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Valtatie 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki. Tiesuunnitelma-
luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatielle 8 Eurajoen kohdalle uutta valtatien lin-
jausta ja eritasoliittymiä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Tiesuunnitelmaluonnos
Tiesuunnitelma on tarkentunut keväällä pidetystä yleisötilaisuudesta, mutta pääosin tiesuunnitelmaluonnos vastaa keväällä
esitettyä ratkaisua teiden ja katujen osalta.

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2010 laadittu yleissuunnitelma sekä voimassa oleva osayleiskaava.
Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla uuteen
maastokäytävään. Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevat rakennukset säilyvät.
Valtatien ja talojen pihapiirien väliin sijoitetaan melusuojarakenteita.

Liittyminen uudelle valtatielle on mahdollista vain eritasoliittymien kautta. Eurajoen keskustan eteläpuolelle on hyväksytyssä
yleissuunnitelmassa esitetty eritasoliittymä. Tiesuunnitelmaan on lisätty myös Eurajoen pohjoispuolelle uusi eritasoliittymä,
poiketen yleissuunnitelmasta. Uusi eritasoliittymä vaatii kaavamuutoksen.

Etelässä suunnittelualue rajautuu Kangasnummentien liittymästä noin 1,1 kilometriä etelän suuntaan (Koivuniemen
Kirkkotie) ja pohjoisessa Krisantien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on noin 4,4 kilometriä.

Linnamaantie ja Auvintie alittavat uuden valtatien eritasossa. Alemman tieverkon osaksi jäävän nykyisen valtatien ja
Keskuskadun liittymään tehdään kiertoliittymä. Köykän teollisuusalueen kohdalla oleva tasoliittymä valtatielle poistetaan ja
Köykän alueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uudelle Eurajoen eritasoliittymään ja
edelleen valtatielle.

Siltoja hankkeessa on viisi, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymien risteyssillat. Nykyisen
valtatien Eurajoen vesistösilta jää rinnakkaistien käyttöön.

Koko suunnittelualueella valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Keskikaide estää kohtaamisonnettomuudet ja osan tieltä suistumisista. Pintavesien poisjohtamiseen esitetään tehtävän
tasausaltaita, jolloin rankkasateiden virtaamia voidaan tasoittaa ja parantaa pintavesien laatua ennen vesistöön johtamista.
Liikenteen meluhaittojen torjumista varten tehdään valtatien varteen melusuojaukset Eurajoen vesistön molemmille puolille
nykyisen asutuksen kohdalle.

Tiesuunnitelmassa varataan tiealuetta valtatien tavoitetilan (2+2 kaistainen valtatie) mukaista ratkaisua varten.

Tiesuunnitelman aikataulu
Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019.

Yleisötilaisuus
Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 12.8.2019 klo 17.00-19.00 Eura-
joki-salissa Eurajoen kunnantalolla osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (Laki liikenne-
järjestelmästä ja maanteistä 27§ ja maantieasetus 3§) ovat silloin tervetulleita saapumaan yleisötilaisuuteen
kuulemaan asiasta lisää ja kertomaan mielipiteensä tiesuunnitelmaluonnoksesta.

Tiesuunnitelmaluonnokseen voi tutustua osoitteessa:

projektit.ramboll.fi/Vt8_Eurajoki/

Lisätietoja ja palautetta suunnitelmasta voi toimittaa 19.8.2019 mennessä:



· Timo Bäcklund, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 782, timo.backlund@ely-keskus.fi (lo-
malla 7.8.2020 asti)

· Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5171 432, satu.rajava@ramboll.fi
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