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Hankkeen YVA-menettelyn ja yleissuunnittelun aikataulu

E18 Turun kehätie välillä  
Naantali – Raisio
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arvioitavat vaikutukset 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävänä on arvioi-
da E18 Turun kehätien Naantalin ja Raision välin parantami-
sen aiheuttamat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen 
edellyttämällä tavalla. Arvioitaviksi tulevat seuraavat vaikutuk-
set:
• yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• luonnonoloihin ja luonnon monimuotoisuuteen
• maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön

• pinta- ja pohjavesiin
• maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
• liikenteen meluun
• liikenteen päästöihin ja ilman epäpuhtauksiin.

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankkeen raken-
tamisen aikaisia että pysyviä, pitkäaikaisia vaikutuksia.
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asetettu nähtäville. Myös YVA-selostusvaiheessa ja yleissuun-
nitteluvaiheessa järjestetään myöhemmin yleisötilaisuudet.

Hankkeessa järjestetään sidosryhmille tarkoitettu työpaja, jon-
ka tuottamaa aineistoa käytetään hyödyksi suunnittelussa ja 
vaikutusten arvioinnissa.

Selostusvaiheessa hankkeelle perustetaan karttapalautepal-
velu, jonka välityksellä kansalaiset voivat kertoa kartalle pai-
kannettuja hankkeeseen, sen suunnitteluun ja vaikutuksiin 
liittyviä näkemyksiään ja tietojaan. 

Alustavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat vaihtoehto 
0+ ja kehittämisvaihtoehdot 1A ja 1B, jotka poikkeavat toisis-
taan lähinnä Raisionlahden liikennejärjestelyjen osalta. 

Vaihtoehto 0+

E18 Turun kehätie pysyy nykyisellään. Kehätielle toteutetaan 
liikenneturvallisuutta edistäviä pienehköjä toimenpiteitä, 
kuten:

• Parannetaan E18 Turun kehätien ja Ruonan yhdystien ta-
soliittymä sekä Telakkatien liittymä liikennevaloliittymiksi. 

• Kaanaan eritasoliittymään lisätään liittymiskaista Naantalin 
suuntaan. 

• Raisionlahden kohdalla Nesteentien ja Hahdenniementien 
välissä olevalle yhteydelle E18 Turun kehätieltä toteute-
taan liittymiskaista Naantalin pikatielle Raisioon päin. 

• Lisäksi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan 
muuttuvilla nopeusrajoituksilla.

Vaihtoehto 1A
E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliitty-
millä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen. Vaihtoehtoon 
kuuluvat muut toimenpiteet ovat:
• Naantalin pikatielle toteutetaan uusi eritasoliittymä telakan 

kohdalle. 
• Järvelän eritasoliittymään lisätään rampit Naantalin suun-

taan.

VE 0+ VE 1A VE 1B

E18 Turun kehätie välillä Naantali – Raisio
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Hanke

E18 Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä 
päätieyhteyttä. E18 kulkee Naantalista Turun ja pääkaupun-
kiseudun kautta Vaalimaalle. Turun kehätie kuuluu Euroopan 
laajuiseen TEN-T -tieverkon Skandinavia – Välimeri -ydinverk-
kokäytävään. Lisäksi E18 on osa valtakunnalliseen suurten 
erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa (SEKV). Valtakunnallisen 
mer kityksen lisäksi Turun kehätiellä on tärkeä seudullinen rooli.

Tämä E18 Turun kehätien ympäristövaikutusten arviointime-
nettely liittyy maantielain mukaisen yleissuunnitelman laa-
dintaan. Yleissuunnitelmassa määritetään tien likimääräinen 
sijainti ja tilantarve sekä suhde nykyiseen ja tulevaan maan-
käyttöön, tien tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, hank-
keen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä esitetään 
ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelma 
on ohjeena tarkempaa tiesuunnitelmaa laadittaessa.

Suunnittelukohde sisältää Turun kehätien parantamisen noin 
yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpään 
länsipuolelta (entisen Satamatien liittymästä) Naantalista Rai-
sionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään 
Raisioon. Kehätie parannetaan nykyiselle paikalleen eli uusia 
tielinjauksia ei suunnitella.

Suunnittelun kohteena olevalla tiejaksolla on merkittäviä 
puutteita liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Lisäksi 
Turun kehätien liikenteellistä toimivuutta heikentävät epäjat-
kuvuuskohdat Raision Kaanaassa ja Krookilassa, joissa ke-
hätietä kulkevat joutuvat kääntymään liittymässä pysyäkseen 
kehätiellä. Tulevaisuudessa liikennemäärät lisääntyvät suun-
nittelualueen ympäristön kehittyessä. Ongelmat liikenteen 
sujuvuudessa ja turvallisuudessa kasvavat liikennemäärien 
lisääntyessä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
ja osallistuminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen 
vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma siitä, 
miten hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan. Kun 
arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, tulokset 
kootaan arviointiselostukseen. Siinä esitetään arvioinnin tu-
losten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyt 
arviointimenetelmät sekä vaihtoehtojen vertailu.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen on käyn-
nistynyt lokakuussa 2015. Arviointiohjelma on valmistunut 
maaliskuussa 2016. Yhteysviranomainen asettaa valmiin arvi-
ointiohjelman kahdeksi kuukaudeksi nähtäville. Arviointiohjel-
man ja siitä saadun palautteen perusteella yhteysviranomai-
nen antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa kuukauden 
kuluessa nähtävilläolon päättymisestä. Lausunnon perusteella 
ympäristövaikutukset arvioidaan ja arviointiselostus laaditaan. 
Alustavan aikataulun mukaan arviointiselostus valmistuu syk-
syllä 2016 ja koko menettely päättyy, kun yhteysviranomainen 
antaa lausunnon selostuksesta alkuvuodesta 2017. Päätös 
jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta tehdään vasta 
YVA-menettelyn päätyttyä.

Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä 
on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arvi-
ointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista voi esit-
tää koko suunnittelun ajan. Hankkeesta ja YVA-menettelystä 
tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille tiedotteiden, pos-
tituslistan (sähköposti/kirje) sekä internetin välityksellä.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestetään maaliskuun 
30. päivä 2016, kun hankkeen YVA-ohjelma on valmistunut ja 

• Ruonan yhdystien kohdalle toteutetaan joko E18 Turun ke-
hätien ali tai yli.

• Vanton eritasoliittymän liittymiskaistoja parannetaan
• E18-tien epäjatkuvuuskohta parannetaan vaihtoehdossa 

1A Kaanaan ja Krookilan välillä siten, että Kaanaan erita-
soliittymä parannetaan ja uusi eritasoliittymä toteutetaan 
Temppelivuoren/Krookilan kohdalle, johon maantie 185 
(Naantalin pikatie) yhdistyy.

• E18 Turun kehätien ja Raisionkaaren kohdalle toteutetaan 
uusi eritasoliittymä.

• Rinnakkaistieyhteys toteutetaan Kaanaan eritasoliittymän 
ja Juhaninkujan välille.

• Nopeustaso koko suunnittelualueella on 80 km/h.
• Vaihtoehto sisältää meluntorjuntaratkaisut meluselvitysten 

perusteella tarkemmin osoitettaviin kohteisiin.

Vaihtoehto 1B
E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliit-
tymillä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen. E18-tien 
epäjatkuvuuskohta parannetaan vaihtoehdossa 1B Kaanaan 
ja Krookilan välillä siten, että Kaanaan eritasoliittymä paran-
netaan, maantie 185 (Naantalin pikatie) liittyy E18 Turun ke-
hätiehen suuntaisrampeilla ja uusi eritasoliittymä toteutetaan 
Krookilan kohdalle. Vaihtoehtoon kuuluvat muut ratkaisut ovat:
• Krookilan eritasoliittymästä on yhteys Naantalin pikatielle. 
• Naantalin pikatielle toteutetaan uusi eritasoliittymä telakan 

kohdalle.  
• Järvelän eritasoliittymään lisätään rampit Naantalin suun-

taan, 
• Ruonan yhdystien kohdalle toteutetaan joko E18 Turun ke-

hätien ali tai yli, 
• Vanton eritasoliittymän liittymiskaistoja parannetaan, 
• E18 Turun kehätien ja Raisionkaaren kohdalle toteutetaan 

uusi eritasoliittymä. 
• Rinnakkaistieyhteys toteutetaan Kaanaan eritasoliittymän 

ja Juhaninkujan välille. 
• Nopeustaso koko suunnittelualueella on 80 km/h. 
• Vaihtoehtoon sisältyvät meluntorjuntaratkaisut meluselvi-

tyksen perusteella tarkentuviin kohteisiin.


