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Suunnitteluhanke

§ Hankkeen tavoitteena on suunnitella kiertoliittymä maantien 110 ja
maantien 181 liittymään liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
§ Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa tiesuunnitelman laatimisesta

sekä tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta.
§ Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelma.
§ Kun tiesuunnitelma on hyväksytty, kohteesta laaditaan erillinen

rakennussuunnitelma.
§ Suunnittelun kustannusarvio on noin 50 000 euroa.
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Tilaajan edustajat
§ Aku Reini, Varsinais-Suomen ELY-keskus
§ Timo Bäcklund, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kaupungin edustajat
§ Markku Kylen, Paimion kaupunki
§ Juha Saarinen, Paimion kaupunki

Suunnitelmaa laativa konsultti
§ Destia Oy

– Matti Vuolamo



4

Tiesuunnitelma
(LjMTL)

Ratkaistaan maanomistajiin ja
muihin asianosaisiin vaikuttavat

tekijät

Antaa oikeuden tiealueen
haltuunotolle

Rakennussuunnitelma

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
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely LjMTL:n mukaisesti.

Käynnistyminen
Talvi 2020

§ Aloituskuulutus
ELY-keskuksen tietoverkko 7.1.2020

Paimion kaupungin tietoverkko7.1.2020
Kunnallislehti 10.1.2020

§ Tiesuunnitelman
hankintapäätös ja tilaus

28.1.2020

§ Maastomittaukset ja
maaperätutkimukset

Hyväksymiskäsittely
Kesä/syksy 2020

• Hyväksymisesitys
Väylään/Traficomiin

• Hyväksymispäätös Traficomista.

• Tiesuunnitelman lainvoimaisuus
• Kuulutus + valitusaika
• Mahd. valituskäsittelyt

Suunnitelman laatimisvaihe
Kevät/kesä 2020

• Vuoropuhelu
Ilmoitus ELY-keskuksen
tietoverkossa 5.5.2020

Ilmoitus Paimion kaupungin
tietoverkossa 5.5.2020

Ilmoitus Kunnallislehdessä

• Tiesuunnitelma sähköisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi.

• Kuulutus ELY:n verkkosivuilla
• Lehti-ilmoitus (Kunnallislehti)
• Kirjeet asianosaisille.
• Lausuntopyynnöt viranomaisille.

§ Muistutusten ja lausuntojen
käsittely

§ Muutokset tiesuunnitelmaan
Rakennussuunnitelma

Syksy/talvi 2020/2021
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Vuoropuhelu poikkeustilanteessa

§ Yleisötilaisuutta ei järjestetä, koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilan vuoksi.
§ Hankesivuilla voi tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin ja

esittelyvideoihin.
§ Mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään

sähköpostilla 17.5.2020 mennessä
§ Soittoaika maanantaina 11.5.2020 kello 16.00-18.00
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SUUNNITELMAN ESITTELY

§ Nykyinen maanteiden 110 ja 181 nelihaaraliittymä parannetaan
kiertoliittymäksi, jonka halkaisija on 25 metriä
§ Kiertoliittymän ympärille toteutetaan kevyen liikenteen yhteydet
§ Erikoiskuljetusten vaatimat järjestelyt toteutetaan
§ Nykyinen valaistus uusitaan suunnittelualueella
§ Suunnittelualueen pintakuivatusta parannetaan nykyisiä sivuojia ja laskuojia

perkaamalla
Liitteenä
§ Yleiskartta (2.1T_30.04.2020)
§ Suunnitelmakartta (3T-1_30.4.2020)
§ Meluselvitys (Mt110 parantaminen mt181 liittymässä meluselvitys 1.4.2020)
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Nyt on oikea hetki antaa palautetta

§ Kannattaa viestiä suunnittelun aikana
§ Tuo esiin ne yksityiskohdat, jotka ovat suunnitelman viimeistelyn

kannalta tärkeitä.
§ Esimerkki:

– Jääkö tiealueelle kiinteistön putkia, kaivoja tai muita maanalaisia
rakenteita?
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Rakennushankkeen toteutus

§ Hallitus on antanut hankkeelle 500 000 euron lisämäärärahan
kiertoliittymän rakentamiseksi.
§ Rakennustyöt alkavat aikaisintaan vuoden 2021 keväällä.
§ Tavoitteena on, että kiertoliittymä on valmis vuoden 2021 syksyyn

mennessä.



Kiitos!

Aku Reini
Projektipäällikkö
aku.reini@ely-keskus.fi
puh. 0295 022 190

Matti Vuolamo
Projektipäällikkö
matti.vuolamo@destia.fi
puh: 0400 797 301
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Juha Saarinen
Tekninen asiantuntija
juha.saarinen@paimio.fi
puh: 050 590 0521


