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Suunnitteluhanke
• Tässä hankkeessa suunnitellaan nykyisen

sorapintaisen ja osaksi päällystetyn Suopohjan
maantien parantamista välille Jukolantie –
Tuulissuontie.

• Suunniteltavan väylän pituus on noin 3,2 kilometriä.
• Suunnitelman yhteydessä Kärpijoen maantie 12281

(Jukolantie) lakkautetaan maantienä Suopohjan
maantien liittymästä alkaen 1313 metrin matkalta,
esitetty 2.1T_yleiskartalla.

• Hankkeessa laaditaan lain liikennejärjestelmästä ja
maanteistä (LjMTL) mukainen tiesuunnitelma.

• Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa
tiesuunnitelman laatimisesta, tiedottamisesta ja
vuorovaikutuksesta.

• Suunnittelua viedään eteenpäin yhteistyössä Liedon
kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.
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Suunnitteluhanke
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• Hankkeen päätavoitteena ovat:
• Maantie saadaan vaatimuksilta vastaamaan tien nykyistä liikennemäärää
• Parantaa tiejakson liikennöitävyyttä, sujuvuutta ja turvallisuutta
• Suunnitelman yhteydessä Kärpijoen maantie 12281 (Jukolantie) lakkautetaan maantienä

Suopohjan maantien liittymästä alkaen 1313 metrin matkalta, esitetty 2.1T_yleiskartalla.

• Tavoitteet ovat mahdollista toteuttaa
• Parantamalla nykyisen tien rakennetta ja pintakuivatusta, jotta tien kantavuutta saadaan

parannettua
• Muuttaa nykyinen sorapintainen osuus asfalttipäällysteiseksi
• Kasvattaa tien poikkileikkaus 7/6 metriin vastaamaan tien mitoitusnopeutta (60 km/h)
• Uusimalla Savijoen ylittävä Kärpijoen puusilta uudella teräsbetonisella ulokepalkkisillalla

(hyötyleveys 7,5 m)
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Tiesuunnitelma
(LjMTL)

Ratkaistaan maanomistajiin ja
muihin asianosaisiin vaikuttavat

tekijät

Antaa oikeuden tiealueen
haltuunotolle

Rakentamissuunnitelma

Tiesuunnitelmaa tarkennetaan ja laaditaan suunnitelmat, joiden avulla
hanke voidaan toteuttaa. Tehdään pääasiassa rakennusurakoitsijaa varten.

Määritetään tarkka tien sijainti,
tiealue ja muut yksityiskohdat

Kustannusarvio
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Kuulutukset sähköisesti 1.1.2020 alkaen
www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely LjMTL:n mukaisesti.

Käynnistyminen

• Aloituskuulutus
7.6.2021

• Pohjatutkimukset 2021
• Tiedotteet lähetetty

maanomistajille
10.11.2021

Hyväksymiskäsittely

• Hyväksymisesitys
Väylään/Traficomiin

• Hyväksymispäätös
Traficomista.

• Tiesuunnitelman
lainvoimaisuus

• Kuulutus +
valitusaika

• Mahd.
valituskäsittelyt

Suunnitelman laatimisvaihe
• Vuoropuhelu, 1. yleisötilaisuus (5.5.2022-

17.5.2022)
• Ilmoitus ELY-keskuksen, Liedon tietoverkoissa

25.4.2022
• Ilmoitus Turun Sanomissa 25.4.2022
• Kirjeet asianosaisille 26.4.2022

• Tiesuunnitelman laatimista jatketaan

• Vuoropuhelu, 2. yleisötilaisuus

• Tiesuunnitelma sähköisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
• Kuulutus ELY:n verkkosivuilla
• Lehti-ilmoitus
• Kirjeet asianosaisille
• Lausuntopyynnöt viranomaisille

• Muistutusten ja lausuntojen käsittely

• Muutokset tiesuunnitelmaan



Vuoropuhelu

8

 esittelytilaisuus pidetään sähköisesti
 Tässä vaiheessa keskitytään pääasiassa asianomaisten kuulemiseen

ja hankkeesta tiedottamiseen.
 Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat

tutustua  suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin hankkeen
verkkosivuilla https://www.suunnitelma.info/Mt12277_Suopohjantien
parantaminen_TS 5.5.-17.5.2022



Vuoropuhelu
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 Suunnitelmaan liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset
pyydetään lähettämään sähköpostilla 19.5.2022 mennessä
osoitteeseen matti.vuolamo@destia.fi
 Soittoaika on maanantaina 9.5.2022 kello 16.00-18.00
 Pyrkikää kirjallisessa palautteessa yksilöimään palaute ja sitä

koskeva sijainti mahdollisimman hyvin (esimerkiksi suunnitellun
Y-tien numero ja paaluluku, tilanumero, tien nimi jne.)
 Mikäli toivotte esimerkiksi yksityistiejärjestelyihin muutoksia niin

kuva/piirustus olisi hyvä lisä.
 Tämän vuoropuhelun lisäksi voidaan järjestetään mahdollisuus

maastossa tapahtuvaan vuoropuheluun.



Suunnitelman esittely

10

 Hankkeen verkkosivuilla
https://www.suunnitelma.info/Mt12277_Suopohjantien
parantaminen_TS on nähtävissä koko suunnittelualueelta seuraavat
suunnitelmaluonnokset:
– Hankkeen yleiskartta
– Suunnitelmakartat
– Liikennetekniset poikkileikkaukset
– Sillan piirustus



Suunnitelman esittely
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YLEISTÄ
• Nykyinen sorapintainen ja osaksi päällystetty, kantavuus- ja

kuivatuspuutteellinen Suopohjan maantie 12277 parannetaan välillä
Jukolantie – Tuulissuontie n. 3,2 km matkalta.

• Maantien kantavuutta parannetaan tierakennetta uusimalla ja nykyistä
pintakuivatusta parantamalla.

• Maantie päällystetään leveyteen 6,5 m ja kokonaisleveys pientareineen
on 7,0 m

• Savijoen ylittävä nykyinen Kärpijoen silta uusitaan paikallaan
teräsbetoniseksi ulokelaattasillaksi, hyötyleveys 7,5 m. Nykyinen silta
toimii työnaikaisena kiertotiesiltana uuden sillan pohjoispuolella.



Suunnitelman esittely
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YLEISTÄ
• Nykyisen maantien vaaka- ja pystygeometriaa parannetaan Ketola

(Heikintalon) kohdalla ja hankkeen eteläosassa, Tuulissuon
liittymäalueella.

• Maantien pystygeometriaan, nykyistä tasaus korotetaan hieman
osuuksilla, jossa toimenpiteet suoritetaan nykyisen maantien
käytävässä.



Suunnitelman esittely
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 Yleiskartalta näkee hankkeen
kokonaisuuden.



Suunnitelman esittely
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 Hankkeen suunnitelmakartoilta 1- 4 näkee maantien sijainnin, liittymäjärjestelyt,
katkaistavat liittymät ja poistuvat maantieosuudet, sekä suunniteltujen väylien
tunnukset, maantien paalutuksen ja kiinteistötunnukset



Suunnitelman esittely
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 Mt 12277 liikennetekniset poikkileikkaukset



Suunnitelman esittely
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 Kärpijoen silta

Suunnitelman
alkuosuudelle rakennetaan
uusi Savijoen ylittävä
Kärpijoen teräsbetonien
ulokepalkkisilta,
hyötyleveys 7,5 m
Nykyinen silta toimii
työnaikaisena yhteytenä
uuden sillan rakentamisen
ajan, hyötyleveys 6,0 m



Suunnitelman esittely
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 Kärpijoen teräsbetonin ulokepalkkisilta, pituus 27 m, hyötyleveys 7,5 m



Suunnitelman esittely
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 Tielinjan oikaisu plv. 600-1000



Suunnitelman esittely
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Tielinjan muutos plv. 2880-3237
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 Suunnittelualueella on voimassa
seuraavat maakuntakaavat:

 Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava
 Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen

vaihemaakuntakaava
 Tuulivoimavaihemaakuntakaava
 Turun kaupunkiseudun maakuntakaava
 Suunnitteluosuutta ei erikseen ole osoitettu, vaan se on

osa pohjakartan tieverkkoa. Maantietä ympäröivät alueet
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

 Suunnitteluosuuden pohjoisosaan on osoitettu
muinaisjäännöskohteita (sm) sekä kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta tärkeä alue. Merkinnällä osoitetaan
Savijokilaakson maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

 Suunnitteluosuuden eteläosan itäpuolelle on osoitettu
Metsolan pohjavesialue. Eteläosa kuuluu myös
teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueeseen.
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Yleiskaavoitus
 Suunnittelualueella on voimassa Liedon yleiskaava 2020
 Yleiskaavassa suunnitteluosuus on osoitettu katualueeksi,

jonka itäpuolelle on osoitettu yhdystien yhteystarve.
 Maantiehen 12277 rajautuvat alueet on osoitettu

maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA), maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY), kyläalueeksi (AT) ja maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

 Suunnitteluosuuden pohjoisosaan on osoitettu kiinteä
muinaisjäännös sekä alueellisesti tai paikallisesti arvokas
maisema-alue, jolla osoitetaan Savijoen maisema-alue.

 Heikintalon tilan alue on osoitettu kyläalueeksi sekä
alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AT/s). Säilyttäminen
koskee sekä luonnon- että rakennettua ympäristöä. Tilan
päärakennus on osoitettu paikallisesti merkittäväksi
rakennetun ympäristön suojelukohteeksi (SR22).
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Kultuuriympäristö
 Suunnitteluosuuden pohjoisosaan sijoittuu kolme kiinteää muinaisjäännöskohdetta maantien 12277

länsipuolelle Savijoen pohjoisrannalle 50…170 metrin etäisyydelle suunnitteluosuudesta. Kohde on
Myllykylän rautakautinen asuin-, kultti- ja tarinapaikka (mj-tunnus 423010046).

 Suunnitteluosuus ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Lähin valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue on Aurajokilaakson viljelymaisema (VAM020017), joka sijaitsee noin 2,1 km
suunnitteluosuudesta luoteeseen.

 Suunnitteluosuuden pohjoisosa noin paaluvälillä 0-250 sijoittuu Savijokilaakson maakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle.

 Suunnitteluosuuden alueelle ei sijoitu perinnemaisemia.
 Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä

(RKY).
 Suunnitteluosuuden pohjoisosaan sijoittuva Ristimäen talo (1910-luku) on Varsinais-Suomen

maakuntamuseon rakennetun ympäristön kohdeinventoinneissa arvotettu
rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Suunnitteluosuuden keskiosaan sijoittuva Heikintalon
(Ketolan) tila 1930-luvulta on arvotettu historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti
arvokkaaksi. Lisäksi suunnitteluosuuden eteläosaan sijoittuvat Siimeksen (1928) ja Kanamäki II:n
(1910-luku) asuinrakennukset ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita.
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Kultuuriympäristö
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Kultuuriympäristö
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Luonnonympäristö
 Maantien 12277 suunnitteluosuuden tuntumaan ei sijoitu luonnonsuojelualueita, Natura 2000-

verkostoon kuuluvia alueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita, metsälain10 §:n mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristökuvioita  tai valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita,
moreenimuodostumia, kivikoita tai tuuli- ja rantakerrostumia.

 Suunnitteluosuus ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, mutta sen itäpuolella sijaitsee
Metsolan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (0242352) Ojarannan kohdalla.

 Suunnitteluosuuden pohjoisosaan sijoittuvassa Savijoessa on havaittu vuollejokisimpukkaa (Unio
crassus) (VU) vuonna 2016. Maantien 12277 ylittää Savijoen sillalla ja lähimmät
vuollejokisimpukan havainnot sijoittuva noin 140 metriä siltapaikasta alavirtaan Niemenrannan
suvannon kohdalle.

 Suomen Lajitietokeskuksen lajihavaintojen mukaan suunnitteluosuuden lähialueelta on tehty
useita uhanalaisten (EN, VU) tai silmälläpidettävien (NT) lintulajien havaintoja vuosina 2003-2017.
Lintulajeihin kuuluvat mm. viherpeippo (Carduelis chloris) (EN), pensastasku (Saxicola rubetra) (VU),
pensaskerttu (Sylvia communis) (NT) ja kiuru (Alauda arvensis) (NT).

 Lisäksi suunnittelualueella on tehty havaintoja liito-oravasta (VU) Ojarannan kohdalla vuosina
2006-2007 sekä yksittäinen havainto metsäpapurikosta (Lasiommata petropolitana) (NT) vuonna
2015 Suopohjantien ja Tuulissuontien liittymän tuntumasta.
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Luonnonympäristö
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Pilaantuneet maat
 Suunnitteluosuuden varteen sijoittuu MATTI-rekisterin mukaan yksi

pilaantuneen maan riskikohde kiinteistölle 423-418-1-77. Kohde sijoittuu
suunnitteluosuuden eteläosaan Ojarannan alueelle.



Rakennushankkeen toteutus
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 Hankkeelle ei ole myönnetty rahoitusta, joten rakentamisen ajankohta
ei ole tiedossa.



Muistakaa antaa palautetta!

Sakari Hurskainen
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
projektipäällikkö
sakari.hurskainen@ely-keskus.fi
puh. 0400 611 054

Matti Vuolamo
Suunnittelukonsultti Destia Oy,
projektipäällikkö
Puutarhakatu 53, 20100 Turku
matti.vuolamo@destia.fi
puh: 0400 797 301
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Kiitos!


