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YLEISÖTILAISUUDEN
YHTEENVETO

Projekti Valtatien 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki.
Tiesuunnitelma.

Yleisötilaisuuden 12.8.2019 palautteiden yhteenveto

Asiakas Varsinais-Suomen ELY-keskus
Laatija Satu Rajava

1. Palaute 1
· Melusuojaustoive vt8 pln 2600-3300. Perustelu: Meri on

lähellä, ei mäkiä välissä. Länsituuli on voimakas. Länsi- ja
lounaistuuli kuljettaa äänen, joka lähtee 100km/h ajavasta
liikenteestä hyvin kauas. Eikö teillä tiedetä, että suomi
kuuluu länsituulten alueeseen? Eikö teillä tiedetä, että
Eurajokilaaksossa ei ole länsituulen esteitä?

2. Palaute 2
· Piirrettävä vt8 kokonaan uudestaan noin 3km lähemmäksi

merta. Perustelu: Eurajoen keskustaajaman meluhaitta.
Tiestä pitää tehdä suorempi samaan linjaan valmiina
Rauman kaupungin alueella olevan tien kanssa.
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KYSELYN TOTEUTUS

• Tiedusteltiin palautetta Vt 8 Eurajoen 
ohituksen tarkentuneesta 
tiesuunnitelmaluonnoksesta Maptionnaire-
karttapalautejärjestelmällä.

• Kysely oli avoinna viikon aikavälillä 12.8.-
19.8.2019, jonka aikana saatiin kuusi 
paikannettua vastausta yhdeltä vastaajalta.
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VASTAUSTEN MÄÄRÄ

• Vastaajien lukumäärä: 1

• Karttavastausten määrä (paikannukset): 6

• 1 ongelmakohta

• 2 kehitysehdotusta

• 3 muuta kommenttia
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KARTTAPALAUTTEET

• Karttapalautejärjestelmässä sai antaa 
palautetta kahteen eri teemaan 
liittyen

• Kehitysehdotus

• Ongelmakohta

• Vaihtoehtoisesti sai antaa muun 
kommentin

• Järjestelmässä annettiin kuusi 
karttapalautetta, joihin oli kaikkiin
lisätty kirjallinen kommentti
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TAUSTATIEDOT

• Taustatiedoissa tiedusteltiin vastaajien 
ikäryhmää, sukupuolta sekä missä 
roolissa he vastasivat kyselyyn.

• Mikäli vastaajat halusivat vastauksen 
esittämäänsä palautteeseen, he saivat jättää 
yhteystietonsa lomakkeeseen.

• Ainoa kyselyn vastaaja antoi taustatietonsa 
ja jätti yhteystietonsa.
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KEHITYSEHDOTUKSET
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KEHITYSEHDOTUKSET

• Kaksi karttamerkintää
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Liittymä Y12 suoraan Auvintielle. 
Riittävän leveä isommillekin 

autoille.

Meluaitojen limitys siten, että ei 
synny katkosta.



ONGELMAKOHDAT
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ONGELMAKOHDAT

• Yksi karttamerkintä
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Melueste vanhan 8-tien 
länsireunaan Linnamaantien 

ja Auvintien välille. 
Melulaskennassa huomioitu, 

mutta Luonnos 7.8:sta 
puuttuu.



MUUT KOMMENTIT
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MUUT KOMMENTIT

• Kolme 
karttamerkintää
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Vanhjoen talojen sokkelit 
on lähellä maan pintaa. 
Koska alue on savimaata, 
aiheutuu työmaasta hyvin 
voimakkaat värähtelyt 
rakennuksiin. Tämä on 
jotenkin huomioitava 
rakentamisessa. Osa 
tämän alueen taloista on 
rakennettu 1900 luvun 
alussa tai ennen. 
Vaikutukset ovat myös 
muihin rakennuksiin, 
vaikka sokkeli olisi 
syvemmälläkin.

Kaivo asuirakennuksen
länsipäässä. Kaivon vesi on 
juomakelpoista. Onko 
huomioitu, että rakennustyö 
ei tyhjennä sitä.

Talon länsipuolen oleskelualueet saatava selkeästi 
alle 55 dB. Huomioitava, että makuuhuoneet ovat 
talon 2. kerroksessa. Talon korkeus n. 10 m. Koska 
tie pilaa peltolohkon viljelykelvottomaksi, tulee siitä 
myös selkesti oleskelualuetta nurmikoineen ja 
istutuksineen. Tämä tehdään, kun pellon 
vuokrasopimus tien rakentamisen takia päättyy. 
Joen ranta-alue (näkyy sateliittikartassavihreänä) 
on jo nyt hoidettua oleskelualuetta. Meluaidan 
korkeus (tyyppi?) tarkistettava ja lisättävä 
puuistutuksia riittävästi meluaidan itäpuolelle. 
Joenvarren puusto säilytettävä niin lähelle siltaa kuin 
mahdollista.
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