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NYKYTILA JA ONGELMAT
• Turun ja Helsingin välinen tieyhteys on tärkeä sekä kan-

sallisesti että osana Suomen kansainvälisesti merkittä-
vintä tietä, Eurooppatie E18:aa. Tie yhdistää Suomen
voimakkaasti kehittyvät alueet pääkaupunkiseutuun ja
tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Liikennekäytä-
vää kehitetään kaikkien liikennemuotojen kokonaisuutena
EU:n priorisoiman Pohjolan Kolmion osana.

• Kaksikaistaisen sekaliikennetiejakson Muurla - Lieviö
laatutaso ei vastaa nykyliikenteen vaatimuksia eikä turvaa
alueen kehitystä jatkossa. Tien nykyinen kuljetusvarmuus
ei täytä elinkeinoelämän ja kansainvälisen kuljetuskäytä-
vän vaatimuksia.

• Liikenneturvallisuus on huono. Yleisestä kehityksestä
poiketen tieosuuden turvallisuus on heikentynyt.
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu
keskimäärin 3,2 ja henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia keskimäärin 26 kpl vuosittain.

• Keskimääräinen liikennemäärä on 9 000 - 11 000 au-
toa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 13 – 15 %. Liikenne
ruuhkautuu valtatiellä 1 herkästi.

• Nykyinen tie on teknisesti vanhentunut. Alunperin 1930-
luvulla linjattu tie on tullut päätienä käyttöikänsä päähän.
Se on kuitenkin riittävä moottoritien rinnakkaisena seudul-
lisena väylänä.

HANKE
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet:
• Uutta moottoritietä 50 kilometriä ja Lohjan läntisen si-

sääntulotien,
• Kahdeksan eritasoliittymää,
• 7 tunnelia, joiden yhteispituus on 5,1 km,
• Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä,
• Laajat meluntorjunnat ja pohjavesisuojaukset.

Hankkeeseen niveltyvästä moottoritieosuudesta Lohja -
Lohjanharju on jo rahoituspäätös, ja sen rakentaminen
alkaa 2003 valmistuen liikenteelle 2005. Osuuden Muurla -
Lohja rakennustyöt alkavat hallituksen periaatepäätöksen
mukaisesti vuonna 2004 ja tavoitteena on osuuden avaa-
minen liikenteelle vuonna 2008.

HANKKEEN VAIKUTUKSET
Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko välin
Muurla - Lohjanharju suunnittelun yhteydessä.
+ Riittävä ja yhtenäinen palvelutaso kotimaan

kuljetuksille, henkilöauto- ja joukkoliikenteelle
sekä samalla ulkomaankaupan ja kansainväli-
sen liikenteen tarpeisiin.

+ Tukee koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon
ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä sekä niiden
yhteyksiä pääkaupunkiseutuun.

+ Kymmenessä vuodessa vältytään n. 250 hen-
kilövahinko-onnettomuudelta, joissa kuolisi
noin 50 ihmistä.

+ Pohjavesien pilaantumisriski pienenee merkit-
tävästi ja melualueilla (yli 55 dB) asuvien ih-
misten määrä vähenee noin 1800 ihmisellä.
Loma-asuntojen melutilanne muuttuu nykyi-
sestä, mutta tilannetta on lievennetty tehok-
kaalla ja laajalla meluntorjunnalla.

+ Saadaan koko Turku-Helsinki-tieyhteyden hyö-
dyt tehokkaasti käyttöön.

+ Nykyisten teiden varrella asuinmukavuus ja
taajamakuva paranevat.

- Tie leikkaa merkittäviä luontoaluekokonaisuuk-
sia, muuttaa luonnonmaisemaa sekä kulttuuri-
maisema-alueita. Vaikutuksia on lievennetty
tehokkaasti tunneleilla, tien sijoittamisella sekä
maisema- ja vihersilloilla.

- Tien rakentaminen heikentää liito-oravien elin-
olosuhteita. Tie ei kuitenkaan heikennä niiden
suotuisan suojelun tasoa alueella, ja ympäris-
töviranomaisten lupa on saatu.

Kustannusarvio
Muurla-Lohja osuuden kustannusarvio on 310 M€
(joulukuu 2002). Hankkeen toteutuksessa selvi-
tetään mm. erilaisten elinkaarimallien soveltu-
vuutta. H/K-suhde on 1,7.




