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 Varsinais-Suomen ELY-
keskus
– Sakari Hurskainen
– Antti Kärki

 Pöytyän kunta
– Tarmo Rantanen
– Jukka Ojanen

 Loimaan kaupunki
– Esa Aronoja
– Arttu Salonen
– Antti Korte

 Väylävirasto
– Matti Ryynänen

 Suunnitelmaa laativa konsultti
– Destia Oy
Sami Snellman,

projektipäällikkö
Kari Lehto, pääsuunnittelija
Jenni Pyöriä,

tietomallikoordinaattori
Matti Vuolamo, projektisihteeri

ja vuorovaikutusvastaava



Suunnitteluhanke

• Tässä hankkeessa suunnitellaan valtatielle 9
keskikaiteellinen ohituskaistapari välille Kumila –
Mellilä.

• Suunniteltavan väylän pituus on noin 6,2
kilometriä.

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

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

• Suunnittelua viedään eteenpäin yhteistyössä
Pöytyän kunnan, Loimaan kaupungin ja muiden
sidosryhmien kanssa.
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Suunnitteluhanke

4

• Valtatie 9 on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) asetuksen mukainen
maanteiden pääväylä (palvelutasoluokka I).

• Väylävirasto on hyväksynyt 15.8.2019 tätä hanketta koskevat
suunnitteluperusteet

• Hankkeen päätavoitteena ovat:
• Turvata pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus (nopeusrajoitus vähintään 80

km/h).
• Valtatiellä on turvallinen ohitusmahdollisuus säännöllisin välein
• Parantaa tiejakson sujuvuutta ja turvallisuutta

• Tavoitteet ovat mahdollista toteuttaa
• Rakentamalla porrastettu, kanavoitu tasoliittymä ohituskaistaparin Turun puoleiseen päähän
• Rakentamalla keskikaiteellinen ohituskaistapari
• Katkaisemalla yksityistie ja maatalousliittymät
• Rinnakkaistiejärjestelyjä ja riistaeläimiä varten toteutetaan silta valtatien 9 ali
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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
9.4.2018

• Maastomittaukset 2018

• Pohjatutkimukset 2021
• Tiedotteet lähetetty

maanomistajille
20.1.2021

Hyväksymiskäsittely

• Hyväksymisesitys
Väylään/Traficomiin

• Hyväksymispäätös
Traficomista.

• Tiesuunnitelman
lainvoimaisuus

• Kuulutus +
valitusaika

• Mahd.
valituskäsittelyt

Suunnitelman laatimisvaihe
• Vuoropuhelu, 1. yleisötilaisuus (28.3.2022-

10.4.2022)
• Ilmoitus ELY-keskuksen, Pöytyän ja Loimaan

tietoverkoissa 25.3.2022
• Ilmoitus Loimaan lehdessä 26.3.2022 ja Auranmaan

viikkolehdessä 25.3.2022
• Kirjeet asianosaisille

• 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
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 Ensimmäinen esittelytilaisuus pidetään sähköisesti
 Tässä vaiheessa keskitytään pääasiassa valtatien ohituskaista- ja

liittymäjärjestelyihin sekä korvaaviin yksityistiejärjestelyihin.
 Toisessa esittelytilaisuudessa esitellään lisäksi alustavat

meluntorjuntaratkaisut, aluevaraukset, ympäristön käsittely, riista-aidat
sekä hankkeesta laadittava esittelymalli.
 Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat

tutustua  suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin hankkeen
verkkosivuilla https://www.suunnitelma.info/Vt9_Kumila-Mellila_TS
28.3.-10.4.2022 välisenä aikana.



Vuoropuhelu
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 Suunnitelmaan liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset
pyydetään lähettämään sähköpostilla 1.5.2022 mennessä
osoitteeseen sami.snellman@destia.fi
 Soittoaika on tiistaina 5.4.2022 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
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 Hankkeen verkkosivuilla https://www.suunnitelma.info/Vt9_Kumila-
Mellila_TS on nähtävissä koko suunnittelualueelta seuraavat
suunnitelmaluonnokset:
– Hankkeen yleiskartta
– Suunnitelmakartat
– Liikennetekniset poikkileikkaukset
– Sillan piirustus
– Luonnon- ja kulttuuriympäristön arvokohteet
– Melun nykytilakartat



Suunnitelman esittely
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YLEISTÄ
 Tässä hankkeessa suunnitellaan valtatielle 9 keskikaiteellinen

ohituskaistapari välille Kumila – Mellilä
 Ohituskaistat toteutetaan molempiin suuntiin
 Kaikki nykyisin valtatiellä olevat yksityistieliittymät ja maatalousliittymät

tullaan suunnittelualueelta katkaisemaan ja niille osoitetaan korvaavat
yhteydet
 Ohituskaistaosuuksille toteutetaan riista-aidat
 Ainakin liittymäalueet sekä ohituskaistojen alku- ja loppupäät

valaistaan
 Toisessa yleisötilaisuudessa esitetään tie- ja yksityistiealueiden rajat



Suunnitelman esittely
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 Yleiskartalta näkee hankkeen kokonaisuuden, mm. korvaavat
yksityistiejärjestelyt.



Suunnitelman esittely
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 Hankkeen suunnitelmakartoilta näkee ohituskaistojen sijainnit, liittymäjärjestelyt,
katkaistavat liittymät ja korvaavat yksityistiejärjestelyt, alikulkusillan sijainnin sekä
suunniteltujen väylien tunnukset ja kiinteistötunnukset



Suunnitelman esittely
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 Parhaan kokonaiskuvan suunnitelmaratkaisuista saa tarkastelemalla
aluksi dokumenttia

3T-Suunnitelmakartta_Kumila-Mellila_koko_alue.pdf
 Siinä koko hanke on esitetty yhdessä kuvassa



Suunnitelman esittely
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 Liikennetekniset poikkileikkaukset



Suunnitelman esittely
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 Liittymäjärjestelyt
– Suunnitelman

alkuosuudelle
rakennetaan uusi
porrastettu tasoliittymä,
jossa on maalauksin
toteutetut vasemmalle
kääntymiskaistat

– Tämä toimii Kumila -
Mellilä
ohituskaistaosuudella
Turun puoleisten
yksityisteiden liittymänä
valtatielle



Suunnitelman esittely
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 Liittymäjärjestelyt
– Mellilän puoleisen osuuden

yksitysiteiden liikenne
ohjataan nykyisen
Melliläntien (mt 2260)
kautta valtatielle



Suunnitelman esittely
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 Alueen
yksityistiejärjestelyjä
varten toteutetaan silta
valtatien 9 ali
 Silta palvelee samalla

alueen sisäistä,
poikittaista liikennettä



Suunnitelman esittely
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 Sillan (S22) alikulkukorkeus on 5 metriä ja aukon leveys on noin 20 metriä
 Alikulkusilta toimii samalla riistaeläinalikulkuna



Luonnon- ja kulttuuriympäristön arvokohteet
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 Suunnittelualueen luonnon- ja
kulttuuriympäristön arvokohteet on
esitetty kartoilla symbolein ja
aluerajauksin
 Kyseiset arvokohteet huomioidaan

suunnitelmaratkaisuissa



Melun nykytilannekartat päivä ja yö aikaan
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 Tiesuunnitelman yhteydessä laaditaan
suunnittelualueelta meluselvitys
 Tässä vaiheessa suunnittelua on laskettu

nykytilanteen mukaiset meluarvot päivä ja
yöaikaan
 Seuraavassa yleisötilaisuudessa esitellään

meluntorjuntatoimenpiteet
ennustetilanteessa 2040
 Valtioneuvoston asettamat melutasojen

ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
 Melukartoilla eri meluvyöhykkeet on esitetty

värirasteroinnein



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

Sami Snellman
Suunnittelukonsultti Destia Oy,
projektipäällikkö
PL 382, 33101 Tampere
sami.snellman@destia.fi
puh: 0400 715 881
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Kiitos!


