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TYÖPAJATILAISUUS (NAANTALI) 

 
MUISTIO 

1. Työpajatilaisuus 

Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä tiesuunnitelman lähtökohdat, aikataulu ja 
suunnittelun organisointi, tiesuunnittelun etenemisestä sekä kertoa osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksista suunnitteluprosessin aikana. Keskeisenä tavoitteena oli 
mahdollistaa palautteen antaminen tiesuunnitelman luonnoksiin perustuen. 

Tilaisuudessa puheenvuorot pitivät: 

Väyläviraston avauspuheenvuoro, Vesa Virtanen, Väylävirasto 

Tiesuunnitelmavaiheen esittely, Seppo Parantala, Ramboll 

Naantalin kaupungin puheenvuoro, Mika Hirvi, Naantalin kaupunki 

Naantalin kaupungin kaavoitusasiat, Oscu Uurasmaa, Naantalin kaupunki 

Palautteen jättäminen ja työpajaosuuden ohjeistus, Vilma Vuori, Ramboll 

 

2. Tilaisuuden avaus 

Vilma Vuori avasi tilaisuuden klo 17.00. Hän kävi läpi tilaisuuden ohjelman.  

3. Yleisötilaisuuden puheenvuorot ja esitykset 

4. Väyläviraston avauspuheenvuoro  

Vesa Virtanen Väylävirastosta kertoi hankkeen taustoista ja tavoitteista. Yleisöllä ei 
ollut kysymyksiä Virtaselle. 

Aika: Tiistai 14.6.2022 klo 17.00–19.30 

Paikka: Naantalin kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali 

Osallistujat: Vesa Virtanen 
Oscu Uurasmaa 
Mika Hirvi 
Saija Kajala 
Heli Ojanen 
Seppo Parantala 
Martti Lehtinen 
Vilma Vuori 
Topi Vuorio 
Jaakko Pohjala 
Jari Hosiokangas 

Väylävirasto 
Naantalin kaupunki 
” 
” 
” 
Ramboll 
” 
” 
” 
” 
” 

Yleisöä 34 hlöä  
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5. Tiesuunnitelmavaiheen esittely  

Seppo Parantala esitteli lyhyesti hankkeen suunnittelualuetta, tavoitteita ja lähtö-
kohtia. Parantala jatkoi käymällä läpi suunnittelukohteen nykytilaa tieverkon, liiken-
teen, kaavatilanteen, arvokkaiden luontokohteiden ja suojelualueiden sekä meluta-
son näkökulmasta. Tämän jälkeen esiteltiin tiesuunnitelman perusratkaisuja. Lo-
puksi Parantala kävi läpi tiesuunnitelmaa esittelemällä erityisesti Naantalin aluetta 
koskevia suunnitelmakarttoja. Yleisöstä pyynnöstä Parantala esitteli tarkemmin 
Temppelivuoren eritasoliittymää koskevaa suunnitelmakarttaa, melusuojauksia 
Naantalin kohdalla ja Ruonan risteysalueen suunnitelmakarttaa. 

Esityksen päätteeksi Parantala vastasi yleisökysymyksiin: 

Kysymys: Tuleeko järven kohdalle läpinäkyvä melusuojaus? 

Vastaus: Asutuksen kohdalle on esitetty meluseinä. 

Jatkokommentti: Melusuojaus tarvitaan järven kohdalle. 

Kysymys: Missä kohtaa (suunnitelmakartassa) Ruonan risteysalueella on nykyinen 
kevyen liikenteen silta?  

Vastaus: Aika lailla samalla kohtaa kuin tuleva risteyssilta. 

Jatkokysymys: Siitäkö ei pääse kävelemään Järveläntielle päin? 

Vastaus: Tuolla kohdalla ei ole kevyen liikenteen jatkuvaa reittiä, vaan kävelyreit-
tinä toimii järven puolelle tuleva ulkoilureitti. Keskustaan päin käveltäessä pitää ylit-
tää kehätie Ruonan yhdystien jalankulkuväylää pitkin. 

Kysymys: Vaikuttaako junarata suunnitelmaan? 

Vastaus: (Lehtinen): Sillan alle jätettävä vapaa tila mahdollistaa sähköistetyn ra-
dan. 

Kysymys: Leveneekö nykyinen tielinjaus kaupunkiin päin vai vain järvelle päin? 

Vastaus: Lähtökohtaisesti järven puoleinen reuna pidetään ennallaan. Jos leven-
netään, tehdään se kaupungin suuntaan 

 

6. Naantalin kaupungin puheenvuoro  

Mika Hirvi kertoi lyhyesti tiesuunnittelun vaiheita vuodesta 2013 lähtien Naantalin 
kaupungin näkökulmasta. Hän kertoi, että tämä hanke on määritelty Naantalin kau-
pungin kärkihankkeeksi. Saavutettavuus, satamayhteys, TEN-T-tieverkko, turvalli-
suus ja sujuvuus ja ratkaisujen hakeminen niihin liittyviin haasteisiin ovat keskeisiä 
syitä hankkeen edistämiseksi. Hirvi kävi läpi tiehankkeen keskeisten muutosten 
vaikutuksia etenkin melusuojaukseen ja liittymien muutoksia koskien. Hän kertoi, 
että Naantalin kaupunki on aina lausunut hankkeen toteuttamisaikataulusta ja lau-
sunnoissaan pyytänyt kiirehtimään toteuttamisaikataulua. Todennäköisesti kau-
punki aikanaan lausuu myös tiesuunnitelmavaiheessa toteuttamisaikataulun kiireh-
timisen puolesta. 

Hirvi kertoi, että tiesuunnitelman pitää olla asemakaavan mukainen, ja kaupungin 
on sen vuoksi laadittava tai muutettava asemakaava niiltä osin kuin nykyiset ovat 
ristiriidassa tiesuunnitelman kanssa. Niiden laatiminen on jo käynnistynyt. Tässä 
mukana on myös Viestitie, eli satamaan johtava yhteys, joka lähtee Vanton erita-
soliittymästä paloaseman ohi aina satamaan saakka. Hankkeen yhteydessä on 
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keskusteltu Väyläviraston kanssa mahdollisuudesta muuttaa Viestitie maantieksi. 
Tämä vaatisi erillisen tiesuunnitelman ja asemakaavan laatimisen alueella. Maan-
tieksi muuttamisen suora vaikutus olisi, että jatkossa valtio vastaisi väylän ylläpitä-
misestä. Valtiolla on maanteille tiukempia vaatimuksia kuin kaupungeilla katuver-
koille. Tämä näkyisi selkeimmin siinä, että suorat maankäytön liittymiä kiinteistöille 
jouduttaisiin järjestelemään uudelleen ja vähentämään. Hirvi kertoi, että parhail-
laan tehdään selvitystä Viestitien maantieksi muuttamisesta, ja kaupungin pitää 
muodostaa käsitys, onko halukkuutta lähteä prosessiin, jonka tavoite on maan-
tieksi muuttaminen, Vaikka tässä on kyseessä erillinen suunnitelma, esitellään 
luonnoksia tämän tilaisuuden työpajassa. Kun tiesuunnitelma valmistuu, Väylävi-
rasto (eli valtio) ja suunnitelman alueelle sijoittuvat kaupungit (Naantali ja Raisio) 
käyvät kustannusjakoneuvottelut rakentamiskustannuksista. Jotta väylä saadaan 
toteutettua, tarvitaan joka tapauksessa rahoituspanosta Naantalin kaupungilta. 

7. Naantalin kaupungin kaavoitusasiat  

Oscu Uurasmaa kertoi Naantalin kaupungin kaavoituksen tilanteesta ja esitteli 
suunnitteilla olevia asemakaavamuutoksia ja niiden aikataulua. Varsinaiset asema-
kaavaluonnokset tämän asian tiimoilta on tarkoitus tehdä syksyllä 2022. 

Kysymys: Miksi Viestien muuttamista maantieksi selvitetään; mitä merkitystä muu-
toksella on?   

Vastaus: Lähtökohtana on turvata mahdollisimman hyvä liikenneyhteys satamaan. 
Muutos maantieksi parantaisi sataman liikenneyhteyksiä ja liikenteen sujuvuutta. 
Nykyinen tieyhteys useilla katuliittymillä on raskaan liikenteen kannalta haasteelli-
nen. Jos Viestitie muuttuisi maantieksi, vähentäisi se liittymien määrää, ja toisi 
myös omistuksellisia ja vastuukysymyksiä.  

8. Palautteen jättäminen ja työpajaohjeistus  

Vilma Vuori kertoi palautteenantomahdollisuuksista sekä miten hanketta voi seu-
rata hankesivujen ja postituslistan kautta. Vuori kertoi saman päivänä avatusta 
karttakyselystä. Tämän jälkeen Vuori kertoi työpajaosuuden teemapisteistä ja mi-
ten niissä toimitaan. Lopuksi Vuori kertoi, että tilaisuus päättyy klo 19.30, ja että 
työpajaosuuden jälkeen ei ole enää yhteistä kokoontumista, vaan kukin voi viipyä 
työpajapisteillä haluamansa ajan ja lähteä omaan tahtiinsa. 

9. Työpajaosuus  

Tilaisuudessa oli kolme työpajapistettä, joille siirryttiin klo 18.09.  

1. Tiejärjestelyt: Jalankulun ja polkupyöräliikenteen väylät, kadut, yksityistiet 

Esittelijät: Seppo Parantala, Topi Vuorio, Jaakko Pohjala (Ramboll) 

Työpajassa käytiin läpi hankkeen vaikutuksia tie- ja katuyhteyksiin sekä jalankulun 
ja pyöräilyn väyliin. Keskustelua heräsi erityisesti Emäntäkoulun kohdan tulevista 
kulkuyhteyksistä kiinteistöille. Keskustelujen perusteella nyt esitetyt järjestelyt uu-
delleenarvioidaan. 

Asukkaat kehottivat huomioimaan kunnollisen viitoituksen jalankulkijoille ja pyöräili-
jöille, jotta ylitykset osataan tehdä oikeassa eritasoliittymässä, sillä niiden välillä 
ylitys- tai alitusmahdollisuuksia ei ole. 
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Myös Linkkikadun tasauksen merkittävä nostaminen Vanton eritasoliittymän koh-
dalla mietitytti. Lisäksi melusuojausta toivottiin päätielle Luolalanjärven kohdan jär-
ven puoleiselle laidalle. 

2. Ympäristövaikutukset: Meluselvitys ja ehdotettu meluntorjunta, luontoarvot ja   
  tekeillä olevat luontoselvitykset 

Esittelijät: Martti Lehtinen, Jari Hosiokangas (Ramboll) 

Työpajassa käytiin läpi eri kiinteistöjen/asuntojen melutilanne. Erityisesti Viluluo-
don ja Emäntäkoulun kohtien suojaaminen melulta kiinnosti asukkaita. 

Keskustelua herätti myös Luolalanjärven tilanne ja se tosiasia, että järven puolella 
ei ole suojattavia kohteita (asutus, luonnonsuojelualue, virkistysalue) eikä suunni-
telmassa esitetä meluesteitä järven puolelle. 

Saatiin rakennuttajalta huomautus, että Luolalankadun varteen (paloasemaa vas-
tapäätä) juuri rakennettu uusi liikerakennus ei näy melukartoissa. Kadun puolen 
liiketilassa ohittavien rekkojen melu koetaan häiritsevänä. 

3. Turun kehätien Naantalin alueen ja Viestitien alustavan kaavaluonnoksen 
 ensiesittely 

Esittelijät: Oscu Uurasmaa, Mika Hirvi (Naantalin kaupunki) 

10. Tilaisuuden päättäminen 

Tilaisuus päättyi klo 19.30. 

 

Liitteet 

LIITE 1. Kuvakooste työpajapisteissä 1 ja 2 suunnitelmakarttoihin tarralapuilla saa-
dusta kommenteista. 
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LIITE 1. KUVAKOOSTE TYÖPAJAPISTEISSÄ 1 JA 2 SUUNNITELMAKARTTOIHIN TARRA-

LAPUILLA SAADUSTA KOMMENTEISTA. 

 

Kuva 1. Tiejärjestelyt-työpajapisteellä kartalle merkitty kirjallinen palaute. 
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Kuva 2. Lähikuva tiejärjestelyt-työpajapisteellä kartalle merkitystä kirjallisesta palautteesta. 
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Kuva 3. Meluselvitykseen liittyvä kartalle merkitty kirjallinen palaute.. 
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Kuva 4. Työpajassa kartalle merkittyjä huomioita. 

 

 


