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Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 – st 110 

1 Yleistä 

Työn tarkoituksena oli laatia liikenneselvitys Paimiossa sijaitsevalle Iso-

Iivarintielle valtatien 1 (Turku-Helsinki moottoritie E18) sekä seututien 110 (Val-

tatie) väliselle osuudelle. Kyseisen tieosuuden molemmille puolille on vireillä toi-

mitilarakennusten asemakaavat (Iso-Iivarintien asemakaava ja Valtatie 1:n ase-

makaavan muutos). Iso-Iivarintien asemakaavan alueelle on kaavoitettu toimitila-

rakennusten korttelialueiden lisäksi myös yleisen tien aluetta, energiahuollon 

alue, suojaviheralue sekä maa- ja metsätalousalue. Selvityksessä on tarkasteltu 

suunnittelualueiden kytkeytyminen nykyiseen liikennejärjestelmään, arvioitu uu-

den maankäytön synnyttämä liikenne sekä arvioitu sen aiheuttamat vaikutukset. 

Paimion kaupungilta työtä on ohjannut kaavoitusinsinööri Juha Suominen. Selvitys 

on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työn projektipäällikkönä 

toimi DI Tuomas Miettinen ja suunnittelijoina DI Saara Aavajoki sekä Tkk Saara 

Pölkki. 

2 Suunnittelualue 

Suunnittelualueet sijaitsevat Paimiossa Tapiolan kaupunginosan eteläpuolella (ku-

va 1). Suunnittelualueet rajoittuvat valtatien 1 eteläpuolelle ja seututien 110 poh-

joispuolelle. Suunnittelualueiden välissä kulkee Iso-Iivarintie (yhdystie 2352), jo-

ka kuuluu myös osittain Iso-Iivarintien asemakaava-alueeseen. Muuten Iso-

Iivarintien asemakaava-alue sijoittuu Iso-Iivarintien itäpuolelle ja rajoittuu pohjoi-

sessa valtatien 1 liittymän eteläpuolelle. Valtatie 1:n asemakaavan muutosalue si-

jaitsee Iso-Iivarintien länsipuolella, seututien 110 ja Iso-Iivarintien kanavoidun 

liittymän läheisyydessä. Valtatie 1:n asemakaavan muutosalueen pohjoisosassa 

kulkee Ajurintie. Muita katuja suunnittelualueiden läheisyydessä ei nykytilassa 

ole. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti (Muokattu lähteestä: Maanmittauslaitos). 
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Kuvan 2. ilmakuvassa on esitetty punaisella katkoviivalla Valtatie 1:n asemakaa-

van muutosalue Iso-Iivarintien länsipuolella ja Iso-Iivarintien asemakaava-alue 

samaisen tien kohdalla ja sen itäpuolella. Iso-Iivarintien asemakaavan alueella on 

nykyisellään motocrossrata ja metsää. Valtatie 1:n asemakaavan muutosalueella 

on metsän lisäksi nykytilassa muutamia entisen Paimion motellin rakennuksia, 

jotka on tarkoitus purkaa tulevaisuudessa. 

 

Kuva 2. Valtatie 1:n asemakaavan muutosalue kuvassa vasemmalla ja Iso-Iivarintien ase-
makaava-alue oikealla (Muokattu lähteestä: Maanmittauslaitos). 

2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien liikenneväylien vuorokauden keski-

määräiset liikennemäärät on esitetty kuvassa 3. Esitetyt liikennemäärätiedot ovat 

Liikenneviraston liikennemääräkartasta vuodelta 2016. 

Iso-Iivarintien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on valtatien 1 ja seutu-

tien 110 välillä noin 3 000 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus kyseisellä tie-

osuudella on noin 9 %. Eritasoliittymän pohjoisen puoleisen Iso-Iivarintien KVL on 

puolestaan noin 3 800 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus tästä on noin 4 %.  

Vastaavasti seututien 110 KVL on keskimäärin 2 200 ajoneuvoa Iso-Iivarintien 

länsipuolella, kun taas itäpuolella vastaava liikennemäärä on noin 2 800 ajoneu-

voa. Raskaan liikenteen osuudet ovat seututiellä 110 noin 14 % sekä itä- että 
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länsipuolella. Valtatien 1 KVL eritasoliittymän länsipuolella on noin 16 600 ajoneu-

voa ja raskaan liikenteen osuus tästä on noin 11 %. Eritasoliittymän länsipuolella 

KVL on noin 15 800 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus tästä on 10 %. 

 

Kuva 3. Liikennemäärät vuonna 2016 (Muokattu lähteistä: Liikennevirasto, Maanmittauslai-
tos). 

Iso-Iivarintien nopeusrajoitus on 60 km/h. Valtatien 1 nopeusrajoitus on puoles-

taan 120 km/h, kun taas seututien 110 nopeusrajoitus on Iso-Iivarintien liittymän 

länsipuolella 80 km/h ja itäpuolella 100 km/h. 

2.1.1 Liikenne-ennuste 

Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 -raportin mukaan Var-

sinais-Suomessa liikenteen ennustetaan kasvavan vuodesta 2012 vuoteen 2040 

valtateillä noin 1,365-kertaiseksi, seututeillä noin 1,345-kertaiseksi ja yhdysteillä 

noin 1,21-kertaiseksi. Kun ennustetta sovelletaan suunnittelualueen läheiselle tie-

verkolle vuoden 2016 keskimääräisen vuorokausiliikenteen arvojen osalta, saa-

daan vuoden 2040 keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi Iso-Iivarintiellä noin 

3 500 ajoneuvoa (välillä vt 1 ja st 110) sekä noin 4 500 ajoneuvoa eritasoliitty-

män pohjoispuolella. Vastaavasti ennusteiden mukaan valtatien 1 liikennemäärät 
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olisivat vuonna 2040 noin 21 700 ajoneuvoa vuorokaudessa (eritasoliittymän län-

sipuoli) ja 20 700 ajoneuvoa vuorokaudessa (eritasoliittymän itäpuoli). Seututiellä 

110 ennusteiden mukaiset vuorokauden keskimääräiset liikennemäärät olisivat 

puolestaan 2 800 ajoneuvoa (Iso-Iivarintien länsipuoli) ja 3 600 ajoneuvoa (Iso-

Iivarintien itäpuoli). Etelästä Iso-Iivarintielle yhtyvän yhdystien 12199 (Husontie) 

liikennemäärän arvioidaan kasvavan noin 450:neen ajoneuvoon vuorokaudessa.  

2.2 Kävelyn ja pyöräilyn nykytilanne 

Iso-Iivarintien länsipuolella kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, joka jatkuu 

myös Iso-Iivarintieltä Ajurintien suuntaan. Kuvassa 4. on esitetty suunnittelualu-

eella sijaitsevat jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetut väylät. 

 

Kuva 4. Kävelyn ja pyöräilyn reitit (Muokattu lähteestä: Maanmittauslaitos). 

2.3 Joukkoliikenteen nykytilanne 

Suunnittelualueiden kohdalla kulkevalla Iso-Iivarintien osuudella sijaitsee yksi lin-

ja-autopysäkki seututien 110 ja Iso-Iivarintien liittymän läheisyydessä. Muutoin 

linja-autopysäkit sijoittuvat eritasoliittymän etelä- ja pohjoispuolille erkanemis- ja 

liittymiskaistoille (liittymä 11). Kuvasta 5. näkyy suunnittelualueiden läheisyydes-
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sä kulkevat Turun seudun joukkoliikenteen reitit sekä alueella sijaitsevat linja-

autopysäkit. Turun seudun joukkoliikenne kulkee suunnittelualueiden läheisyydes-

tä Paimion keskustan ja Turun keskustan välillä, tosin seudullisen joukkoliiken-

teen palvelutaso suunnittelualueiden läheisyydessä on melko huono, vain muuta-

ma vuoro arkipäivinä. Lisäksi suunnittelualueiden läheisyydessä kulkee kaukolii-

kenteen linja-autoyhteydet Turkuun, Raumalle, Helsinkiin ja Saloon. Kaukoliiken-

teen palvelutaso Turku-Paimio välillä on kohtalaisen hyvä, sillä linja-autoja kulkee 

liittymän 11 ohi keskimäärin 1-2 tunnissa sekä Turusta Paimioon aamu- ja ilta-

huipputunteina vielä tätäkin useammin. Myös Saloon ja Helsinkiin linja-autoja 

kulkee keskimäärin 1-2 tunnissa sekä aamu- ja iltahuipputunteina yhteysvälistä 

riippuen vieläkin useammin. Raumalle kaukoliikenteen palvelutaso on edellisiä 

määräpaikkoja huonompi vuorotarjonnan rajoittuessa 6-8 vuoroon päivässä. 

 

Kuva 5. Linja-autoreitit ja pysäkit (Muokattu lähteistä: Digiroad, Maanmittauslaitos). 

2.4 Pysäköinnin nykytilanne 

Suunnittelualueilla ei ole erillisiä pysäköintialueita nykytilassa. Lähin pysäköinti-

alue sijaitsee suunnittelualueiden lähellä Ajurintien pohjoispuolella sijaitsevalla 

huoltoaseman piha-alueella, jossa on reilusti pysäköintipaikkoja. Myös Valtatie 

1:n asemakaavan muutosalueen länsipuolella sijaitsevalla Varsinais-Suomen ajo-
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harjoittelurata Oy:llä on jonkin verran pysäköintipaikkoja suunnittelualueen lähel-

lä. 

Huoltoaseman pysäköintialueet toimivat samalla myös liityntäpysäköintipaikkoina 

joukkoliikenteen matkustajille. Myös eritasoliittymän Turun suuntaan jatkavan 

rampin linja-autopysäkin läheisyydestä löytyy muutama liityntäpysäköintipaikka. 

2.5 Liikenteen ongelmat 

2.5.1 Liikenteen toimivuus ja sujuvuus 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia liikenteen toimivuus- tai 

sujuvuusongelmia. 

2.5.2 Liikenneturvallisuus 

Suunnittelualueiden läheisyydessä tapahtuneita poliisin tietoon tulleita liikenneon-

nettomuuksia tarkasteltiin edellisen viiden vuoden ajanjaksolta vuosilta 2012–

2016. Suunnittelualueiden läheisyydessä on tapahtunut yhteensä seitsemän polii-

sin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta valtatiellä 1, joista neljä on tapahtunut 

eritasoliittymän itäpuolella ja kolme länsipuolella, kun onnettomuuksia on tarkas-

teltu noin 700 metrin vaikutusalueen etäisyydeltä eritasoliittymän keskikohdasta. 

Valtatiellä 1 tapahtuneista onnettomuuksista kolme oli eläinonnettomuuksia, kol-

me yksittäisonnettomuuksia ja yksi ohitusonnettomuus. Näistä kuusi oli omai-

suusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja yksi loukkaantumiseen johtanut on-

nettomuus. 

Iso-Iivarintieltä, suunnittelualueiden läheisyydestä, on rekisteröity neljä poliisin 

tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä onnettomuuksista kaksi oli ris-

teämisonnettomuuksia, yksi kohtaamisonnettomuus ja yksi yksittäisonnettomuus. 

Kolme onnettomuuksista oli tapahtunut liittymäalueilla: seututien 110 ja Iso-

Iivarintien liittymässä, Iso-Iivarintien ja Ajurintien liittymän läheisyydessä sekä 

eritasoliittymän pohjoispuoleisen rampin ja Iso-Iivarintien liittymäkohdassa. On-

nettomuuksista kolme johti omaisuusvahinkoihin ja yksi johti loukkaantumisiin. 

Seututiellä 110 poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia on rekisteröity yh-

teensä neljä kappaletta, kun onnettomuuksia on tarkasteltu noin 300 metrin vai-

kutusalueella suuntaansa Iso-Iivarintien liittymästä. Näistä neljästä onnettomuu-

desta kolme oli omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta ja yksi loukkaan-

tumiseen johtanut. Yksi onnettomuuksista oli risteämisonnettomuus, joka tapah-

tui Iso-Iivarintien ja seututien 110 liittymässä. Loput suunnittelualueiden lähei-

syydestä raportoiduista onnettomuuksista olivat eläinonnettomuuksia. Yhdystiellä 

12199 ei sen sijaan ole rekisteröityjä liikenneonnettomuuksia kyseiseltä aikavälil-

tä suunnittelualueiden läheisyydestä. 

2.6 Liikennettä koskevat ajankohtaiset suunnitelmat 

ELY-keskuksella ja Liikennevirastolla ei ole tällä hetkellä suunnitteilla sellaisia lii-

kennehankkeita, joilla voisi olla merkittävää vaikutusta raportissa käsiteltävien 

suunnittelualueiden liikennemääriin.  

2.7 Kaavoitus 

Valtatie 1:n suunnittelualue on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vah-

vistettu ympäristöministeriössä 23.8.2004) sekä Varsinais-Suomen vaihemaakun-

takaavassa osoitettu työpaikkatoimintojen alueeksi (TP), ja osa kyseisestä kaava-
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alueesta kuuluu myös osittain kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Paimion 

Vistan osayleiskaavassa (vahvistunut Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 

2.4.2014) suunnittelualue on puolestaan osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi 

(P-3), joka on tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 

tarpeisiin. Valtatie 1:n suunnittelualueen eteläpäädyssä on osayleiskaavassa myös 

maininta mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista. 

Iso-Iivarintien suunnittelualue on myös Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan 

sekä Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan mukaan osoitettu työpaikkatoimin-

tojen alueeksi (TP). Osa kyseisestä suunnittelualueesta kuuluu maakuntakaavan 

mukaan suojelualueeseen ja osa alueesta vaihemaakuntakaavan mukaan kau-

punkikehittämisen kohdealueeseen. Vistan osayleiskaavan mukaan Iso-Iivarintien 

suunnittelualue on osoitettu pääosin kokonaan työpaikka-alueeksi (TP-2), jolla voi 

olla mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu 

kyseisen suunnittelualueen itäkärjen olevan suojelualuetta.   

Kaavaratkaisussa Iso-Iivarintien suunnittelualueella on varattu tilaa kokoojakadul-

le (XXTIE 1) sekä kapeammille tonttikaduille (XXTIE2 ja XXTIE3). Asemakaavassa 

Iso-Iivarintien suunnittelualueen kokoojakatu liittyy Iso-Iivarintiehen suunnittelu-

alueen eteläreunassa. Samaisessa liittymäkohdassa Valtatie 1:n asemakaavan 

muutosalueelle johtava uusi katu (Ajurinkuja) liittyy Iso-Iivarintiehen. Asemakaa-

voissa Iso-Iivarintielle on siis suunniteltu tulevan nelihaaraliittymä, jonka kautta 

kuljettaisiin molemmille suunnittelualueille. Lisäksi Valtatie 1:n suunnittelualueella 

sijaitsevan Ajurintien liittymäalueelle on varattu tilaa katutilaa. Asemakaavojen 

luonnokset on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Valtatie 1:n asemakaavan muutoksen luonnos vasemmalla ja Iso-Iivarintien ase-
makaavaluonnos oikealla. 

3 Kaavaratkaisu ja maankäytön synnyttämä liikenne 

Valtatie 1:n asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle 

toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1), jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto-, 

varasto- sekä myymälätiloja, jotka eivät ole vähittäiskaupan suuryksikköjä. Paljon 

tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköjä saa sijoittaa kortteli-

alueelle erikseen niille osoitetulle rakennusalalle. Kaavamuutoksessa rakennusoi-

keutta on osoitettu Valtatie 1:n suunnittelualueelle yhteensä noin 46 890 k-m2. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (11) 
   
28.4.2017   
   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Tälle alalle saa sijoittaa enintään 3 000 k-m2 suuruisen paljon tilaa vaativan eri-

koistavaran vähittäiskaupan suuryksikön.  

Uuden maankäytön synnyttämän liikennetuotoksen arvioinnissa on käytetty ym-

päristöministeriön opasta: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. 

Toimitilarakennusten korttelialueen matkatuotoslukuna on käytetty 2 kävi-

jää/100 k-m2, minkä lisäksi tavaraliikenteen arvioinnissa käytettiin 0,3 käyn-

tiä/100 k-m2. Henkilöauton kulkutapaosuutena käytettiin 83 % Turun kaupunki-

seudun tietojen mukaan, minkä lisäksi henkilöauton keskimääräisenä kuormi-

tusasteena käytettiin 1,16. Näiden arvojen perusteella saatiin kyseisen maankäy-

tön tuottamaksi liikenteeksi yhteensä 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun sekä 

meno- että paluumatkat on huomioitu. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan matkatuotoslukuina käytettiin 

10 käyntiä/100 myynti-m2, minkä lisäksi kuorma-autokuljetuksia arvioitiin olevan 

noin 0,15 kuljetusta/100 myynti-m2.  Henkilöauton kulkutapaosuutena käytettiin 

tässä 93 % ja keskimääräisenä kuormitusasteena 1,69. Valtatie 1:n asemakaava-

alueen paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikön liikenne-

tuotokseksi saatiin käytettyjen tunnuslukujen perusteella yhteensä noin 300 ajo-

neuvoa vuorokaudessa. Yhteensä Valtatie 1:n asemakaava-alueen tuottaman lii-

kenteen määrä on siis noin 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Iso-Iivarintien asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle myös 

toimitilarakennusten korttelialueita (KTY-2), joille saa sijoittaa toimisto-, tuotan-

to-, varasto- sekä myymälätiloja, jotka eivät ole vähittäiskaupan suuryksikköjä. 

Korttelialueelle saa sijoittaa kuitenkin paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähit-

täiskaupan suuryksikköjä, kuten esimerkiksi auto-, vene-, huonekalu-, rauta- ja 

rakennustarvikekaupan tiloja. Kyseisten toimitilarakennusten korttelialueiden yh-

teenlaskettu rakennusoikeus on noin 66 000 k-m2. Toimitilarakennusten kortteli-

alueiden lisäksi Iso-Iivarintien asemakaava-alueelle on kaavoitettu myös yleisen 

tien aluetta (LT), suojaviheralue (EV), energiahuollon alue (EN) sekä maa- ja 

metsätalousalue (M). Energiahuollon alueelle saa rakentaa energiaa tuottavan 

voimalaitoksen. Kyseisen alueen rakennusoikeus on noin 4 400 k-m2. 

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksiköiden arviointiin 

käytettiin samoja matkatuotoslukuja sekä henkilöauton kulkutapaosuutta ja 

kuormituslukua kuin Valtatie 1:n asemakaava-alueellakin. Paljon tilaa vaativan 

erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksiköille tarkoitetun tilan arvioitiin olevan 

toimitilarakennusten korttialueille tarkoitetusta rakennusoikeudesta noin 8 000 k-

m2. Kyseisen maankäytön liikennetuotokseksi saatiin siten noin 700 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Vastaavasti lopulle rakennusoikeudelle (58 000 k-m2) laskettiin 

matkatuotokset käyttäen matkatuotoslukuina Valtatie 1:n alueella käytettyjä toi-

mitilarakennusten korttelialueen tunnuslukuja. Kyseisen maankäytön liikenne-

tuotokseksi saatiin tällöin noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Lisäksi Iso-Iivarintien asemakaava-alueelle arvioitiin mahdollisen voimalaitoksen 

matkatuotokset käyttäen arviona noin 30 käyntiä vuorokaudessa, eli meno- ja pa-

luumatkat huomioiden voimalaitos tuottaa noin 60 ajoneuvon liikennemäärän 

vuorokauden aikana. Yhteensä Iso-Iivarintien asemakaava-alueen liikennetuotos 

on arvioiden mukaan noin 2 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Molemmat asemakaava-alueet huomioiden uusi maankäyttö tuottaisi noin 4 600 

ajoneuvoa vuorokaudessa Iso-Iivarintielle. Tästä liikennemäärästä voidaan kui-

tenkin ajatella noin 15 % suuntautuvan alueen useampaan eri toimintoon, minkä 
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vuoksi maankäytön tuottaman liikennemäärän voidaan ajatella olevan suunnitte-

lualueilla yhteensä noin 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Suunnittelualueille tulevan liikenteen arvioidaan tulevan eri suunnista. Liikentees-

tä 100 % kulkee asemakaava-alueiden välissä sijaitsevalla Iso-Iivarintiellä, joten 

liikennemäärä vuonna 2040 olisi kyseisellä tiellä arviolta noin 6 900 ajoneuvoa 

vuorokaudessa, kun maankäytön synnyttämä liikennemäärä on lisätty nykyiseen 

liikennemäärään. Suunnittelualueiden kävijöistä 60 % voidaan ajatella tulevan 

Paimion keskustasta päin, joten liikennemäärä eritasoliittymän pohjoispuoleisella 

Iso-Iivarintiellä olisi vuonna 2040 noin 6 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatiel-

tä 1 voidaan liikennettä ajatella tulevan alueelle noin 15 % sekä idästä että län-

nestä, jolloin liikennemäärät vuonna 2040 olisivat valtatiellä 1 noin 22 300 ajo-

neuvoa vuorokaudessa (eritasoliittymän länsipuoli) ja 21 300 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa (eritasoliittymän itäpuoli). Myös seututieltä 110 voidaan arvioida liiken-

nettä tulevan alueelle noin 5 % molemmista suunnista, jolloin liikennemäärät seu-

tutiellä 110 olisivat 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa (Iso-Iivarintien länsipuoli) ja 

3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (Iso-Iivarintien itäpuoli). Kuvassa 7. on esitetty 

liikenneverkolle arvioidut liikennemäärät ennustevuonna 2040, kun maankäytön 

synnyttämä liikenne on huomioitu alueella. 

 

Kuva 7. Alueen liikenneverkolle muodostuvat liikennemäärät vuonna 2040, kun asemakaa-

vojen vaikutukset on huomioitu (Muokattu lähteestä: Maanmittauslaitos). 
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4 Liikennejärjestelyille tarvittavat tilavaraukset 

Uuden maankäytön synnyttämät liikennemäärät eivät vaadi ensivaiheessa merkit-

täviä toimenpiteitä Iso-Iivarintien liikennejärjestelyjen ja liittymien toimivuuden 

parantamiseksi, sillä nykyiset liikennejärjestelyt riittävät hyvin myös tuleville lii-

kennemäärille. Iso-Iivarintien toimivuutta voidaan parantaa kuitenkin laskemalla 

nopeusrajoitus 50:neen km/h siten, että se jatkuu samalla nopeusrajoituksella 

Paimion keskustasta uuden nelihaaraliittymän jälkeiselle tieosuudelle saakka, jon-

ka jälkeen nopeusrajoitus voi nousta 60:neen km/h. 

Kaavassa varattu Iso-Iivarintien liikennealueen leveys on riittävä mahdollisille ke-

hitystoimenpiteille. Kaavassa varattu liikennealue mahdollistaa alueelle esimerkik-

si kaksi linja-autopysäkkiä, jolloin suunnittelualueet olisivat entistäkin paremmin 

saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lisäksi liikennealueen leveys mahdollistaa suo-

jatien keskisaarekkeen rakentamisen uuden nelihaaraliittymän pohjoispuolelle, 

jolloin se yhdistäisi Iso-Iivarintien nykyisen kävelyn ja pyöräilyn väylän ja uudelle 

kokoojakadulle mahdollisesti rakennettavan kävelyn ja pyöräilyn liikenteen väylän 

turvallisesti toisiinsa. Kaavassa varattu Iso-Iivarintien liikennealueen leveys mah-

dollistaa suojatien keskisaarekkeen rakentamisen lisäksi myös vasemmalle kään-

tymiskaistan rakentamisen Iso-Iivarintielle, mikäli se katsotaan myöhemmin tar-

peelliseksi. 

Ensivaiheessa riittää kuitenkin vain suojatien keskisaarekkeen rakentaminen Iso-

Iivarintielle, jotta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tien ylittämisen turvallisuus pa-

ranee. Koska alueelle tulevista toimijoista ei ole vielä tarkempaa tietoa on Iso-

Iivarintien ja nelihaaraliittymän liikenteellistä toimivuutta seurattava. Mikäli alu-

een maankäyttö muuttuu tai lisääntyy ja liikenteellisessä toimivuudessa esiintyy 

häiriöitä, on syytä harkita vasemmalle kääntymiskaistan lisäämistä Iso-

Iivarintielle, jotta kääntyminen Iso-Iivarintien asemakaava-alueelle helpottuu eikä 

haittaa Iso-Iivarintien liikennettä. 

Iso-Iivarintien asemakaava-alueella on varattu kokoojakadulle (XXTIE1) noin 20 

metriä leveä katualue ja samaisen alueen tonttikaduille (XXTIE2 ja XXTIE3) noin 

16 metriä leveät katualueet. Kaavoitetut katualueet ovat riittävät alueen liiken-

teellisen toimivuuden näkökulmasta. Katualueiden leveydet mahdollistavat käve-

lyn ja pyöräilyn liikenteen väylän rakentamisen ajoratojen viereen Iso-Iivarintien 

asemakaava-alueella sijaitseville kaduille. kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentami-

nen kyseiselle asemakaava-alueelle parantaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 

turvallisuutta, etenkin jos alueen toiminnot synnyttävät alueelle paljon raskasta 

liikennettä. Alueelle muodostuvista toiminnoista riippuen kävelyn ja pyöräilyn 

väylät voidaan rakentaa joko molempien tonttikatujen päihin saakka tai alueen 

toiminnoista ja kävijöistä riippuen asemakaava-alueen sisäiseen liittymäalueeseen 

saakka. Kävelyn ja pyöräilun väylän rakentamisen laajuus tulee huomioida tar-

kemmin sitten, kun alueen toimijoista on parempi kuva. Väylä voitaisiin sijoittaa 

kokoojakadun pohjoispuolelle ja tonttikadun XXTIE2 länsipuolelle kyseisillä katu-

alueilla. 

5 Vaikutusten arviointi 

5.1 Liikennejärjestelmä ja liikenteen suuntautuminen 

Suunnittelualueet sijaitsevat Paimion taajaman lievealueella vajaan viiden kilo-

metrin päässä Paimion keskustasta, joten suunnittelualueet ovat saavutettavissa 

hyvin myös pyörällä alueelle johtavaa kävelyn ja pyöräilyn liikenteen väylää pit-

kin. Ajoneuvoliikenteen yhteydet suunnittelualueille ovat myös hyvät sekä Paimi-
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on keskustan suunnalta että kauempaa Turun ja Helsingin suunnilta valtatietä 1 

ajaen. Myös suunnittelualueiden eteläpuolelta ajoneuvoliikenteen yhteydet ovat 

hyvät. 

Asemakaavojen myötä alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan erityisesti Iso-

Iivarintiellä seututien 110 ja valtatien 1 välisellä osuudella, mutta myös eritasoliit-

tymän pohjoispuolelle jäävällä Iso-Iivarintiellä, sillä suurimman osan alueen kävi-

jöistä ajatellaan tulevan Paimion keskustan suunnalta. Maankäytön synnyttämän 

liikenteen arvioinnissa ajateltiin liikennettä tulevan myös 15 % valtatien 1 mo-

lemmilta suunnilta ja yhteensä 10 % seututieltä 110. Alueelle suuntautuvan lii-

kenteen voidaan ajatella palaavan pääosin takaisin tulosuuntiinsa. 

Suunnittelualueet sijaitsevat lähellä toisiansa ja niiden välillä kulkeminen on help-

poa alueelle kaavailtujen uusien katujen ja niitä yhdistävän nelihaaraliittymän 

myötä. Osittain tästä syystä sekä alueelle kaavailtujen useampien toimintojen 

vuoksi voidaan arvioida, että noin 15 % alueelle suuntautuvasta liikenteestä asioi 

alueella käydessään useammassa paikassa. 

5.2 Liikenteen toimivuus ja sujuvuus 

Maankäyttömuutokset eivät tule vaikuttamaan valtatien 1 toimivuuteen ja suju-

vuuteen. Asemakaavat ja niiden synnyttämät liikennemäärät eivät myöskään ai-

heuta sujuvuus- tai toimivuusongelmia eritasoliittymän ramppien (liittymä 11) lii-

kenteessä. 

Maankäytön synnyttämät liikennemäärät eivät ole niin suuria, että liikenteellisiä 

toimivuus- tai sujuvuusongelmia esiintyisi myöskään seututien 110 ja Iso-

Iivarintien kanavoidussa liittymässä. Suurimmat maankäytöstä aiheutuvat liiken-

nevirrat kulkevat Iso-Iivarintiellä eritasoliittymän eteläpuolen ja suunnittelualueil-

le johtavien uusien katujen välillä. Iso-Iivarintien kapasiteetti riittää kuitenkin tu-

levalle maankäytölle, vaikkakin asemakaavojen alueille johtavien liittymien toimi-

vuudessa saattaa esiintyä lieviä ja satunnaisia toimivuus- ja sujuvuushäiriöitä 

aamu- ja iltahuipputuntien aikaan, kun työmatkaliikennettä on eniten. Sujuvuus- 

ja toimivuusongelmat ovat kuitenkin todennäköisesti niin vähäisiä arvioiduilla lii-

kennemäärillä, ettei jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta. Alueelle toteutuva maan-

käyttö vaikuttaa todellisten liikennemäärien syntymiseen, minkä vuoksi alueen lii-

kenteellistä toimivuutta on syytä seurata ja liikennejärjestelmää kehittää, mikäli 

se katsotaan myöhemmin aiheelliseksi. 

5.3 Liikenneturvallisuus 

Kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentaminen Iso-Iivarintien suunnittelualueelle pa-

rantaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta alueella. Suojatieylityksen 

lisääminen Iso-Iivarintielle nelihaaraliittymän pohjoispuolelle on välttämätön ja-

lankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisen liikkumisen kannalta. Suojatielle lisättä-

vä keskisaareke puolestaan parantaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-

suutta entisestään, kun kaksikaistainen tie voitaisiin ylittää tarvittaessa myös vai-

heittain. Lisäksi suojatien keskisaareke tukee alueen nopeusrajoituksen (50 km/h) 

toteutumista rauhoittaen tieympäristöä. 

Nopeusrajoituksen lasku 50:neen km/h parantaisi Iso-Iivarintien turvallisuutta ja 

sujuvuutta liikennemäärien kasvaessa ja uuden maankäytön muodostuessa. No-

peusrajoituksen lasku helpottaa myös uuden nelihaaraliittymän toimivuutta ja si-

vukaduilta Iso-Iivarintielle liittymistä. 


