5R3 
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ja jkpp -tien J4 uusi linjaus. Muutettava tiesuunnitelmaosuus on esitetty 

suunnitelmakartoilla 3T-6…8. Muutettavien väylien liikennetekniset poikki-

leikkaukset on esitetty piirustuksissa 4T-2, 4T-3-2 ja korkeusasema graafi-

sella tarkkuudella pituusleikkauksissa suunnitelman kohdassa 5T-V1-1, 5T-

V1-2, 5T-E5R3, 5T-E5R4, 5T-E5R5, 5T-E5R6, 5T-E5R8, 5T-J4-1. 5T-J4-2 

ja 5T-J4-3. 

Muutoksien toteuttamista varten otetaan haltuun suunnitelmakartoilla 3T-6 

…8 merkitty alue. 

Hyväksymisehdotus on esitetty asiakirjassa 1.3T-1. 

 Jatkotoimenpiteet 

Kaarinan kaupunki asettaa tiesuunnitelmamuutoksen kuukauden ajaksi 

yleisesti nähtäville, jolloin siitä voi antaa muistutuksia. ELY-keskus käsitte-

lee tiesuunnitelmamuutoksesta saadut lausunnot ja muistutukset. Tämän 

jälkeen ELY-keskus valmistelee tiesuunnitelmasta hyväksymispäätösesityk-

sen Liikenne- ja Viestintävirastolle (Traficom), joka tekee suunnitelmasta 

hyväksymispäätöksen.  

Tiesuunnitelmavaihetta seuraa rakennussuunnitelman laatiminen. Raken-

nussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset piirustukset ja työtapaohjeet ra-

kennustyötä varten. 

  




