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6 NYKYTILA JA VAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
6.1 Luonto ja luonnonvarojen käyttö
6.1.1

Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet

Inventointi- ja arviointimenetelmät
Maa- ja kallioperää sekä vesistöjä koskevat tiedot on kerätty maaperä- ja kallioperäkartoista sekä alueen ominaispiirteitä kuvaavista
julkaisuista ja seurantaraporteista. Vaikutusarviointi on tehty em.
aineiston perusteella asiantuntija-arviona.
Luonnonvarojen ja energian käytön arvioinnissa on käytetty Maarakentamisen elinkaariarviointi (MELI) -laskentaohjelmaa sekä
rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin kehitettyä BeCost –
työkalua. Näissä laskennoissa tarkasteluaikana on 50 vuotta, mikä
voidaan olettaa normaaliksi tierakenteen käyttöajaksi. MELI –
tarkastelussa on mukana kaikki tierakenteen elinkaaren merkittävät vaiheet, kuten rakentamisessa käytettävien materiaalien tuotanto ja esikäsittely, sijoitus tierakenteeseen sekä tien käytön aikaiset korjaukset. BeCost –työkalulla laskettiin kalliorakentamisen,
kuten tunnelien ja avoleikkausten louhinnan aiheuttama ympäristökuormitus, jossa on mukana rakennusmateriaalien valmistuksen,
louhintatyön sekä louheen kuljetuksen aiheuttama kuormitus.
Kallioperä
Turun seudun kallioperä koostuu erilaisista metamorfisista kivilajeista ja syväkivistä. Kaarinan alueella metamorfiset kivet ovat
pääasiassa kiillegneissiä ja amfiboliittia ja syväkivet graniittia ja
granodioriittia. Valtatien 1 pohjoispuolella oleva osa koostuu pääasiallisesti kiillegneissistä. Valtatien 1 eteläpuolella mantereella on
itä-länsisuuntaisina vyöhykkeinä amfiboliittia, granodioriittia ja graniittia. Kuusiston saari koostuu pääasiallisesti granodioriitista. Saaren itäkärjessä on graniittia ja eteläreunassa on kiillegneissiä kapeana vyöhykkeenä.
Kaarinan alueella on paljon kalliokohoumia, joissa kallioperän pinnanmuodot ovat hyvin näkyvissä. Kuusistossa Juurvallin kalliomäki
on luokiteltu arvokkaaksi kallioalueeksi. Vähemmän tärkeiksi kallioalueiksi on lisäksi luokiteltu Palokallio Kuusistossa ja Sauhuvuori, Vaarniemenkallio ja Muikunvuori Kaarinassa.
Kallioperä näkyy maisemassa myös ruhjevyöhykkeiden muodossa.
Kuusistonsalmi ja Kirjalansalmi sijaitsevat tällaisissa ruhjevyöhykkeissä.

Kuva 37. Hiekkamoreenikerrostumaa Kuusistossa.

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista selvittäneessä projektissa (POSKI –projekti) on selvitetty Turun seudun
17 kunnan alueella (Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko,
Rymättylä, Sauvo, Vahto ja Velkua) mm. kiviainesvarojen määrää,
laatua ja käyttöä. Tutkimusalueen kalliokiviainesmääräksi arvioitiin
0-tasoon otettuna noin 580 milj. m3, josta I-luokan kiviainesta on
0,7 %, II-luokan kiviainesta 2,9 %, III –luokan ainesta 70,6 % ja
luokatonta 25,8 %. Kiviainesmäärissä ei ole mukana asutuksen
lähellä olevia kallioita, rantakallioita, rantamaisemaa rajaavia kallioita eikä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita. Vuonna 2002 voimassa olevien maa-ainestenottolupien
yhteenlaskettu ainesmäärä (sora, hiekka ja kalliokiviaines) alueella
oli 13,7 milj. m3. Kalliokiviaineksen otto Turun seudulla vuonna
2002 oli 244 000 m3, soranotto 98 500 m3. Kiviaineksen kulutus on
kaikkiaan noin 1,1 milj. m3/v.
Kaarinan alueella maa- ja kallioperän hyödynnettävät kiviainesmäärät ovat vähäiset, ottolupien mahdollistama ottomäärä on
40 000 m3.
Kalliokiviaineksen kulutusennuste v. 2010-2019 on edellä mainitulla tutkimusalueella 491 000 m3/v.

Maaperä
Kaarinan alueen maaperäkerrostumat ovat muodostuneet viimeisen jääkauden jälkeen veden alla. Maaperä muodostuu pääasiallisesti kallioiden ympärillä olevista moreeneista ja laajoista savikoista. Paikoin on pienialaisia hiekkakerrostumia ja soita.
Kaarinan alueen moreeni ovat pääasiassa hiekkamoreenia. Halikon ja Paimion alueella kulkevan jäätikön reunaan kerrostuneiden
reunamoreenien parven hajanaiset loppuosat ulottuvat Kaarinaan
ja Kuusistoon. Nämä ovat näkyvissä kalliokohoumien kaakkoisreunoilla olevina moreenikerrostumina, joita on Kuusistossa esimerkiksi Palokallion, Rauhalankallion ja vesitornin mäen reunoilla.
Kaarinan ja Kuusiston alueella savikot muodostavat kalliomäkien
ympärille tasaiset alueet. Kuusistossa on kalliomäkien itäpuolille
muodostunut paikoin pieniä hiekkakerrostumia. Nämä ovat ilmeisesti rantakerrostumia, jotka ovat syntyneet aaltojen vaikutuksesta
alueen kohotessa merestä. Lännestä silloiselta avomereltä tulleet
aallot huuhtoivat moreenikerrostumista hienorakeista ainesta ja
kuljettivat sen kalliomäkien suojasivuille. Alueen suot ovat hyvin
pienialaisia ja matalia. Kuusiston alueen suurimman suon muodostaakin umpeen kasvava Kuusistonjärvi.
Maaperän käyttökelpoiset ja hyödynnettävissä olevat kiviainesmäärät Kaarinan ja koko Turun alueella ovat vähäiset. Maaperän
kiviaineksen kulutusennuste alueella on vuosivälillä 2010-2019
411 000 m3/v.
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Pinta- ja pohjavedet
Kaarinan alueella on kaksi pohjavesialuetta, joista kumpikaan ei
sijaitse hankealueella. Kaarningon pohjavesialue sijaitsee hankealueen länsipuolella Turun ja Kaarinan rajalla. Kuusiston pohjavesialue sijaitsee Kuusiston saaren etelälaidalla. Kaarinan alueen
maaperä on pääosin huonosti vettä johtavaa savea ja moreenia,
jolloin pohjavedenpinta seurailee pääosin maaston muotoja. Pohjavesi purkautuu maaperästä pintavesistöihin, kuten Kuusistonsalmeen. Ruhjevyöhykkeen, kuten Kuusistonsalmen, lähellä kallioperä on todennäköisesti hyvin rikkonainen, jolloin pohjavesi pääsee virtaamaan melko vapaasti myös kallioperässä.
Alueen pienet pintavesikohteet, kuten metsälain mukaiset elinympäristöt purot, norot ja lammet, on käsitelty luvussa 6.1.4 Kasvillisuus, eliöt sekä näiden väliset vuorovaikutussuhteet ja luonnon
monimuotoisuus.
Alueen pintavesistöistä olennaisin on hankealueen poikki kulkeva
Kuusistonsalmi. Kuusiston alue on Turun saaristolle tyypillistä maisemaa, jota määrittää mosaiikkimainen rakenne. Saaret ovat laajoja, kallioisia ja usein jyrkästi veteen viettäviä. Salmet ovat matalia
kilometrien pituisia suoria, jotka ovat syntyneet kallioperän murrosja siirrosvyöhykkeisiin.
Itämeren rannikkoalueilla virtaukset määräytyvät yleisesti koko
merialueen tuuli- ja virtausoloista. Saariston alueella rannat ohjaavat virtausta niin että se on likipitäen rantaviivan suuntaista. Rannikkovirtauksille on tyypillistä virtausten huomattava vaihtelu.
Kaarinan ja Piikkiön salmissa virtausnopeuden vaihtelevat suuresti. Kuusistonsalmessa veden virtaussuunta on kohti Piikkiönlahtea.
Virtausnopeus pintakerroksessa on keskimäärin 18,5 cm/s. Salmen keskikohdassa on tavattu lähes 40 cm/s nopeudella etenevä
virtaus. Virtausnopeuksien on havaittu vaihtelevan yleistäen noin
1,5 tunnin rytmiä noudattaen.

Kuva 38. Kuusistonsalmi.

Käyttökelpoisuusluokituksessa Kaarinan Piikkiönlahden puoleinen
merialue on määritelty laadultaan välttäväksi, läntisen merialueen
ollessa laadultaan tyydyttävä. Luokittelu on tehty useiden vedenlaatua kuvaavien muuttujien perusteella. Näitä ovat veden rehevyys, humuksen ja hapen pitoisuudet, sameus ja näkösyvyys, hygieeninen laatu, levähaitat sekä myrkyllisten aineiden esiintyminen. Vedenlaatu tietoja Lemunaukosta, Kuusistonsalmesta ja Piikkiönlahdelta on koottu taulukkoon 6.

Piikkiönlahteen johdetaan Piikkiön kunnan biologis-kemiallisesti
puhdistetut jätevedet (taulukko 7). Piikkiönlahteen laskee myös
Makarlanjoki (Piikkiönjoki) ja Pukkilanoja, joiden 79 km² valumaalueella on runsaasti maataloutta. Piikkiönlahti on luokiteltu käyttökelpoisuudeltaan välttäväksi, reheväksi merialueeksi. Levätuotanto on kesäisin yleensä voimakasta ja pohjanläheinen happitilanne on ajoittain huono. Hygieeninen tila on tyydyttävä todennäköisesti jätevesien takia.

Taulukko 6. Vedenlaatutietoja Kuusiston merialueelta.

Taulukko 7. Jätevedenpuhdistamoilta Piikkiönlahteen ja Rauvolanlahteen johdettu BHK7atu- (orgaaninen aines), fosfori- ja typpikuormitus.

Lemunaukko

Piikkiönlahdelta vesi virtaa pääosin Kuusiston itäpuolelta Kaitveden alueelle, josta päävirtaussuunta on Kirjalansalmeen päin. Lemunaukkoon vesi virtaa Rauvolanlahdelta pohjoisesta.
Kuusiston merialueen vedenlaatua on tutkittu osana Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimusta (Lemunaukko) ja Paimionlahden ja Piikkiönlahden tarkkailututkimusta (Kuusistonsalmi ja
Piikkiönlahti). Kuusistonsalmen hygieenistä tilaa seurataan myös
uimarantojen laadunvalvonnan yhteydessä.
Ravinne- ja tuotantotason perusteella Kaarinan merialue on luokiteltu reheväksi. Rehevyystasoa säätelevänä minimiravinteena on
fosfori. Alueen suurimmat pistemäiset kuormittajat ovat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot. Kaarinassa ei ole muita yksittäisiä mereen vaikuttavia päästölähteitä, vaan loput kuormituksesta tulee
hajakuormituksena maataloudesta, haja-asutusalueiden asutuksesta, metsistä yms.

Tutkimusvuosi
Kok.syvyys(m)
Veden
happikyllästys%
Sameus(FNU)
Typpi(µg/l)
Typpi NH4N(µg/l)
Fosfori(µg/l)
Hygieeninen
tila(kpl/100ml)
a-klorofylli(µg/l)
Rehevyystaso(
mg C/m3 d)
Käyttökelpoisu
usluokka

2004
33
pinta 71

Kuusistonsalm
i
2005
6,5
80

8,2
1500
6

10,6
920
41

Piikkiönlahti
2005
2,5
pinta 79

23
98

42
55
Erinomainen (1) Hyvä (44)

65
Tyydyttävä (98)

Tyydyttävä (8)
Rehevä (760)

Välttävä (13)
Rehevä (690)

Välttävä (16)
Rehevä (980)

Tyydyttävä

Tyydyttävä/vältt Välttävä
ävä

Tutkimusvuosi
BHK7atu (kgO2/d)
Kok.fosfori (kgP/d)
Kok.typpi (kgN/d)

Piikkiö,Piikkiön
puhdistamo
2005
7,9
0,65
31

Kaarina,Rauvolan
puhdistamo
2002
49
3,9
310

Kuusistonsalmi on Piikkiönlahdelta noin Auvaisbergin kartanon
kohdalle asti käyttökelpoisuusluokaltaan välttävä. Salmen Lemunaukon puoleinen osa on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi.
Sinileviä Kuusistonsalmessa ei yleensä ole tavattu.
Lemunaukko on käyttökelpoisuusluokaltaan tyydyttävä. Lemunaukossa Kirkkoherransaaren syvänteessä happitilanne on
ajoittain huono. Hygieeniseltä tilaltaan vesi on ollut erinomaista.
Rauvolanlahdella on Kaarinan jätevedenpuhdistamo, jossa puhdis-
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tetaan Kaarinan, Liedon sekä Turun Hirvensalon, Peltolan ja
Kakskerran jätevedet. Puhdistamolta tuleva kuormitus vaikuttaa
osaltaan Lemunaukon kuntoon (taulukko6).
Kuusistonsalmesta ei ole tehty tutkimusta pohjasedimenteistä tai –
eläimistä. Lähin pohjaeläinten havaintopaikka on Lemunaukossa.
Siellä vallitsevana lajina olivat surviaissääsken toukat (Chironomus
plumosus). Seuraavaksi yleisin laji olivat harvasukasmadot (Oligochaeta). Chironomus plumosus- tyypin toukat ovat likaantumisen indikaattoreita, myös harvasukasmadot hyötyvät likaantumisesta. Pohja oli saviliejua. Vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa
Lemunaukko määriteltiin pohjaeläintutkimuksen perusteella likaantuneeksi, kuten myös aiemmissa vuosien 2000, 1995 ja 1991 tutkimuksissa.
Kuusistonsalmen yleisimmät kalalajit ovat pasuri, kuha ja kiiski.
Hyödynnettävistä kalalajeista kuha on selkeästi runsaslukuisin,
seuraavaksi yleisimmät ovat kiiski ja säyne. Muiden tavattujen hyötykalojen silakan, kuoreen ja särjen määrät ovat vähäisiä. Hyödynnettäväksi kelpaamattomista kaloista Kuusistonsalmessa esiintyy
erittäin runsaana pasuri ja vähäisenä salakka. Ammattikalastuksen
kannalta merkittävin kalalaji Kuusiston merialueilla on kuha. Kuusistonsalmen mahdolliset kutualueet eivät ole tiedossa.
6.1.2

Vaihtoehtojen vaikutukset maa- ja kallioperään sekä
vesistöihin

Piikkiönlahtea, mikä aiheuttaa samentumishaittaa Kaarinan uimarannalle, joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä sillasta itään
päin. Sillan länsipuolella on Hovirinnan uimaranta noin 0,6 kilometrin etäisyydellä. Salmen virtaussuunnan olleessa itään päin eivät
haitat Hovirinnan rannan virkistyskäytölle ole todennäköisesti yhtä
suuret kuin Kaarinan uimarannalle. Tosin pienempi etäisyys siltaan
voi aiheuttaa ainakin ajoittaista veden samentumista myös Hovirinnan uimarannalla. Samentuminen on väliaikaista.
Pohjasedimenttien sekoittuminen lisää myös veden ravinnepitoisuutta. Tämä voi hetkellisesti lisätä Piikkiönlahdelle kulkeutuvaa
ravinnekuormaa, mutta verrattuna esimerkiksi Piikkiön jätevedenpuhdistamon lahdelle aiheuttamaan kuormitukseen, ovat vaikutukset pieniä. Ruoppauksista tehtyjen seurantojen perusteella vaikutukset vedenlaatuun ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vaikutuksen
olivat lähes hävinneet kaksi viikkoa ruoppauksen jälkeen. Sillan
rakennuksessa pohjaan kohdistuvat vaikutukset ovat lisäksi huomattavasti ruoppausta pienempialaisia.
Lisääntyneet ravinteet vedessä voivat lisätä sinileväkukintojen
esiintymisen todennäköisyyttä. Pohjasedimenteistä irronneet ravinteet eivät yksinään aiheuta leväkukintoja, vaan olosuhteiden tulee
olla muutenkin otolliset niiden esiintymiselle. Lisäksi ruoppaustutkimuksissa ravinnepitoisuuksien on todettu palaavan normaalille
tasolle noin kahden viikon päästä ruoppauksen loppumisesta, eli
ravinnepitoisuuden kohoaminen olisi hyvin lyhytaikaista. Sinilevien
esiintyminen sulkisi salmen uimarannat ja vähentäisi Kuusistonsalmen käyttökelpoisuutta virkistystoimintaan.

Nykyisen tien parantaminen:
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään
tai vesistöihin.

Vaihtoehtoon 0++ sisältyvän sillan rakennustyöt heikentävän tilapäisesti Kuusistonsalmen kalaston elinympäristöä. Veden ravinneja kiintoainespitoisuuden nousu ja lisääntyvä sameus voivat hetkellisesti vähentää alueella esiintyvää kalastoa. Alueen kalalajit ovat
sopeutuneet elämään lievästi rehevässä ympäristössä, joten vaikutukset jäävät todennäköisesti pieniksi.

Vaihtoehto 0+s
0+s- vaihtoehdossa ei tehdä muutoksia Kuusistonsalmen välittömässä läheisyydessä. Näin ollen vesistölle tai Rauhalinnan purolle
ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehto ei aiheuta haittaa
hankealueen merkittäville maa- tai kallioperämuodostumille. Rakentamiseen käytettävää kiviainesta ei saada tielinjalta, vaan
96000 m3 rtr kiviainesta on tuotava muualta.

Jos rakennustyöt ajoittuvat alkukesän kutuaikaan, voi niiden vaikutuksista olla haittaa kalojen kutemiselle. Veden sameus, pohjalle
laskeutuva kiintoaines ja kasvavan ravinnepitoisuuden aiheuttama
levien lisääntyminen voivat aiheuttaa kudun epäonnistumisen.
Vaihtoehto ei aiheuta haittaa merkittäville maa- tai kallioperämuodostumille. Rakentamiseen käytettävää kiviainesta ei saada tielinjalta, vaan 121000 m3 rtr kiviainesta on tuotava muualta.

Vaihtoehto 0++
Ohikulkutievaihtoehdot:
Vaihtoehtoon sisältyvä uusi silta ei juuri muuta salmen leveyttä tai
virtausta nykyisestä. Suurimmat haitat muodostuvat rakentamisesta ja sen aiheuttamasta pohjasedimenttien sekoittumisesta ja veden samentumisesta. Nykyinen silta sijaitsee Kuusistonsalmen
kapeimmalla kohdalla. Tämä kapeikko on myös kohta, jossa on
mitattu suurimmat virtausnopeudet salmessa. Suurempi virtausnopeus kuljettaa sekoittuneita sedimenttejä pidemmälle ja samentuminen ulottuu kauemmaksi. Salmen päävirtaussuunta on kohti

VE Korkea silta
Silta ei todennäköisesti aiheuta suuria muutoksia virtaamassa.
Siltapilareiden aiheuttama kapeneminen on suhteellisen pientä.
Pilareiden ympärille syntyy pieniä suvantoja virtauksen hieman
nopeutuessa väleissä. Sedimentoituminen lisääntyy hieman pilareiden ympärillä. Jos pilarit tulevat aivan salmen laidoille, voi sedi-

mentoituminen niiden ympärillä kasvaa enemmän. Lisääntynyt
virtaus pilareiden välissä voi vähentää pohjaliejun määrää. Salmi
madaltuu pian tielinjasta itään päin mentäessä seitsemästä metristä noin neljään, eli virtausnopeus kiihtyy paikalla luonnollisestikin.
Sillan rakentaminen ei todennäköisesti aiheuta suuria muutoksia
salmen rantakasvillisuuteen. Vesikasvillisuus muuttuu yleensä vain
jos alueen virtausolosuhteet ja suojaisuus muuttuvat voimakkaasti,
kuten esimerkiksi tiepenkereitä rakennettaessa. Kuusistonsalmi
pysyy sillanrakentamisenkin jälkeen avoimena ja vesi pääsee vaihtumaan lähes entiseen tapaan. Aivan salmen laidoilla olevat pilarit
tuovat lisäsuojaa, mikä saattaa paikoin lisätä rantakasvillisuutta.
Rakennustyöt sekoittavat salmen pohjaa, mikä aiheuttaa veden
samentumista ja lisää kiintoainepitoisuutta. Pohjasedimenteistä voi
myös irrota ravinteita, jotka lisäävät salmen rehevyyttä. Ruoppauksista tehtyjen seurantojen perusteella vaikutuksen vedenlaatuun
ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. On mahdollista, että sillanrakennus
vaatii ennakoitua suuremmat pohjustustyöt salmen pohjan pehmeyden takia, jolloin myös vaikutukset ovat suuremmat.
Sillan rakentamisvaiheessa lisääntyvät veden ravinne- ja kiintoainespitoisuus sekä sameus heikentävät tilapäisesti Kuusistonsalmen kalaston elinympäristöä ja voivat aiheuttaa mahdollisen kudun
epäonnistumisen.
Tielinjaus sijoittuu jyrkästi Kuusistonsalmeen viettävälle kallioalueelle, jolla on maisemallista merkitystä. Kallion lakialueella leikkaus on enimmillään 7-8 metriä. Kallioalueen maisemallinen arvo
heikkenee.
Kallioainesta louhitaan noin 110 000 (m3 ktr), josta kaikki käytetään tierakenteisiin. Päällysteen kiviainesta on tuotava noin 9 300
m3. Muun läjitettävän maa-aineksen määrä on noin 230 000 (m3
ktr). Tämä merkitsee 1,5 m korkeana läjityksenä noin 15 ha maaalaa.
VE Matala silta ja tunneli
Matalan sillan vaikutukset vesistöön ovat lähes samanlaiset kuin
korkean sillan kohdalla. Tunnelilouhinnassa käytetty koneiden
jäähdytys- ja pesuvesi sisältää epäpuhtauksia mm. lietehiukkasia,
öljyä, nitraatteja ja ammoniumia, jotka vesistöön joutuessaan huonontavat väliaikaisesti veden laatua. Haittoja lievennetään vesien
öljynerotuksella, selkeytyksellä ja neutraloinnilla sekä tarvittaessa
Kuusistonsalmeen sijoitettavilla sulkupuomeilla.
Sillan rakentamisvaiheessa lisääntyvät veden ravinne- ja kiintoainespitoisuus sekä sameus heikentävät tilapäisesti Kuusistonsalmen kalaston elinympäristöä ja voivat aiheuttaa mahdollisen kudun
epäonnistumisen.
Matala silta ja tunneli -vaihtoehdon tunneli kulkee Lännenmetsän
ali, mikä säästää mäen päällä olevat metsälain mukaiset kohteet
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vähäpuustoisen suon ja noron. Haaganpellolta etelään päin tien
linjaus on sama kuin korkeassa sillassa, eli Kilperin suoalueen
vasen puoli tuhoutuu ja oikea puoli kärsii kuten korkean sillankin
kohdalla.
Kallioainesta louhitaan noin 175 000 (m3 ktr) josta käytetään tierakenteisiin noin 150 000 (m3 rtr). Ylimääräistä kiviainesta jää noin
70 000 (m3 ktr) Kiviainekselle on todennäköisesti käyttöä Turun
alueen rakennushankkeissa. Päällysteen kiviainesta on tuotava
noin 10 000 m3. Muun läjitettävän maa-aineksen määrä on noin
210 000 (m3 ktr). Tämä merkitsee 1,5 m korkeana läjityksenä noin
14 ha maa-alaa.
VE Lyhyt tunneli Kuusistonsalmen ali
Kuusistonsalmen ali menevän tunnelin etelänpuoleinen suuaukko
on Haaganpellolla. Lännenmetsän metsälain mukaiset kohteet,
vähäpuustoinen suo ja noro, säilyvät melko muuttumattomina,
mutta Kilperin suoalue vahingoittuu kuten siltavaihtoehdoissakin.
Tunnelin rakennus voi alentaa tilapäisesti pohjavedenpintaa ympäröivällä alueella, veden virratessa kohti maa- ja kallioperään tehtyä
aukkoa. Tunnelin rakennustöissä käytetään runsaasti vettä mm.
koneiden jäähdytykseen. Tämä vesi sisältää useita epäpuhtauksia
mm. lietehiukkasia, öljyä, nitraatteja ja ammoniumia. Sekoittuessaan työmaalla pinta- ja pohjavesiin pumppausvesi voi huonontaa
vesien laatua. Haittoja lievennetään vesien öljynerotuksella, selkeytyksellä ja neutraloinnilla sekä tarvittaessa Kuusistonsalmeen
sijoitettavilla sulkupuomeilla. Tunnelin valmistuttua pohjavedenpinta- ja laatu palaa todennäköisesti normaaliksi.
Tunneli rakennetaan salmen pohjalle betonirakenteisena. Upotettavaa tunnelia varten ruopataan ura liejusaviseen pohjaan, josta
läjitettäväksi tulee merkittävä määrä vesipitoista maa-ainesta. Tiedossa ei ole toimintaa, joka olisi aiheuttanut ruopattavan massan
pilaantumista ja sen voidaan olettaa vastaavan puhtaustasoltaan
yleistä sedimentin puhtautta. Ruopattava massa tulee todennäköisesti läjitettäväksi merialueelle. Ruoppaus aiheuttaa työn aikana
melua, veden samentumista ja happipitoisuuden laskua. Haitoista
kärsivät läheisten ranta-alueiden sekä vesialueita käyttävät asukkaat. Ruoppaus vaikuttaa välillisesti myös vesikasvillisuuteen, pohjaeliöstöön ja kaloihin.

Todennäköisimmin käytettävässä kauharuoppauksessa sedimenttiä karkaa kaikissa työvaiheissa, jolloin samentumista tapahtuu
kaikissa vesikerroksissa. Samentumista ja happipitoisuuden laskua tapahtuu myös sijoituspaikassa. Materiaalin vajoamisvaiheessa noin 1 – 5 % materiaalin tilavuudesta suspensoituu. Massan
iskeytyessä pohjaan noin 80 % tilavuudesta jää noin 30 metrin
säteelle ja loppu materiaali levittäytyy nopeasti liikkuvana pilvenä
ympäristöön. Pilven liike-energian loppuessa partikkelit laskeutuvat
nopeasti pohjalle, mikäli läjityskohde sijaitsee sedimentaatioalueella.
Ruoppausmassojen vaikutukset vesistöön riippuvat sijoituspaikan
ominaisuuksista. Mikäli ruoppausmassat lähtevät luonnollisten ja
laivaliikenteen aiheuttamien virtausten mukana liikkeelle, vapautuu
massoista ravinteita vesistöön ja aiheutuva kuormitus on huomattavasti paikallaan pysyviä massoja suurempaa. Kalastajien kokemusten mukaan läjitykset aiheuttavat veden samentumisen lisäksi
kutualueiden tuhoutumista ja kalojen häviämistä alueelta.
Kalastoon kohdistuvat vaikutukset ovat selkeästi suurimmat lyhyt
tunneli- vaihtoehdossa. Salmen pohjasta ruopattavan pohjaliejunja sedimentin määrä on huomattava ja työt kestävät pitkään.
Ruoppauksen aikana veteen leviää runsaasti kiintoainesta ja ravinteita, jotka aiheuttavat leväkasvustojen ja sameuden lisääntymistä
ja happipitoisuuden laskua. Tämä huonontaa kalaston elinympäristöä ja vähentää kalojen esiintymistä alueella. Mahdolliset kutupaikat voivat tuhoutuvat. Haitalliset vaikutukset koskevat Kuusistonsalmen lisäksi myös läjitysaluetta.
Kolmivuorotyönä tehty ruoppaus siten, että ruoppausmassa kuljetaan proomujen avulla läjityspaikkaan kestää arviolta 2 kk. Ruoppaus ja läjitys vaativat ympäristölupaviraston luvan.
Kallioainesta louhitaan noin 360 000 (m3 ktr) josta käytetään tierakenteisiin noin 170 000 (m3 rtr). Ylimääräistä kiviainesta jää noin
240 000 (m3 ktr) Kiviainekselle on todennäköisesti käyttöä Turun
alueen rakennushankkeissa. Päällysteen kiviainesta on tuotava
noin 15 000 m3. Muun läjitettävän maa-aineksen määrä on noin
210 000 (m3 ktr), mikä merkitsee 1,5 m korkeana läjityksenä noin
14 ha maa-alaa. Läjitettävän ruoppausmassan määrä on noin
160 000 (m3 ktr).
VE Pitkä tunneli Kuusistonsalmen ali

Ruoppausmenetelmät eroavat vaikutuksiltaan jonkin verran toisistaan. Myös ruoppausolosuhteet vaikuttavat ruoppausmassojen
kulkeutumiseen ja leviämiseen. Yleisesti on todettu samentumien
olevan paikallisia ja veden laadun kirkastuvan ruoppauksen päätyttyä. Ruoppauksella ei vaikuteta pysyvästi vesisyvyyteen, vaan
tunnelirakenne sijoittuu paikalle siten, että vesisyvyys säilyy nykyisenä. Pohjaeläimistön on havaittu palautuvan ruoppaus- ja läjitystöiden päättymisen jälkeen 2-4 vuoden kuluessa. Ruoppausalueen
läheisyydessä ei ole tiedossa kalaston kannalta merkittäviä lisääntymisalueita.

Pitkä tunneli ei aiheuta muutoksia Kuusistonsalmessa eikä vahingoita Kuusiston luontokohteita. Tunnelista tulee syvä, sillä salmen
keskikohdalla kallioperä on noin 50 metrin syvyydessä. Koska
Kuusistonsalmi sijaitsee kallioperän ruhjevyöhykkeessä, ehjä kallioperä alkaa todennäköisesti vasta syvemmällä.
Kuusistonsalmi on syntynyt syvään kallioperän ruhjeeseen, joka
kerää vettä ympäristöstä. Pohjavesi purkautuu maaperästä pintavesistöihin, kuten Kuusistonsalmeen. Tunnelin kohdalla mantereen
puoli koostuu pääosin graniitista ja Kuusiston saari granodioriitistä,

joille on tyypillistä lohkorakoilu. Ruhjevyöhykkeen lähellä kallioperä
on todennäköisesti hyvin rikkonainen, jolloin pohjavesi pääsee
virtaamaan melko vapaasti myös kallioperässä.
Kalliorakennustyöt voivat tilapäisesti alentaa pohjavedenpintaa,
kun pohjavesi alkaa virrata kohti tehtyä tunnelia. Rikkonaiseen
hyvin vettä johtavaan kallioperään rakennettava tunneli on vaikeasti tiivistettävä, jolloin pohjaveden pinta saattaa alentua rakennusaikana huomattavasti ja jäädä myös pysyväksi. Merkittävin
seuraus tästä on puupaalujen varaan tai savikolle perustettujen
rakennusten, rakenteiden, kuten viemärien ja piha-alueiden painuminen. Muita vaikutuksia ovat matalien kaivojen mahdollinen
ehtyminen ja muutokset kasvillisuudessa. Suurin riski tästä on Auvaisten asuinalueella pitkän tunnelin pohjoisen suuaukon lähellä.
Pitkän tunnelin vaikutukset pohjaveteen ovat suuremmat kuin lyhyen tunnelin louhittavan aineksen suuremman määrän takia.
Myös koneiden jäähdytyksessä syntyvää epäpuhtauksia sisältävää
vettä syntyy huomattavasti enemmän. Näin ollen pohja- ja pintavesiin sekoittuvan likaisen veden määrä on lyhyt tunneli- vaihtoehtoa
suurempi ja pohjaveden laadullinen heikkeneminen todennäköisempää.
Kallioainesta louhitaan noin 500 000 (m3 ktr) josta käytetään tierakenteisiin noin 80 000 (m3 rtr). Ylimääräistä kiviainesta jää noin
440 000 (m3 ktr) Kiviainekselle on todennäköisesti käyttöä Turun
alueen rakennushankkeissa. Päällysteen kiviainesta on tuotava
noin 25 500 m3. Muun läjitettävän maa-aineksen määrä on noin
20 000 (m3 ktr), mikä merkitsee 1,5 metriä korkeana läjityksenä
noin 1,3 ha maa-alaa.
6.1.3

Muu luonnonvarojen käyttö

Tavanomaisimpia tienrakentamiseen käytettäviä luonnonvaroja
hyödyntäviä ainesosia ovat kallioainekset, hiekka, sora, kalkkikivijauhe ja bitumi. Lisäksi tien rakentamisessa käytetään vettä kerrosten kasteluun. Rakentamistyöhön kuluu fossiilisia polttoaineita.
Elinkaaren aikana kuluvia luonnonvaroja sekä energiankäyttöä
käsitellään tarkemmin luvussa 6.6.
Vaikutusten lieventäminen
Alustavassa yleissuunnittelussa on jo tielinjauksilla ja niiden korkeusaseman asettamisella pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvä massatasapaino vaihtoehdon asettamien reunaehtojen sisällä. Jatkosuunnittelussa tätä voidaan vielä tarkentaa. Hyödynnettävissä oleva kiviaines on taloudellista käyttää mahdollisuuksien mukaan tielinjalla mahdollisimman lyhyitä kuljetusmatkoja käyttäen, mikä pienentää myös ympäristökuormitusta. Maaaineksen käyttö meluvalleihin ja maisemanhoitoon vähentää läjitystarvetta. Vielä rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa
voidaan vaikuttaa mm. rakennepaksuuksiin, purettaviin rakenteisiin
ja niiden hyödyntämiseen, pohjanvahvistusmenetelmiin, teollisuuden sivutuotteiden ja kierrätysmateriaalien käyttöön sekä käytettäviin koneisiin ja ajoneuvoihin.
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Ruoppausten toteutus syys- ja talviaikaan vähentää haittoja kalastolle ja linnustolle sekä virkistykselle. Ruoppauskalustolla voidaan
vaikuttaa jonkin verran kiintoaineksen vapautumiseen ja veden
samentumiseen. Lisäksi työn toteuttaminen mahdollisimman nopeasti ja yhtäjaksoisesti lyhentää samentuneen veden aikaa. Kolmivuorotyönä toteutettuna ruoppaus aiheuttaa tosin erityisesti yöaikana melun takia häiriötä lähialueella.
Louhintatyön hydraulisia vaikutuksia voidaan vähentää laatimalla
perusteellinen pohjaveden hallintasuunnitelma, jossa kartoitetaan
alueen hydrogeologiset olosuhteet. Kun olosuhteet tiedetään, voidaan työmenetelmät, erityisesti louhinnan ja kallion tiivistyksen
osalta, valita oikein. Tämä vähentää tunneliin vuotavan veden
määrää ja pohjavedenpinnan laskua. Louhintatyöt voidaan myös
ajoittaa kevääseen tai myöhäissyksyyn, jolloin pohjaveden pinta on
korkeimmillaan ja muodostuminen runsasta.

6.1.4

Kasvillisuus ja eliöt sekä näiden väliset vuorovaikutussuhteet, luonnon monimuotoisuus

Inventointi- ja arviointimenetelmät
Kasvillisuutta ja eläimistöä koskevan selvityksen kirjallisena lähtöaineistona ovat olleet alueella aiemmin tehdyt selvitykset. Tämän
lisäksi lähtötietoja on kysytty useilta alueen luontoa tuntevilta henkilöiltä ja tahoilta. Uhanalaisten lajien ennestään tiedossa olevat
esiintymät selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen HERTTA tietokannasta. Kaarinan kaupunki teetti kesällä 2007 sammalkartoituksen Kuusiston pohjoisrannalta ohikulkutievaihtoehdon kohdalta. Tämä aineisto oli käytettävissä arvioinnissa.
Maastotöissä käytiin läpi koko hankkeen YVA -arviointiohjelmassa
hankkeen lähivaikutusalueeksi määritelty alue. Maastotyössä keskityttiin biotooppien osalta erityisesti luonnonsuojelulain (N:o
1096/1996) 29 §:n suojelemien luontotyyppien, vesilain (N:o
264/1961) 15a ja 17a §:ien mukaisten kohteiden sekä metsälain
(N:o 1093/1996) 10 §:n tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen etsintään. Tämän lisäksi kartoitettiin muut luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet kuten perinnebiotoopit (niityt, kedot ja
hakamaat) ja tavallista luonnontilaisemmat metsät. Eläimistön
osalta keskityttiin uhanalaisten, silmälläpidettävien, harvinaisten ja
EU:n luontodirektiiviin sisältyvien lajien etsintään. Erityistä huomiota kiinnitettiin liito-oravan reviireihin. Niitä etsittiin huhtikuussa vuosina 2006 sekä 2007. Linnusto kartoitettiin kävelemällä koko vaikutusalueeksi määritelty alue siten, että koko alue tuli kartoitettua
kolmena aamuna huhtikuun puolenvälin ja kesäkuun alun välillä
vuonna 2007. Kuusiston saarella uuden ohikulkutien linjauksen
ympäristössä kartoitettiin linnustoa jo keväällä 2006 vastaavalla
menetelmällä (YVA -arviointiohjelma). Muut maastotyöt tehtiin huhti-syyskuussa vuonna 2007.
Eläimistöä koskevaa selvitystä täydennettiin lepakoita koskevalla
kartoituksella vuonna 2007. Lepakoita kartoitettiin ohikulkutievaihtoehdon alueelta kesä-elokuussa viitenä yönä ja nykyisen tien alueelta kolmena yönä (8.6., 20.7. ja 8.8.). Havainnointi tapahtui
kuunnellen lepakoiden päästämiä 20–50 kHz:n kaikuluotausääniä
lepakkodetektorin (Pettersson D240X) avulla. Havaittujen lepakoiden äänet nauhoitettiin ja analysoitiin lajinmääritystä varten tietokoneella BatSound-äänianalyysiohjelmalla. Lisäksi alueella tehtiin
yleisökysely lepakoiden lisääntymisyhdyskuntien kartoittamiseksi
ja tietoon tulleet havainnot käytiin tarkistamassa. Maastokäyntien
yhteydessä etsittiin yhdyskuntien piilopaikkoja myös muutamista
tutkimusalueella sijainneista tyhjillään olevista rakennuksista ja
ladoista. Lepakoiden esiintymistietoja varten käytiin myös läpi aiemmat Kaarinassa tehdyt lepakkokartoitukset.
Luonnonarvojen inventoinnissa havaitut kohteet on esitetty kartalla
kuvassa 39.

Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Luonnonsuojelulaki (20.12.1996/1096) määrittelee yhdeksän suojeltavaa luontotyyppiä, joiden ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa (14.2.1997/160). Näiden yleensä hyvin pienialaisten luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen
verrattavia, eikä alueita saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat.
Selvityksen kattamalta alueelta löytyi 3 luonnonsuojelulain suojeltavaa luontotyyppikohdetta. Näistä kaksi on jo perustettuja luonnonsuojelualueita.
Rauhalinnan lehto
Rauhalinnan jalopuulehto sijaitsee nykyisen Saaristotien itäpuolella lähellä Kuusistonsalmea. Lehtoon liittyvät välittömästi sen länsipuolella virtaava puro ja puron levennyksiksi kaivetut lammet. Heti
varsinaisen jalopuulehdon itäreunalla on kulttuurihistoriallisesti
arvokas kartanomiljöö. Rauhalinnan jalopuulehdon puustoa vallitsevat kookkaat tammet ja lehmukset. Myös vaahteraa ja saarnea
kasvaa jonkin verran. Niiden lisäksi jalopuulehtoon on istutettu
ulkomaisia havupuita ja pyökkiä. Mäen rinteillä olevan lehdon keskellä on kalliomännikköä ja avokallioita. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti pähkinää, taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Putkilokasvistoon kuuluu tavallisen lehtolajiston ohella esim. rantahirvenjuuri. Rauhalinnan eliöstöä ovat tutkineet lukuisten eliöryhmien
asiantuntijat. Heidän löytämiään harvinaisuuksia ovat esim. uhanalaiset sienet himmihapero ja kampahapero sekä silmälläpidettävät tähtiitiörisakas, kartanorisakas ja häränkieli. Harvinaisin perhonen lienee tammiraitayökkönen. Muista uhanalaisista ja harvinaisista hyönteisistä lajistossa ovat esim. oranssiseppä, kirjokonnakas (vaarantunut), isovalekääpiäinen, juomumäihiäinen ja kiitäjäislude. Linnustoon kuuluvat esim. uuttukyyhky, mustapääkerttu, lehtopöllö ja satakieli. Puron varren niityillä ja kedoilla kasvavat esim.
kevätesikko, ahdekaunokki, ahdekaura, sikoangervo ja harvinainen hirvenputki. Lammilla pesii telkkä, ja kosteilla, osittain pensoittuneilla niityillä useita ruokokerttuspareja. Rauhalinnan alueella
kiertelee luontopolku. Rauhalinna lehto on valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi.
Papinholman tammimetsä
Papinholman tammimetsä sijaitsee aivan Kuusistonsalmen ylittävän sillan länsipuolella salmen pohjoisrannalla. Tammimetsä on
rajattu luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyyppikohteeksi. Metsässä on merkittävässä määrin tammea. Muutamat niistä ovat
järeitä. Metsätyyppi vaihtelee tuoreesta kuivaan lehtoon. Kenttäkerroksen lajistoa ovat esim. kivikkoalvejuuri, lehtonurmikka, metsäkastikka, kielo ja mustakonnanmarja. Alueen luoteisreunalla on
keto. Ympäristökeskuksen tekemän luontotyyppirajauksen ulkopuolelle on jätetty tammimetsän keskellä mäen päällä sijaitseva
talo.
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Kuva 39. Suunnittelualueen luontokohteet.
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Leppirannan pähkinäpensaslehto
Hiihtomajan kuntoradasta pohjoiseen on jyrkästi pohjoiskoilliseen
viettävässä rinteessä kapea pähkinäpensaslehto. Joukossa on
varsinkin kuvion länsiosassa runsaasti nuorta lehtipuustoa. Tästä
huolimatta kookkaita pähkinäpensaita on vähintäänkin useita
kymmeniä eli kohde täyttää selvästi luonnonsuojelulain mukaisen
pähkinäpensaslehdon määritelmän. Kenttäkerros on länsiosassa
kesäaikaan lehtotyypille ominaisesti voimakkaan varjostuksen
vuoksi melko niukkaa. Siihen kuuluvat esim. sinivuokko ja kyläkellukka. Kuvion itäosa poikkeaa huomattavasti länsiosasta. Puustossa vallitsevat kookkaat haavat ja koivut. Pensaskerroksessa kasvaa edelleen melko runsaasti pähkinää, mutta tämän lisäksi myös
tuomea, taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Hiihtomajantien varren
notkon pohjalla on kapealti kosteaa suurruoholehtoa ja Leppirantaan menevän polun länsipuolen rinteessä tuoretta ja kivikkoista
haapalehtoa. Sekapuuna kasvaa vähän kuusia, mutta lehto ei ole
ainakaan nopeasti kuusettumassa. Kenttäkerros on selvästi länsiosaa monilajisempi ja peittävämpi. Sammallajistoon kuuluvat ainakin edustavien lehtojen pohjakerroksessa kasvava lehtonokkasammal ja useimmiten lehtojen haapojen tyvillä elävä viuhkasammal.
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsälaissa (12.12.1996/1093) on säädetty velvoite säilyttää metsien hoidossa ja käytössä metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeät elinympäristöt. Laissa määritellään yhteensä seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä, joiden lain mukaan on
erotuttava selvästi ympäröivästä kangasmetsästä tai suosta. Niiden on oltava luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja ne ovat
yleensä pienialaisia kohteita. Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat
ominaispiirteet
säilyvät.
Metsäasetuksessa
(20.12.1996/1200) on kuvattu erityisen tärkeiden elinympäristöjen
ominaispiirteet tarkemmin.

Kuva 40. Leppirannan pähkinäpensaslehdon itäreuna.

Metsälain mukaisilla kohteilla on kiellettyä voimakkaasti maaperään ja puustoon vaikuttava toiminta, mm. kasvupaikalle ominaista
kasvillisuutta selvästi vahingoittava maanpinnan käsittely, ojitus ja
muut mahdolliset toimenpiteet, jotka oleellisesti muuttavat puuston
varjostus- ja suojavaikutusta.
Tämän selvityksen kohdealueelta löytyi 6 metsälain erityisen tärkeää elinympäristöä. Myös hiihtomajan ympäristön kallioilla esiintyy laikuittain puustoltaan harvoja ja luonnontilaisia osia. Nämä
voitaisiin määritellä myös metsälakikohteiksi, mutta toisaalta niiden
rajaaminen muutenkin arvokkaasta laajemmasta kalliomänniköstä
on vaikeaa ja melko tulkinnanvaraista.
Kuusistonsalmen noro
Välittömästi Juopintien päässä sijaitsevien kesämökkien länsipuolella on rantaan viettävässä pohjoisrinteessä varttuneen, harvahkon kuusimetsän ympäröimä noro. Sen kautta yläpuolisten soiden
ja soistumien vedet laskevat mereen. Noro on kesällä enimmäkseen kuiva, mutta keväisin ja runsaiden sateiden jälkeen se virtaa
vuolaasti. Noron varren putkilokasvillisuus on varjoisuuden vuoksi
melko niukkaa ja sinänsä tavanomaista, vaikkakin kohteelle tyypillistä. Siihen kuuluvat esim. käenkaali, hiirenporras ja tesma. Noron
sammallajistoon kuuluvat esim. kiiltolehväsammal ja okarahkasammal. Lahopuuta on hieman. Noron varrella kasvaa muutama
raita. Kohteeseen on yhdistetty ylärinteen pieni ruohoinen, maastokarttaan merkitsemätön saraneva. Sen suotyypille tunnusomaiseen kasvistoon kuuluvat mm. pullosara, kurjenjalka, raate, terttualpi ja toisaalta rämeille tyypille punarahkasammal.

Nykyisin oja erottuu maastossa suorana pajukkoa ja kitukasvuisia
koivuja kasvavana linjana. Lisäksi entinen oja on erittäin vaikea
ylittää, vaikka se onkin kasvanut täyteen rahkasammalta. Ojan
vaikutus suon vesitalouteen on nykyisin melko vähäinen, mutta ei
kokonaan loppunut. Vähitellen se tulee kuitenkin umpeutumaan
kokonaan. Kohde on valtaosin ruohoista saranevaa. Sen edustavaan kasvistoon kuuluvat esim. kurjenjalka, pullosara, harmaasara, isokarpalo, riippasara, luhtavilla, tupasvilla, raate, pyöreälehtikihokki, luhtarölli, rantamatara ja terttualpi. Nevalla on muutamia keloja. Rahkasammalikossa esiintyvät mm. minerotrofiaa
ilmentävä kalvakkarahkasammal sekä Etelä-Suomen saranevojen
tyyppilaji sararahkasammal. Kohteen eteläosassa on myös rehevää korpea. Sen kenttäkerroksessa tavataan esim. korpikastikka,
tähtisara, maariankämmekkä ja jouhivihvilä. Pensaskerroksessa
kasvaa esim. virpapajua ja kiiltopajua. Korven puusto on aikanaan
uudistettu, mutta suokasvillisuus on edelleen hyvin säilynyt.
Hiihtomajan itäpuolen puronvarsilehto
Hiihtomajantien molemmin puolin rantaan viettävässä notkossa
virtaa alajuoksultaan luonnontilaisena säilynyt puro (kuva 41). Rajauksesta yläjuoksulle päin uoma on perattu ojaksi. Kohteen eteläosa on varttunutta ja maastoltaan melko kulunutta kuusimetsää.
Sekapuuna kasvaa vähän haapaa ja raitaa. Puron yli kulkee vilkkaasti käytetty polku. Kenttäkerros on varjostuksen ja kulutuksen
vuoksi niukkaa. Kasvilajistoon kuuluvat esim. jänönsalaatti, hiirenporras, rönsyleinikki ja korpi-imarre. Sammalista esiintyy esim.
isokastesammalta. Metsän varjoisuudesta huolimatta kuusimetsässä on muutamia pähkinöitä. Uomaan on valunut hieman soraa
ilmeisesti yläpuolisesta ojasta.

Lännenmetsän ruohoinen saraneva
Kohde on tutkitun alueen selvästi arvokkain suo (kuva 41). Kyseessä on samalla myös yksi koko Kaarinan edustavimmista nykypäivään säilyneistä soista. Kauan sitten nevalle kaivetusta eteläpohjoissuuntaisesta ojasta huolimatta kasvillisuus on säilynyt varsin edustavana.

Kuva 41. Lännenmetsän ruohoinen saraneva.

Kuva 42. Hiihtomajan itäpuolen puronvarsilehto.
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Kilperin ruohoinen saraneva

Vesilain mukaiset kohteet

Kohde on vesitaloudeltaan varsin luonnontilaisena säilynyt ja ojittamaton (kuva 43). Suon pohjoisin reuna on lähinnä sararämettä,
vaikka kovin selvää mätäs- ja välipintojen vaihtelua ei olekaan.
Mättäillä kasvaa kitukasvuista mäntyä ja koivua. Pääosa suosta on
kuitenkin edustavaa ruohoista saranevaa. Sillä kasvavat runsaina
mm. pullosara ja ruohoisuutta ilmentävät harmaasara, kurjenjalka,
luhtarölli ja suohorsma. Muuhun lajistoon kuuluvat esim. isokarpalo, rantamatara, jokapaikansara, jouhivihvilä, suo-orvokki, luhtavilla, siniheinä, raate ja terttualpi. Nevan keskellä on säilynyt umpeenkasvaneen lammen muistona pieni avovetinen rimpi. Siinä
kasvaa esim. vesitähteä sekä vesikuusta. Suon koillisreunalla on
saranevakorpea. Sen kasvistossa esiintyvät esim. rantamatara ja
tähtisara. Itäreunalla on metsäkortekorpea, mutta sielläkin ruohoisuutta ilmentää vaalearahkasammal. Suon länsireunaa sivuaa
sähkölinja.

Hiihtomajan itäpuolen puro täyttää myös vesilakikohteen määritelmän, mutta se muodostaa myös osan metsälakikohteesta.

Juopinkrotti
Juopinkrotti sijaitsee Empon asuinalueen länsipuolella Kuusistonsalmen etelärannalla. Se on jyrkkärinteinen kallioisten mäkien keskelle muodostunut laakso. Rinteet ovat varttunutta ja vähitellen yhä
luonnontilaisemmaksi kehittyvää kuusikkoa. Metsätyyppi on lehtoa,
mutta varjoisuuden vuoksi kenttäkerros on melko niukka. Pohjakerroksen sammallajisto, esim. runsaana kasvava isokastesammal, kertoo maaperän rehevyydestä ja mikroilmaston tasaisesta
kosteudesta. Varsinkin laakson pohjalla virtaavan uomaltaan luonnontilaisen puron reunoilla on hieman maapuuta. Osa maapuista
on melko järeitä. Juopinkrotista on tavattu uhanalainen (vaarantunut) sieni, myytikkä. Muita harvinaisuuksia ovat esim. tummalakkivahakas, kuusenvyörousku, raidanrousku ja suonihiippo. Harvinaisia perhosia ovat munkkiyökkönen ja korpivarjomittari. Linnustoon
kuuluvat esim. peukaloinen, pyy ja Kaarinan luontoselvityksen mukaan ajoittain myös idänuunilintu. Juopinkrotti on merkitty yleiskaavassa SL –merkinnällä.

Muut luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet
Edellä mainittujen lakisääteisten luontotyyppien lisäksi myös monet muut biotoopit voivat olla luonnoltaan arvokkaita. Varsinkin
Lounais-Suomessa tällaisia ovat monesti nk. perinnebiotoopit. Niillä tarkoitetaan kasvilajistoltaan monimuotoisia ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Perinnebiotoopit ovat runsaimmillaan
Lounais-Suomessa esim. erittäin pitkän asutushistorian ja suotuisan ilmaston vuoksi. Laidunnuksen päätyttyä ne ovat kuitenkin
nopeasti kasvamassa umpeen ja hoitamattomat kohteet ovat normaalisti kiireellisen hoidon tarpeessa. Muita luonnoltaan arvokkaita
kohteita voivat olla esim. normaalia luonnontilaisemmat metsät.
Myös edellä esitellyissä eri laeissa mainituissa luontotyypeissä voi
olla kohteita, jotka eivät muuttuneen luonnontilansa vuoksi enää
täytä lain määritelmää, mutta ovat silti edelleen säästämisen arvoisia.
Tämän selvityksen maastotöissä löytyi 5 muuten luonnonarvoiltaan
merkittävää kohdetta. Näistä 4 on ketoja ja niittyjä ja yksi noro.
Noro Kuusistonsalmen etelärannalla
Muutaman kymmenen metrin päässä viereisistä kesämökeistä on
jyrkän rantaan viettävän notkon pohjalla kesällä kuivillaan oleva
noro. Ympäröivä metsä on varttunutta tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusimetsää. Myös muutama raita kuuluu notkon puustoon.
Noron varrella kasvavat esim. hiirenporras, valkovuokko, käenkaali
ja korpi-imarre.

Kohteen sammalistoa esitellään Kaarinan kaupungin vuonna 2007
teettämässä sammalkartoituksessa. Raportissa mainitaan esim.
kallioseinämien kallio-omenasammal ja kallioahmansammal, kasvupaikan rehevyyttä kuvastavat lehtolehväsammal ja lehtoruusukesammal ja kosteaa mikroilmastoa indikoivat kantohohtosammal, seittisammal ja isokastesammal. Myös raportissa mainitsematon yhdeltä kannolta löydetty haarusammal kuvastaa kasvupaikan suojaisuutta. Noron varrella kasvavat esim. purokinnassammal ja soukkalehväsammal. Lajisto on siten varsin edustava ja
monipuolinen näin pienelle kohteelle, vaikka yhtään uhanalaista tai
varsinaisesti harvinaista sammalta ei ole löytynytkään. Sammalkartoitusraportissa mainitaan kuitenkin vanhan metsän indikaattori,
kuusen rungoilla kasvava Lecanactis abietina –jäkälä. Noron yli on
kaatunut muutamia kookkaita kuusenrunkoja. Sen varrella on
myös tervaleppäpökkelö. Ylärinteen metsä on hiljattain voimakkaasti harvennettua eikä sitä ole sisällytetty kohteeseen.
Tammelan länsipuolen keto- ja niittykumpareet
Tammelan länsipuolella on useita peltojen ympäröimiä saarekkeita. Niillä kasvaa useita huomionarvoisia niitty- ja ketokasveja, vaikka kaikki niitty- ja ketolaikut ovatkin voimakkaasti heinittyneitä ja
rehevöityneitä.
Kohteista läntisin on suurimmaksi osaksi nuorta lehtimetsää ja
pensaikkoa. Näitä osia kohteesta ei ole merkitty liitekarttaan. Eteläisempi karttaan merkityistä alueista koostuu pienestä kalliokedosta ja sitä ympäröivästä rehevöityneestä heinäniitystä. Kallion
reunalla on kivijalka ja syreenejä. Kedolla kasvavat huomionarvoisista keto- ja niittylajeista ainakin mäkikaura, ketokeltto, mäkivirvilä, litteänurmikka, isomaksaruoho ja silmälläpidettävä ketoneilikka.
Kedon reunoilla on myös uhanalaiselta keltamataralta ensisilmäyksellä vaikuttavaa keltakukkaista mataraa, mutta kyseessä on
erittäin todennäköisesti risteymä valkokukkaisen paimenmataran
kanssa. Tähän viittaa voimakkaasti kukiltaan vaaleankeltaisen
piennarmataran kasvaminen keltakukkaisten mataroiden vieressä.

Kuva x. Kilperin ruohoinen saraneva.

Kilperin ruohokorpi
Välittömästi Kilperin talon länsipuolella on maaston notkossa melko edustava suo. Se on tyypiltään lähinnä ruohokorpea. Kohteen
puusto on säilynyt melko luonnontilaisena ja tiheänä sekametsänä.
Kuviolla on myös muutama haapa. Kasvistossa ovat esim. metsäkorte, rantamatara, kurjenjalka, polkusara, suo-orvokki ja ajoittaista
tulvavaikutusta ilmentävät luhtasara, ojaleinikki, ojasorsimo sekä
okarahkasammal. Metsän melko kauan jatkuneesta kehityksestä
kertoo varttuneiden metsien yövilkka.

Kuva 43. Kilperin ruohoinen saraneva.

Kuva 44. Noro Kuusistonsalmen etelärannalla.

Kuva 45. Tammelan keto- ja niittykumpareet, itäisin osa.
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Kalliolla kasvaa myös haurasloikkoa. Ketojen sammalista havaittiin
ketopartasammal ja ketohavusammal. Rehevällä heinäniityllä kasvavat esim. metsäapila ja ahdekaunokki sekä huomionarvoisista
niittykasveista kissankello ja ahopukinjuuri. Pohjoisempi karttaan
merkityistä alueista on pieni kallio ympäröivine ketolaikkuineen.
Kedolla kasvavat huomionarvoisista keto- ja niittykasveista ainakin
mäkikaura, keltamaksaruoho ja mäkiarho.
Tammelan talon peltosaarekkeen ja edellisen osakohteen välissä
on neljä pientä saareketta. Kaikilla niistä on säilynyt vähintään yksi
huomionarvoinen keto- ja niittykasvi. Eteläisin kumpare on varsin
umpeenkasvanut, mutta sen reunoilla kasvavat edelleen esim.
pölkkyruoho ja kissankello. Kaksi keskimmäistä vierekkäistä kumparetta ovat niin ikään melko umpeenkasvaneita. Niiden kasvistoon kuuluvat kuitenkin edelleen esim. hopeahanhikki, pölkkyruoho, kissankello ja ketotädyke. Pohjoisin kumpareista on myös
umpeenkasvanut, mutta sen reunoilla kasvavat silti kissankello ja
litteänurmikka.
Tammelan talon länsipuolella on laajin ja parhaiten säilynyt kallioketo-niittykokonaisuus. Vaikka sekin on enimmäkseen voimakkaasti rehevöitynyt ja heinittynyt, kasvaa kallioiden reunamien kedoilla ja niityillä edelleen useita huomionarvoisia keto- ja niittykasveja. Näitä ovat ainakin mäkikaura, aholeinikki, hopeahanhikki,
viherjäsenruoho, mäkiarho, keltamaksaruoho, kissankello, lampaannata ja silmälläpidettävä ketoneilikka. Voimakkaasti kasvukauden sääolosuhteiden mukaan runsaudeltaan vaihtelevaa jänönapilaa oli runsaasti. Tavallisempaa niitty- ja kalliokasvistoa
edustavat esim. mäkitervakko, haurasloikko ja isomaksaruoho.
Pohjakerroksessa kasvaa ainakin ketohavusammalta.
Klemen koillispuolen keto
Klemen talosta noin 100 metriä koilliseen on pellonkulmassa säilynyt etelään viettävässä kuivassa rinteessä useamman aarin laajuinen keto. Kasvilajistoon lukeutuu monia huomionarvoisia keto- ja
niittykasveja kuten nuokkukohokki, sikoangervo, aholeinikki, kissankello, hina, ahopukinjuuri, hakarasara, ketoneilikka ja litteänurmikka. Niityllä kasvaa myös keltakukkaista mataraa, mutta
se on todennäköisesti kelta- ja paimenmataran risteymää. Niukka
peurankello on todennäköisesti puutarhakarkulainen tai kenties
istutettu, koska se on Turun seudulla niittykasvina hyvin harvinainen, mutta koristekasvina melko yleinen. Niitylle on istutettu muutama vuosi sitten männyn- ja tammentaimia, mutta ne eivät vielä
vaikuta kenttäkerroksen kasvistoon. Arvokkaan kasviston säilymiseksi taimet olisi kuitenkin hyvä poistaa mahdollisimman nopeasti.
Niityn reunalla kasvaa monisatavuotias tammi. Aivan niityn reunametsässä kasvaa iäkkään männyn tyvellä harvinainen karhunkääpä. Kyseessä on yhdessä edellisen kohteen kanssa selvitysalueen
merkittävin perinnebiotooppi.

Kuva 46. Auvaisbergin kalliokumpareet.

Lystilän niitty- ja ketolaikut

Lajisto

Klemen taloa vastapäätä nykyisen saaristotien länsipuolella on
kaksi pienialaista ja lajistoltaan melko vaatimatonta keto- ja niittylaikkua. Näistä toinen sijaitsee aivan nykyisen peltotien vieressä.
Muutaman aarin kokoisen melko voimakkaasti rehevöityneen niityn
kasvistoa ovat esim. kissankello, huopakeltano, nurmirölli, ahopukinjuuri, punanata, ahdekaunokki, sikoangervo, mäkitervakko, keltamaksaruoho ja todennäköinen keltamataran ja paimenmataran
risteymä. Hieman lännempänä on ladon viereisellä kalliokumpareella voimakkaasti rehevöitynyttä niittyä ja kallioketoa. Sen kasvistossa ovat ainakin mäkitervakko, hopeahanhikki, litteänurmikka,
aho-orvokki, punanata, keltamaksaruoho, mäkikaura, kissankello
ja todennäköinen keltamataran ja paimenmataran risteymä.

Kasvit
Selvitysalueen harvinaisen ja luonnonsuojelullisesti merkittävin
putkilokasvilaji on Kesämäessä Jumpuritien eteläpuolen kalliokedolla kasvava uhanalainen (vaarantunut) kalliorikko. Lajilla on tällä
hetkellä tiedossa vain muutama kymmenen säilynyttä esiintymää
koko maassa. Ne sijoittuvat pääosin Kemiön saarelle ja Lohjan
seudulle. Kaarinan esiintymä on siten muista melko erillään, ja
lisäksi kasvupaikka poikkeaa muista esiintymistä. Ne sijaitsevat
kalkkikallioilla toisin kuin Kaarinan esiintymä. Kalliorikon runsaus
vaihtelee sääolojen vaikutuksesta vuosittain voimakkaasti. Kaarinassa yksilömäärät ovat vaihdelleet vain muutamasta useisiin
kymmeniin. Eräinä vuosina kukkivia kalliorikkoja ei ole tavattu ilmeisesti lainkaan.

Auvaisbergin koillispuolen niitty- ja ketokumpareet
Auvaisbergin kartanosta koilliseen on kolme peltojen ympäröimää
kalliokumparetta. Ne ovat voimakkaasti rehevöityneet, mutta kasvistossa on kuitenkin edelleen monia huomionarvoisia niitty- ja
ketokasveja. Näitä ovat ainakin kissankello, sikoangervo, hopeahanhikki, ahopukinjuuri ja itäisimmällä kumpareella oleva kevätesikko.

Rauhalinnan lehdon viereisen puron varren niityillä kasvaa harvinaista hirvenputkea. Muutoin selvitysalueen putkilokasvisto koostuu enimmäkseen yleisistä lajeista. Huomionarvoisia niitty- ja ketokasveja esiintyy kuitenkin siellä täällä säilyneillä niitty- ja kallioketolaikuilla. Esimerkkejä näistä ovat mm. hina, kevätesikko, mäkikaura, sikoangervo ja silmälläpidettävä ketoneilikka. Harvinaisehkoa ukontulikukkaa kasvoi Plankin talon hevoslaitumella muutama
yksilö. Tämä laji kykenee säilymään hyvin kauan maaperän siemenpankissa ja itämään sopivien kasvuolosuhteiden ilmaantuessa. Tällaisia itämisen aiheuttavia tekijöitä ovat erilaiset maanpintaa
rikkovat toimenpiteet kuten voimakas laidunnus. Selvitysalueella
kasvaa runsaasti keltakukkaista mataraa. Tämä on varsin toden-
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näköisesti uhanalaisen (vaarantunut) keltamataran ja paimenmataran risteymää, koska myös paimenmatara on alueella runsas ja
selviä vaaleankeltakukkaisia ja lehdiltään välimuotoisia mataria
havaittiin paljon.
Selvitysalueelta ei ole tiedossa varmasti säilyneitä uhanalaisten tai
harvinaisten sammal- tai jäkälälajien esiintymiä. Kuusistosalmen
etelärannan sammalistoa kartoitettiin erillisenä asiantuntijaselvityksenä kesällä 2007 ohikulkutievaihtoehdon kohdalla. Monia kasvupaikan edustavuutta kuvaavia lajeja löydettiin, mutta ei kuitenkaan
yhtään uhanalaista tai varsinaisesti harvinaista sammallajia. Myöskään tämän selvityksen maastotöissä ei havaittu uhanalaisia tai
harvinaisia sammalia. Lännenmetsässä on kuitenkin aikanaan
kasvanut Lounais-Suomessa harvinaista aarnisammalta. Laji kasvaa mm. kaatuneiden puiden juuripaakkujen onkaloissa ja vaatii
hyvin varjoisaa ja kosteaa mikroilmastoa. Tehokas metsänhoito voi
olla hävittänyt esiintymän, koska ainakaan uuden tielinjauksen
ympäristössä sille sopivia kasvupaikkoja ei löytynyt. Juopinkrotti
tarjoaa kasvuolosuhteita monimuotoiselle sammalistolle, ja siellä
voi olla vielä tuntemattomia uhanalaisten lajien esiintymiä. Myös
Leppirannan pähkinälehdossa on vaateliasta sammallajistoa.
Kaarinasta vuonna 1935 kerätyn vaarantuneen aarnihiippasammalen kasvupaikka on ilmoitettu näytteessä vain kunnan tarkkuudella.
Laji vaatii tavallista huomattavasti luonnontilaisempaa metsää,
eikä ainakaan tielinjausvaihtoehtojen ympäristössä ole enää sille
sopivaa elinympäristöä. Aarnihiippasammalta ei siten mitä todennäköisimmin esiinny suunnittelualueella. Kuusistosta, ilmeisesti
Suitikkalan torpan ympäristöstä, on vuosikymmenten takainen havainto vaarantuneesta luonnontilaisissa metsissä kookkailla haavoilla kasvavasta haapariippusammalesta. Kimmo Syrjänen ja
Janne Lampolahti etsivät haapariippusammalta vuonna 1989, mutta edes sille soveliaita kasvupaikkoja ei löydetty ja lajin arvioitiin
hävinneen Kuusistosta metsän hakkuiden 13 vuoksi. Kuusistonsalmen etelärannan noron vieressä kasvaa vanhojen metsien indikaattorijäkälä Lecanactis abietina (Wahlberg 2007).
Sienet
Juopinkrotista on kerätty maailmanlaajuisestikin erittäin harvinainen, vaarantuneeksi luokiteltu myytikkä. Sen lisäksi metsän sienistöön kuuluvat esim. tummalakkivahakas, kuusenvyörousku, raidanrousku ja suonihiippo. Rauhalinnan lehdosta on tavattu erittäin
uhanalainen himmihapero ja kampahapero sekä silmälläpidettävät
tähti-itiörisakas, kartanorisakas ja häränkieli. Tämän selvityksen
maastotöissä havaittiin Klemen koillispuolella harvinainen karhunkääpä. Rusiininloukun viereisestä metsästä on vanha havainto
melko harvinaisesta lakkakäävästä. Muutoin selvitysalueen sienistöstä on melko niukasti tietoa, eikä muita harvinaisuuksia tiettävästi ole löydetty.

Nisäkkäät
Selvitysalueelta ei ole ennestään tiedossa liito-oravan reviirejä.
Myöskään tässä työssä niitä ei havaittu. Alueen metsät ovat pääosin kallioisia, mäntyvaltaisia ja tehokkaasti hoidettuja. Laajat alueet ovat nykyisin hakkuuaukeita, taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä. Varttuneita liito-oravalle sopivia kuusi- ja sekametsiä on
hyvin vähän. Liito-oravat voivat kuitenkin käyttää tiettyjä liikkumisreittejä siirtyessään alueelta toiselle, vaikka ne eivät asuttaisikaan
selvitysaluetta pysyvästi. Kenties todennäköisin liikkumisreitti sijaitsee aivan Kuusistonsalmen etelärannalla, missä rantametsät
ovat edelleen varttuneita ja kesämökkien pihat metsäisiä. Muutoin
selvitysalueen nisäkäslajistossa ei tiettävästi esiinny harvinaisia
lajeja (lepakkokartoitus on esitetty jäljempänä omana lukunaan).
Kenties maan tihein metsäkauriskanta asuttaa Kuusistoa. Kauriit
viihtyvät varsinkin maisemaltaan vaihtelevilla alueilla, missä metsät
ja pellot vuorottelevat. Hankkeen vaikutusalueella tällaisia kauriiden suosimia alueita ovat nykyisen tielinjauksen ympäristö sekä
uuden linjauksen eteläisin, metsäsaarekkeiden ja peltojen muodostama osuus. Metsäkauriiden aiheuttamia kolareita tapahtuu
vuosittain useita. Ne ovat keskittyneet Jullaksentien ja Klementien
väliselle tieosuudelle. Valkohäntäkauriita elää koko Kuusistossa
vain 4-5 yksilöä eli laji on alueella niukka. Hirviä ei nykyisin esiinny
vakituisesti lainkaan, mutta saaren kautta kulkee Kakskerrasta
mantereelle ja takaisin liikkuvien eläinten reitti. Tämä lisää kolaririskiä keväällä ja syksyllä.
Kuusiston muu nisäkäslajisto koostuu tyypillisistä VarsinaisSuomen lajeista. Näitä ovat esim. rusakko, kettu, mäyrä, siili ja
supikoira.

Lepakot
Aiemmissa kartoituksissa lähiseudulta löytyneitä hyviä lepakkoalueita ovat olleet ainakin Auvaisbergin-Kaikukallion etelärinne ja rantametsä Kuusistonlahden pohjoisrannalla, Juopinkrotin puronvarsikuusikko ja rantametsä sekä Kuusiston linnanraunioiden ja Kappelinmäen ympäristö. Muita kohteita, joista lepakoita on kartoitettu ja
havaittu kohtalaisia määriä, ovat olleet Papinholman ja Rauhalinnan ympäristö, Rövärholma, sekä Jullaksen ja Rafnäsin kartanoiden ympäristöt (Vihervaara 2004). Pohjanlepakoiden radiolähetintutkimuksissa lepakoita on seurattu kahtena kesänä 2006 ja 2007
(Kosonen & Lilley 2007). Havaintojen perusteella Kaarinan Hovirinnassa rintamamiestalon ullakolla sijaitsevan lisääntymisyhdyskunnan yksilöt saalistelevat laajalla alueella Kaarinassa ja Kuusistossa. Tärkeimpinä ruokailualueinaan seuratut yksilöt suosivat
Kaarinan keskusta-alueen rakentamattomia puustoisia mäkiä ja
Kuusistonsalmen molempia rantoja lähes koko salmen pituudelta
(Kosonen & Lilley 2007).

Kesän 2007 maastokartoitusten yhteydessä tehtiin yhteensä 165
lepakkohavaintoa. Eniten havaittiin pohjanlepakoita (93 yksilöä,
56,4 % havainnoista) ja viiksi-/isoviiksisiippoja (32 yks., 19,4 %).
Seuraavaksi eniten tehtiin havaintoja vesisiipoista (15 yks., 9,1 %),
määrittämättömiksi jääneistä lepakoista (14 yks., 8,5 %) ja määrittämättömistä siipoista (8 yks., 4,8 %). Korvayökkö havaittiin Juopinkrotin alueella kahdesti ja pikkulepakko Kirjalansalmen eteläpuoleisessa tervaleppäpainanteessa kerran 8.8.
Lepakoiden ruokailualueet
Havaintojen perusteella selvityksessä erottui kolme aluetta, joissa
havaittiin keskimääräistä enemmän lepakoita (kuva 43). Näistä
Lännenmetsän kuusivaltainen Kuusistonsalmen rantaan jyrkästi
laskeva rinnemetsä oli etenkin kesä-heinäkuussa tärkeä viiksisiippojen ja pohjanlepakoiden suosima ruokailualue. Myös hieman
etelämpänä mäen päällä harvennetussa männikössä saalisteli
useita pohjanlepakoita. Elokuussa alueella ei havaittu enää yhtä
aktiivista saalistelua kuin aiemmilla kerroilla. Lännenmetsän tärkeä
ruokailualue jatkuu idempänä Juopinkrotin puronvarsikuusikossa ja
rantametsässä.
Kuusistonsalmen sillan eteläpuoli ja Papinholma muodosti ruokailualueen, jossa havaittiin kaikilla havaintokerroilla muutamia lepakoita saalistelemassa. Kirjalansalmen eteläpuolella sijaitsevan
tervaleppien reunustaman kosteikkopainanteen liepeillä saalisteli
niin ikään lähes kaikilla käyntikerroilla muutamia lepakoita. Elokuussa, kun yöt olivat alkukesää pimeämpiä, myös Kirjalansalmen
pohjoisrannalla liikkui runsaasti lepakoita saalistelemassa.
Yhdyskunnat ja piilopaikat
Yleisöhavaintojen perusteella tuli tietoon kaksi paikkaa, jossa lepakoita oli havaittu päiväpiiloista: Metsäpellon ratsutilan vanha
punainen hirsirakennus sekä Lystilän puutarhan päärakennuksen
kellari. Lisäksi 8. elokuuta illalla havaittiin lähtevän lentoon ainakin
kaksi viiksisiippaa Välimetsän itäpäässä olevan vanhan ladon kattorakenteista. Aiemmin Kaarinassa tehdyssä talvehtimispaikkakartoituksessa löytyi Auvaisbergin kartanon maakellarista talvehtimasta 11 pohjanlepakkoa ja yksi korvayökkö kevättalvella 2005.
Lepakoiden ruokailualueet, piilot ja kulkureitit on esitetty kuvassa
47.
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Linnusto
Selvityksen maastotöissä havaitut paikalliset lintulajit on esitetty
liitteessä 2. Kaikki vähänkin reviiriin viittaavat havainnot uhanalaisista, silmälläpidettävistä, EU:n lintudirektiiviin kuuluvista sekä harvinaisehkoista linnuista on merkitty luonnonarvoja kuvaavaan karttaan varpusta lukuun ottamatta, koska tätä lajia esiintyi monin paikoin nykyisen tielinjauksen ympäristössä.
Vaikutusalueen harvinaisimmat pesimälinnut ovat hiihtomajan kallioilla pesivät kangaskiuru ja kehrääjä. Vuonna 2007 kangaskiuru
havaittiin laulavana kerran ja kehrääjä kuultiin useaan kertaan.
Kehrääjän reviirin ydinalue näytti tänä vuonna sijaitsevan hiihtomajasta noin 500 metriä lounaaseen olevilla kallioilla. Mahdollisesti
kauempana radiomaston tienoilla oli toinen reviiri. Kangaskiurureviiri oli huomattavasti lähempänä hiihtomajaa, mutta vain yhden,
kiertelevässä lennossa laulavaa yksilöä, koskevan havainnon pohjalta sen tarkkaa sijaintia on mahdoton määrittää. Lisäksi reviirin
paikka voi hieman vaihdella vuodesta toiseen.
Kuusistossa on aiemmin pesinyt huuhkajia ainakin radiomaston
tienoilla sekä Kliistperin ympäristössä. Laji näyttää edelleen kuuluvan saaren pesimälajistoon. Vuoristosta lounaaseen sijainnut kanahaukan pesimämetsä on kaadettu.
Uuden tielinjauksen vieressä Haaganpellosta lounaaseen havaittiin
kesällä 2006 pyypoikue. Tiltaltti pesii useassa kohdassa uuden
tielinjauksen lähistöllä Välimetsän ja Haaganpellon välisissä metsissä. Kalatiirat kalastavat säännöllisesti Kuusistonsalmessa, muttaeivät pesi ainakaan nykyisen ja uuden tielinjauksen lähistöllä.
Vuoriston vieressä havaittiin kerran palokärki, mutta reviiriä ei löydetty uuden tai nykyisen tielinjauksen lähistöltä. Mantereen puolella Kaarinantien varressa nähtiin ruokaileva kottaraisten poikueparvi ja Rauhalinnan pohjoispuolen pelloilla ruokailevia naurulokkeja.
Nykyisen tielinjauksen varrella pesii sekä mantereella että Kuusistossa varpusia. Kukkuva käki havaittiin useaan kertaan kumpanakin vuonna uuden tielinjauksen maastossa ja paikallinen käenpiika
kuultiin Kliistperin eteläpuolella vuonna 2006.
Rauhalinnan lehdon pesimälinnusto on varsin monipuolinen. Siihen kuuluvat mm. uuttukyyhky ja lehtopöllö. Rauhalinnan länsipuolen puron ja lampien ympäristössä pesii useita pareja ruokokerttusia sekä telkkä.
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Kuva 47. Ruokailualueet, piilot ja kulkureitit. Ruokailualueet, joissa lepakoita havaittiin keskimääräistä enemmän, on rajattu karttaan vihreällä.
Kolme lepakoiden päiväpiiloina käyttämää rakennusta on ympyröity punaisella ja aiemmin löydetty talvehtimispaikka sinisellä. Kaksipäiset nuolet kuvaavat tärkeimpiä havaittuja lepakoiden käyttämiä kulkuyhteyksiä ja
kysymysmerkillä merkitty nuoli todennäköistä kulkuyhteyttä.

Peukaloisia esiintyy Kuusistonsalmeen viettävän rinteen notkoissa
ja laaksoissa. Kaarinan luontoselvityksessä mainitaan harvinaisen
idänuunilinnun reviiri Juopinkrotissa. Lajin kanta vaihtelee vuosittain melko voimakkaasti mm. muutonaikaisten säiden mukaan,
mutta melko luonnontilainen purolaakso soveltuu hyvin sen pesimäympäristöksi. Edellä mainittujen lajien lisäksi uhanalaisista, silmälläpidettävistä ja lintudirektiivin lajeista alueella pesinevät todennäköisesti tai mahdollisesti ainakin harmaapäätikka, pikkutikka,
varpuspöllö, helmipöllö, peltosirkku, pikkulepinkäinen, mehiläishaukka ja teeri. Harmaapäätikalle ja pikkutikalle sopivia lehtimetsiä
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on Rauhalinnassa, Leppirannassa ja Papinholmassa. Varpuspöllölle, helmipöllölle, mehiläishaukalle ja teerelle sopivia laajempia
yhtenäisiä metsiä on Kuusistossa runsaasti. Varpuspöllö hakeutuu
talvisin asutuksen lähistölle eli se voi kuulua alueen talvilinnustoon,
vaikka puuttuisikin pesimälinnustosta. Helmipöllön esiintyminen on
suuresti riippuvainen pikkunisäkkäiden runsaudesta. Peltosirkku
pesii nykyisin harvalukuisena pelloilla ja pikkulepinkäinen mm.
hakkuilla ja pensaikkoisilla avomailla, mutta näiden lajien nykyesiintyminen Kuusistossa on niukkaa ja vuosittain vaihtelevaa.

Kuva 48. Rauhalinna sijaitsee maantien 180 läheisyydessä tien itäpuolella.

Matelijat ja sammakkoeläimet
Kuusiston lajistoon kuuluvat niin rantakäärme, kyy kuin sisiliskokin.
Myös vaskitsaa esiintynee. Sammakkoeläimistä on tavattu sammakko, rupikonna, viitasammakko ja vesilisko. Tässä selvityksessä
näistä lajeista havaittiin vain tavallinen sammakko. EU:n luontodirektiiviin kuuluvasta viitasammakosta ei tehty havaintoja, vaikka
sille sopivat kutupaikat tarkastettiin kutuaikaan sekä vuonna 2006
että 2007. Selvitysalueella ei ole kuin muutama vesiliskolle soveltuva pysyvä lammikko, ja nekin ovat hiljattain ihmisen tekemiä.
Selkärangattomat eläimet
Haaganpellolta on kerätty useita lajeja harvinaisia kilpikonnapunkkeja. Näistä yhtä ei ole havaittu muualta Suomesta. Kuusistossa
on tavattu vuonna 1934 uhanalainen oranssiseppä. Havaintopaikaksi on ilmoitettu Kuusiston kirkonkylä. Kyseisestä lajista tämä on
ainoa tiedossa oleva havainto saarelta. Uhanalainen karvakukka
jäärä on havaittu kerran ja havainto on epätarkka (Kuuiston saari).
Myös useita muita nykyisin uhanalaisia hyönteisiä on löydetty
Kuusistosta 1800 –luvulla ja 1900 –luvun alkuvuosikymmeninä,
mutta kaikkien paikkatiedot ovat niin epätarkkoja, ettei niistä ole
hyötyä tiehankkeen vaikutusten arvioinnissa. Todennäköisesti monet kyseisistä esiintymistä ovat jo ehtineet kokonaan hävitäkin.
Rauhalinnan lehdon uhanalaisia ja harvinaisia hyönteisiä ovat
tammiraitayökkönen, oranssiseppä, kirjokonnakas (vaarantunut),
isovalekääpiäinen, juomumäihiäinen ja kiitäjäislude. Juopinkrotin
harvinaisia perhosia ovat munkkiyökkönen ja korpivarjomittari.

6.1.5 Vaihtoehtojen vaikutukset luonnonarvoihin

Vaikutukset eläimistöön ja ekologisiin yhteyksiin

Nykyisen tien parantaminen:

Tien nelikaistaistaminen, nousukaistojen sekä meluesteiden ja
riista-aitojen rakentaminen rajoittavat nykyistä enemmän eläimien
kulkua tien poikki. Vaikutusta lieventää riistan kululle sopivan alikulun rakentaminen Kuusistonsaaren eteläosan peltoalueen kohdalle. Maantien 180 nelikaistaistaminen Kuusistonkaarelle asti voi
heikentää lepakoiden kulkuyhteyksiä Papinholman ja Rauhalinnan
sekä Kuusistonsalmen eteläpuolella maantietä ympäröivien metsien välillä. Muut nykyisen tien parantamisen vaihtoehdot eivät aiheuta lepakoiden kannalta suuria muutoksia.

VE:t 0, 0+s, 0++
Vaikutukset luontokohteisiin ja kasvillisuuteen
Nykyisen tien varrella sijaitseville luontokohteille aiheutuvien haittojen muutokset ovat riippuvaisia liikennemäärien tulevasta kehityksestä, eivätkä sinänsä tielinjauksesta. Toisaalta ohikulkutievaihtoehdot siirtävät suurimman osan nykyisen tien liikenteestä ohikulkutielle, mikä vähentää nykyisen tien lähiympäristöön kohdistuvia
haittoja.
Nykyisen tien parantamisvaihtoehdot eivät muuta olennaisesti nykytilannetta kasviston kannalta, koska tiejärjestelyt eivät aiheuta
yhdenkään luonnonsuojelullisesti merkittävän kasviesiintymän häviämistä tai vähenemistä. Käytännössä kasveille aiheutuvat vaikutukset tulevaisuudessa määrää liikennemäärien kehitys. Toisaalta
kalliorikon kasvupaikalle tieliikenteestä aiheutuva typpikuorma säilyy ennallaan, eikä vähenisi kuten ohikulkutievaihtoehdoissa.

Ohikulkutievaihtoehdot:
VE Korkea silta
Vaikutukset luontokohteisiin ja kasvistoon
Vaihtoehto kulkee erittäin läheltä sinänsä lajistoltaan melko vaatimattomia Auvaisbergin ketokumpareita, todennäköisesti tuhoten
niistä useat ellei jopa kaikki. Mahdollisesti jäljelle jäävien keto- ja
niittykumpareidenkin hoidon päättymisestä ja alueellisesta typpikuormituksesta aiheutuva rehevöityminen nopeutuisi huomattavasti lisääntyvän paikallisen tieliikenteen aiheuttaman kuormituksen
vuoksi.

45

Kaarinan läntinen ohikulkutie
NYKYTILA JA VAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vaihtoehto tulee kulkemaan hyvin läheltä metsälakikohdetta Kuusistonsalmen etelärannalla (Kuusistonsalmen noro). Tämän lisäksi
vaihtoehto sijoittuu aivan koko Kaarinan ehkä merkittävimmän
melko luonnontilaisen kaltaisena säilyneen ruohoisen saranevan
lähiympäristöön (Lännenmetsän ruohoinen saraneva). Tien ja
suon välissä on kuitenkin matala kallioselänne eli suon vesitalous
ei todennäköisesti merkittävästi häiriintyisi tässä vaihtoehdossa.
Vaikutukset Kilperin länsipuolella olevaan hieman vähemmän
edustavaan ruohoiseen saranevaan olisivat selvemmät. Mikäli
tarkennettu linjaus siirretään hieman länteen kalliolle siten, että
tien ja suon väliin jää kumpaakin korkeammalla oleva vedenjakaja,
voidaan vaikutuksia olennaisesti lieventää.
Vaihtoehto nopeuttaisi jonkin verran Tammelan länsipuolen ketoja niittylaikkujen rehevöitymistä, koska se lisäisi niihin kohdistuvaa
liikenteen aiheuttamaa typpikuormaa. Silmälläpidettävän ketoneilikan kasvustojen ympäristöolosuhteet heikkenevät. Näitä vaikutuksia voitaisiin kuitenkin tehokkaasti estää aloittamalla ainakin arvokkaimman keto- ja niittykumpareen niitto ja/tai laidunnus. Toisaalta nykyisen tielinjauksen ympäristössä sijaitseviin ketoihin ja
niittyihin kohdistuva typpikuormitus vähenisi tässä vaihtoehdossa
selvästi, mikä hidastaisi niiden rehevöitymistä ja umpeenkasvua.
Kun huomioidaan keto- ja niittylaikkujen erot huomionarvoisten
perinnebiotooppilajiston esiintymisessä, voidaan vaihtoehdon kokonaisvaikutuksia tähän luontotyyppiin pitää suhteellisen vähäisinä.
Vaihtoehto vähentää Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan
jalopuulehtoon kohdistuvia liikenteen päästöjä ja melua sekä vähentää kalliorikkoesiintymään kohdistuvaa liikenteen typpikuormitusta.

teen ja pellon rajamaastoon suunniteltu alikulku. Tien varteen rakennetaan riista-aidat.
Vaihtoehto sijoittuu hyvin lähelle Kuusistonsalmen peukaloisreviiriä
ja melko lähelle hiihtomajan kallioiden kangaskiurureviiriä. Tämä
aiheuttaa haittaa lähinnä melun muodossa. Tielinjaus kulkee myös
usean tiltalttireviirin ja pyyn asuttaman metsän kautta. Molemmat
lajit ovat kuitenkin yleisiä, ja niille sopivaa metsää on runsaasti
Kuusistossa. Vaihtoehto lisää merkittävästi kehrääjän törmäysriskiä autoihin. Tämä laji istuu ja lentelee öisin usein saalistamassa
lämpimillä teillä, jolloin se voi autojen valoista häikäistyessään
törmätä autoihin. Vaihtoehto ei merkittävästi vaikuttaisi kalatiiran
ruokailumahdollisuuksiin Kuusistonsalmessa eikä laajan reviirin
omaavan käen esiintymiseen. Yhtenäisiä metsäalueita suosivien
varpuspöllön, helmipöllön, teeren, mehiläishaukan ja huuhkajan
mahdollinen pesimäalue kaventuisi ja lisäksi törmäysriski autoihin
kasvaisi. Peltosirkun, pikkulepinkäisen ja ruisrääkän kannalta vaihtoehto aiheuttaisi vain sopivien pesimäalueiden supistumista vähäisessä määrin. Harmaapäätikkaan, pikkutikkaan ja palokärkeen
ei kohdistuisi merkittäviä vaikutuksia, koska kahden ensiksi mainitun lajin parhaat elinympäristöt sijaitsevat melko kaukana uudesta
ohikulkutiestä, ja koska viimeksi mainittu laji pesii hyvin monenlaisissa metsissä, eikä välttämättä vaadi laajoja yhtenäisiä metsiä.
Tässä vaihtoehdossa niin rakentamisen aikainen kuin tien käytöstä
aiheutuva pysyvä melukin lisääntyvät selvästi enemmän kuin
muissa vaihtoehdoissa. Toisaalta vaihtoehto vähentäisi Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan jalopuulehtoon sekä muuallekin nykyisen tien lähiympäristöön kohdistuvaa linnustoa häiritsevää
melua.
Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin

Vaikutukset eläimistöön
Vaihtoehto kulkee Haaganpellon kautta, josta on löydetty harvinaisia kilpikonnapunkkeja. Siten se tuhoaa osan niiden elinympäristöstä. Tämän vaikutuksia kyseisten lajien esiintymiin on kuitenkin
vaikea arvioida, koska tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa eikä
lajien ekologiasta ole olemassa tarkkaa tietoa.
Sillan eteläpuolella tielinjaus pirstoo lepakoiden ruokailualueena ja
kulkuyhteytenä merkittävän yhtenäisen Lännenmetsän. Toisaalta
16 m korkean sillan alle jäävät leveät rantakaistaleet tarjoavat pienemmille eläimille mahdollisen liikkumisreitin Kuusistonsalmessa.
Tammelan ympäristössä vaihtoehto kulkee metsäkauriiden suosimien alueiden läpi. Varsinaisen ohikulkutien ohella vaihtoehtoon
sisältyy uuden paikallistien rakentaminen Tammelan itäpuolelta
nykyiselle saaristotielle. Kaiken kaikkiaan tämä haittaa metsäkauriiden liikkumista ja muuta elinympäristön käyttöä. Hirvet liikkuvat keväisin ja syksyisin uuden tielinjauksen poikki Kakskerrasta
mantereelle. Uusi linjaus haittaa myös valkohäntäkauriiden liikkumista, mutta niitä on Kuusistossa vähän. Haittoja lieventää selän-

Vaihtoehto on selkeästi huonoin ekologisten yhteyksien säilymisen
kannalta. Se tulee katkaisemaan Kuusiston länsiosan laajan rakentamattomana luonnonympäristönä säilyneen metsäalueen.
Vaikutuksia lieventävät suunnitellut alikulut Tammelan peltoalueella sekä Haaganpellon kohdalla. Ne eivät estä kuitenkaan liitooravien liikkumisreittien merkittävää heikentymistä ellei jopa katkeamista.
VE Matala silta ja tunneli
Vaikutukset luontokohteisiin ja kasvistoon
Vaihtoehto kulkee aivan Kuusistonsalmen etelärannalla olevan
noron yli, joka tuhoutuu kokonaan. Toisaalta vaihtoehto on selvästi
parempi kuin edellinen vaihtoehto Kaarinan ehkä merkittävimmän
melko luonnontilaisen kaltaisena säilyneen ruohoisen saranevan
(Lännenmetsän ruohoinen saraneva) kannalta, koska se kiertää
tämän kohteen kauempaa. Maanalainen tunneli näin kaukana
suosta ei todennäköisesti aiheuta minkäänlaista vaikutusta ohutturpeisen ja pintavesien virtauksista riippuvaisen suon vesitalouteen. Mikään ei viittaa pohjavesivaikutteisuuteen suolla. Kilperin

länsipuolen ruohoiselle saranevalle ja perinnebiotoopeille aiheutuvat vaikutukset ovat samat kuin edellisessä vaihtoehdossa. Toisaalta vaihtoehto vähentää Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan jalopuulehtoon kohdistuvia liikenteen päästöjä ja melua.
Vaikutukset perinnebiotooppilajistoon ja kalliorikkoon ovat samat
kuin edellisessä vaihtoehdossa.
Vaikutukset eläimistöön
Vaihtoehdon vaikutukset ovat hirvieläinten kannalta hieman vähäisemmät kuin edellisessä vaihtoehdossa, koska koko Lännenmetsässä sijaitseva osuus kulkee tunnelissa. Tällöin eläimet pääsevät
liikkumaan vapaasti tien niitä estämättä. Myös kolaririski poistuu
tällä alueella. Toisaalta metsäkauriiden kannalta vaihtoehto on
miltei vastaava kuin edellinenkin vaihtoehto. Kilpikonnapunkkien
kannalta tämä vaihtoehto on hieman edellistä parempi, koska se
kaventaa vähemmän Haaganpellon pinta-alaa.
Vaihtoehto kulkee aivan peukaloisreviirin kautta tuhoten sen kokonaan. Toisaalta tien sijoittaminen tunneliin Lännenmetsässä vähentää merkittävästi kehrääjän törmäysriskiä autoihin sekä alueen
linnustoa haittaavaa tienkäytön aikaista melua. Rakentamisen aikainenkin melu on vähäisempää. Etelämpänä linnustovaikutukset
vastaavat edellisen vaihtoehdon vaikutuksia. Toisaalta vaihtoehto
vähentää Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan jalopuulehtoon sekä muuallekin nykyisen tien lähiympäristöön kohdistuvaa
linnustoa häiritsevää melua.
Lepakoiden liikkumisen kannalta matalalla ja korkealla sillalla ei
liene suurta kulkuyhteyksiin vaikuttavaa eroa, joskin matalalla sillalla törmäämisriski autoihin on suurempi. Liikenteen nopeusrajoituksella sen sijaan on merkittävämpi vaikutus sekä törmäysriskiin
että häiritsevään meluun. Lännenmetsän alittava tunneli on lepakoiden kannalta avoväylää parempi vaihtoehto, ja tunnelin ulostulon sijoittaminen mahdollisimman kauas alueen eteläpuolelle parantaa kulkuyhteyksien säilymistä. Lisääntyvän melun vaikutus voi
kuitenkin olla niin suuri, että Lännenmetsän merkitys lepakoiden,
etenkin viiksisiippojen ja mahdollisten korvayökköjen, ruokailualueena heikkenee.
Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
Vaihtoehto heikentää ekologisia yhteyksiä merkittävästi, koska se
katkaisee laajan ja yhtenäisen metsäisenä säilyneen luonnonalueen. Toisaalta vaihtoehto on selvästi edellistä vaihtoehtoa parempi, koska se säilyttää Lännenmetsän yhtenäisenä. Haitallisia vaikutuksia vähentää riistan alikulku Tammelan tienoilla. Vaihtoehto
säilyttää liito-oraville sopivan liikkumisreitin Kuusistonsalmen pohjoisrannalla.
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VE Lyhyt tunneli Kuusistonsalmen ali
Vaikutukset luontokohteisiin ja kasvistoon
Vaihtoehdon vaikutukset Tammelan länsipuolen perinnebiotooppeihin ja Kilperin länsipuolen ruohoiseen nevaan ovat vastaavia
kuin edellisissäkin vaihtoehdoissa. Vaikutukset Lännenmetsän
luontokohteisiin vastaavat puolestaan vaihtoehdon matala silta ja
tunneli vaikutuksia, sillä erotuksella, että Kuusistonlahden etelärannan metsälain mukaiseen noroon ei kohdistu vaikutuksia.
Myöskään alueen soihin ei ole odotettavissa muutoksia, sillä niiden
vesitalous on pintaveden virtauksista riippuvainen. Mitään pohjavesivaikutteiseen viittaavaa ei soilla ole havaittavissa.
Vaikutuksia Auvaisbegin itäpuolen keto- ja niittykumpareisiin voidaan vähentää tunnelin suuaukkojen sijoittelulla. Vaihtoehto vähentää Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan jalopuulehtoon kohdistuvia liikenteen päästöjä ja melua. Vaikutukset kalliorikkoon olisivat samat kuin kahdessa edellisessä vaihtoehdossa.
Vaikutukset eläimistöön
Vaihtoehdon vaikutukset ovat hirvieläinten kannalta käytännössä
vastaavat kuin edellisessä vaihtoehdossa, koska Lännenmetsässä
tiestä kulkisi kutakuinkin vastaava osuus tunnelissa. Tällöin eläimet pääsevät liikkumaan vapaasti tien niitä estämättä. Myös kolaririski poistuu tällä alueella. Toisaalta metsäkauriiden kannalta vaihtoehto olisi miltei vastaava kuin kaksi edellistäkin vaihtoehtoa. Kilpikonnapunkkien kannalta tämä vaihtoehto vastaavaa melko tarkoin vaihtoehtoa korkea silta, koska tunneli päättyy kyseiselle pellolle. Kuusistonsalmessa ja Lännenmetsän alueella säilyy esteetön
liikkumisyhteys lepakoille.
Mantereen puolella ja Lännenmetsässä vaihtoehto ei aiheuta linnustolle kuin rakentamisen aikaista meluhaittaa. Sen sijaan muualla vaikutukset ovat kahta edellistä vaihtoehtoa vastaavia.
Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
Vaikutukset ekologisten yhteyksien säilymiseen ovat selvästi paremmat kuin kahdessa edellisessä vaihtoehdossa, koska sekä
mantereella että Lännenmetsässä tie sijoittuu tunneliin.
VE Pitkä tunneli Kuusistonsalmen ali

Kuva 49. Lännenmetsän aluetta.

TunneliKuva
päättyy
Myllymaan talon
kohdalla, ja sen loppu kulkee
45. Lännenmetsän
aluetta.
huomattavasti kauempana Tammelan länsipuolen keto- ja niittykumpareista. Siten vaihtoehdon vaikutukset niihin ovat edellisiä
vaihtoehtoja huomattavasti pienemmät. Toisaalta vaihtoehto vähentää Papinholman tammimetsään ja Rauhalinnan jalopuulehtoon kohdistuvia liikenteen päästöjä ja melua.

Vaihtoehdon vaikutukset ekologisten yhteyksien säilymiseen ovat
käytännössä samat kuin nykyisen tielinjauksen parantamisvaihtoehdossa. Erillisiä eläinten yli- tai alikulkureittejä ei tarvita.
Vaikutusten lieventäminen

Vaikutukset eläimistöön
Vaihtoehdon vaikutukset eläimistöön ovat hyvin vähäiset, koska tie
kulkee miltei koko matkan tunnelissa. Myöskään hirvieläinonnettomuuksien riski ei kasva nykyisestä, koska ainoa ja lyhyt maanpäällinen osuus sijoittuu hyvin lähelle nykyistä tietä. Toisaalta liikenteen väheneminen nykyisellä tiellä laskee onnettomuusriskiä.
Vaihtoehto edellyttää suuria maansiirtotöitä ja aiheuttaa rakentamisen aikaista melua ja tärinää, mikä haittaa erityisesti linnustoa.
Myös louhitun kivi- ja maa-aineksen läjittäminen voi tuottaa haittoja
muualla kuin tiehankkeen lähiympäristössä.

Vaikutukset luontokohteisiin ja kasvistoon
Vaihtoehto aiheuttaa uusista tielinjausvaihtoehdoista selvästi vähiten haittaa luontokohteille. Vaikka se kulkeekin Kilperin länsipuolen
ruohoisen saranevan ja ruohokorven kautta, ei näillekään todennäköisesti aiheutuisi haittaa, koska kyseiset suotyypit ovat minerotrofisia eli enimmäkseen pintaveden virtauksista riippuvaisia.
Kummallakaan suolla ei ole havaittavissa pohjavesivaikutteisuutta.

Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin

Vaihtoehdosta aiheutuu linnustolle vain rakentamisen aikaista väliaikaista haittaa. Lisäksi se vähentää nykyisen tielinjauksen lähiympäristössä pesivään linnustoon kohdistuvaa melua.

Kuusiston saaressa pystytään eri vaihtoehdoissa suunnittelemaan
alikulkuja siten, että ne palvelevat sekä ihmisten liikkumista että
eläinten yhteystarpeita. Retkeily- ja ulkoilureitistöillä sekä maatalousyhteyksissä käyttäjämäärät pysyvät kohtuullisina ja lisäksi alittavat yhteydet pystytään toteuttamaan sorapintaisina, mikä madaltaa
eläinten kynnystä käyttää näitä eritasoratkaisuja.
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6.2 Tieliikenteen melu, tärinä ja päästöt
Arviointimenetelmät

Tieliikenteen melua on tarkasteltu verkolla, jonka liikennemääriin
Saaristotien kehittämisen eri vaihtoehdoilla on eniten vaikutusta.
Tarkasteltu verkko on esitetty kuvassa 51.

Melulaskennassa on käytetty CADNA A-melulaskentamallia joka
laskee pohjoismaisen melunlaskentamallin mukaisesti. Melutasot
on laskettu tietokoneeseen muodostettua kolmiulotteista maastomallia käyttäen. Väestötiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen
rakennus- ja huoneistotietoihin ajankohdassa 5.12.2006. Meluhaitan arvioinnin lähtökohtana on valtioneuvoston antama päätös
ulkomelutason ohjearvoista (N:o 993 29.10.1992, talukko 8). Voidaan katsoa, että melutason pysyessä piha-alueella alle 55 dB:n
myös sisätilojen melutaso pysyy kohtuullisena. Kuusiston saaren
länsiosassa on tarkasteltu 45 dB:n liikennemelulle altistuvia alueita.
Päästömäärien arviointiin on käytetty IVAR –ohjelmaa, joka laskee
päästömäärät aina tuntiliikenteitä käyttäen erikseen kolmelle eri
ajoneuvotyypille (kevyet, raskaat ja yhdistelmät). Eri vuosina tehdyissä tarkasteluissa otetaan huomioon myös katalysaattorien
yleistyminen ja muiden ajoneuvojen päästöjä koskevien muutosten
(määräykset ja rajoitukset) vaikutukset. Päästöt lasketaan erikseen
linjaosuuksille ja liittymille. Linjaosuuksien päästöt perustuvat
YTV:n laskentamalleihin ja liittymien mallit niitä koskeviin täydentäviin selvityksiin. Mallit ottavat huomioon kunkin tarkasteltavan
linkin geometrian (poikkileikkaus, kaarteisuus, mäkisyys, ohitusnäkemät mm.), liikennemäärän ja sen vaihtelut vuoden eri tunteina,
eri ajoneuvotyyppien osuudet eri tunteina, nopeusrajoitukset ja
nopeusmalleilla lasketut nopeudet, ruuhkautumisen vaikutukset
sekä hidastukset ja viivytykset liittymissä.
Tärinäarvioinnissa on käytetty hyväksi maaperäkarttoja, aiemmin
tehtyjä mittauksia sekä kirjallisuustietoja.
pohjakartta © Affecto Finland Oy L4377

Kuva 50. Esimerkkejä äänen voimakkuuksista.
6.2.1

Liikennemelu

Äänitaso ilmoitetaan desibeleinä, joka on suhteellinen, logaritminen luku. Ihminen kykenee havaitsemaan 2-3 dB:n suurisen melutason muutoksen. 8-10 dB:n melutason muutos koetaan melun
kaksinkertaistumisena. Äänen voimakkuuksia on havainnollistettu
kuvassa 50.
Tieliikenteen lähtömelutasoon vaikuttavat ajoneuvojen nopeus,
liikennemäärä, raskaiden ajoneuvojen osuus, tien mäkisyys, liikenteen sujuvuus ja ajoradan päällyste. Melun vaimenemiseen vaikuttavat etäisyyden lisäksi ympäröivien alueiden pinnan laatu, topografia ja tien sijainti leikkauksessa, penkereellä tai sillalla. Puut ja
pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mutta vaikuttavat
ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan.

Taulukko 8. Ohjearvot melun keskiäänitasolle LAeq ulkona.
Keskiäänitaso LAeq [dB]
Alueen käyttötarkoitus

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja
taajamien välittömässä
läheisyydessä
Loma-asumiseen käytettävät
alueet, leirintäalueet, taajamien
ulkopuolella olevat virkistysalueet
ja luonnonsuojelualueet

Klo 7–22

Klo 22–7

55 dB

50 dB / uusilla 45
dB

45 dB

40 dB

Kuva 51. Tiestö, jonka liikennemelualueen muutoksia on vaihtoehdoittain tarkasteltu.
Tieliikennemelulle altistuvien ihmisten lukumäärä on esitetty taulukossa 9. Yli 55 dB tieliikennemelulle altistuu suunnittelualueella
noin 1170 ihmistä. Liikennemäärien kasvaessa melutaso nousee
ja vuoden 2030 liikenteellä melulle altistuvien lukumäärä nousee
noin 260 asukkaalla. Maantien 180 liikennemelu kohdistuu nykyisin maantien 180 liittymäalueelle, Veitenmäkeen, sekä Kuusistossa Kylliästen ja Empon tienvarsialueille.
Tieliikennemelun 55 dB:n alue on esitetty liitteenä olevissa vaihtoehtojen suunnitelmakartoissa. Suunnitelmissa on myös esitetty
alustavasti meluesteiden sijainnit. Meluseinien korkeudeksi on
oletettu 2,5 metriä, melukaiteiden korkeudeksi on määritelty 1,5
metriä. Liikennemelulaskentojen tulokset on esitetty lisäksi liittees-
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sä 5, joista käy ilmi melualueet 5 dB:n välein melualueella 45 dB –
65 dB.
Taulukko 9. Yli 55 dB tieliikennemelulle (päiväaikainen melu) altistuvat ihmiset eri vaihtoehdoissa.

VE 0
(nykytila)

v. 2007

v. 2030
ilman
meluesteitä

1166

1423

v. 2030
meluesteillä

VE 0+s

1349

1215

VE 0++

1349

1221

loma-asunnot
melualueella

VE Korkea
silta

1248

1130

8 / esteillä 2

VE Silta ja
tunneli

1241

1122

6 / esteillä 2

VE Lyhyt
tunneli

1212

1124

VE Pitkä
tunneli

1149

1099

Vaihtoehdot 0+s ja 0++
Nykyisen tien parantamisvaihtoehdoissa 0+s ja 0++ 55 dB tieliikennemelulle altistuvien ihmisten määrä vähenee, koska tie siirtyy
Kuusistossa etäämmäksi tiheämmästä asutuksesta Empon kohdalla. Lisäksi liittymiin kohdistuvat muutokset heijastuvat katuverkon liikennemääriin Kesämäen alueella, jossa liikennemelulle altistuvien määrä laskee. Liikennemallin mukaan liikennemäärä laskee
erityisesti Nummenniityntiellä, jonka varressa on asutusta. Krossin
alueen maankäytöllinen kehittyminen vaikuttaa tulevaisuudessa
ympäristön liikennemääriin. Nämä vaikutukset eivät ole tarkastelussa mukana.
Meluesteiden avulla saadaan liikennemelulle altistuvien asukkaiden määrää vähennettyä kummassakin vaihtoehdossa noin 130
henkilöllä.
Ohikulkutievaihtoehdot
Ohikulkutievaihtoehdoissa liikennemäärät vähenevät nykyisellä
Saaristotiellä ja tien läheisyydessä oleville asuinalueille kantautuva
liikennemelu vaimenee huomattavasti erityisesti maantien 110 ja
Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella. Sitä vastoin Kurkelantien

varressa Auvaisten ja Koristonmetsän alueella tieliikenteen melutaso kasvaa liikennemäärän kasvun myötä. Kartanontiestä etelään
Kirjalansalmelle saakka tulee liikennemelun vaikutuspiiriin uusia
alueita.
Kummassakin siltavaihtoehdossa asuin- ja loma-asuntoja sijaitsee
uuden linjauksen kohdalla 55 dB liikennemelualueella runsaimmin
Kuusistonsalmen molemmin puolin rannan läheisyydessä. Erot
vaihtoehtojen välillä ovat pienet. Sillan melukaiteilla saadaan melualuetta pienennettyä kummassakin vaihtoehdossa. Lyhyt tunneli
rauhoittaa Kuusistonsalmen rannan liikennemelulta. Pitkä tunneli –
vaihtoehdossa lisäksi Pyhän Katariinan tien ja Kurkelantien välinen
liikennemäärä on oleellisesti vähäisempi kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä vähentää edelleen liikennemelulle altistuvien asukkaiden määrää.
Kuusiston saaren läntinen osa on aluetta, johon nykyisellään kantautuu vain vähän tieliikenteen melua. Alue on esitetty Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaselostuksen virkistysalueita ja ulkoilureittejä kuvaavalla teemakartalla 36 – 45 dB:n tiemelualueena,
aivan läntisin osa alle 35 db:n tiemelualueena. Tehtyjen laskelmien
mukaan alle 45 dB:n alue käsittää lähes koko ohikulkutielinjauksen
länsipuolella sijaitsevan alueen Jullaksen kartanon lähitienoota
lukuun ottamatta. Nykyisen tien parantamisvaihtoehdoissa melualue laajenee hieman lisääntyvän liikennemäärän johdosta. Ohikulkutievaihtoehdoissa nykyisiä Kuusiston saaren länsiosassa sijaitsevia, alle 45 dB melualueita jää yli 45 dB liikennemelun piiriin
seuraavasti:
−
−
−
−

Korkea silta
Matala silta ja tunneli
Lyhyt tunneli
Pitkä tunneli

99 ha
71 ha
54 ha
1,5 ha

Alueet on esitetty kuvassa 48. Maankäyttö on Empon alueella laajenemassa. Kuusistonkaareen ja sen jatkeeseen liittyvä rakentaminen ja katujen liikenne laajentaa osaltaan liikennemelulle altistuvaa aluetta ohikulkutievaihtoehdoissa.

pohjakartta © Kaarinan kaupunki

Kuva 52. Yli 45 dB:n melulle altistuvat alueet Kuusistossa vuoden
2030 liikennemäärillä.
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6.2.2

Tärinä

Tärinä voi häiritä ihmisiä sekä vaurioittaa rakenteita ja herkkiä laitteita. Tärinää aiheutuu tien rakentamisen aikana erityisesti louhinnasta, paalutuksesta, pontituksesta, tiivistys- ja purkutöistä sekä
työmaaliikenteestä. Käytön aikana tärinä aiheutuu liikenteestä sekä kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteistä. Tärinän syntymiseen ja kokemiseen vaikuttavat ajoneuvojen ja väylän ominaisuudet, ajonopeus, maaperän laatu ja kerroksellisuus, rakennuksen etäisyys tiestä, perustamistapa ja rakennuksen mitat sekä
asukkaan aistimat tuntemukset.
Tieliikenteen aiheuttamaan tärinään vaikuttavat maaperä, pääasiassa raskas liikenne, ajonopeus sekä tien kunto. Pehmeiköt ovat
tärinän kannalta ongelmallisimpia. Siinä missä kallioalueilla tärinä
vaimenee yleensä alle 15 metrissä, savimaalla raskaan liikenteen
aiheuttaman tärinän vaikutusalue saattaa ulottua yli 50 metriin,
100km/h nopeusrajoitusalueilla jopa 100 metriin.
Maaperä on suunnittelualueella pääosin savea, kovia kallioalueita
löytyy lähinnä Kuusistonsalmen ylityspaikoissa, Kuusiston saaressa ohikulkutielinjauksella sekä Kirjalansalmen rannan alueella.
Pehmeiköillä suositellaan 50-100 metrin suojavyöhykettä asuinrakennusten ja teiden väliin. Suojavyöhykkeen laajuus riippuu nopeusrajoituksesta ja tärinälle alttiina olevien rakennusten perustamistavasta. Pehmeillä maalajityypeillä maavaraisesti perustettujen
rakennusten suositeltava turvaetäisyys on 50 metriä, kun arvioidaan raskaan maantieliikenteen vaikutusta 100 km/h nopeudella.
VE 0
Maantie 180:n eli Saaristotien maasto on lähes koko matkalta savea, joten tietä lähimpänä sijaitsevat talot ovat tärinälle alttiina.
Veitenmäen kohdalla on tehty tärinämittauksia vuonna 1996. Kalliotekniikka Oy:n tekemien mittausten perusteella 40 – 55 m:n etäisyydellä Saaristotiestä sijaitseville Sahrakadun kiinteistöille ei aiheudu rakenteellisia vaurioita, mutta mitatut tärinäarvot ovat kuitenkin sen verran suuret, että jotkut asukkaat saattavat kokea tärinän häiritsevänä.
Nykyinen liikennemäärä Veitenmäen kohdalla on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 7
%. Liikennemäärän kasvaessa myös tärinän kannalta ongelmallisimman raskaan liikenteen määrä kasvaa ja häiritseväksi koettavaa tärinää esiintyy useammin. Liikennemäärän on arvioitu kohdalla kasvavan noin 15 200 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030
mennessä. Raskaan liikenteen osuuden pysyessä nykyisellään
kasvaa raskaan liikenteen määrä nykyisestä 1,5 kertaiseksi.
VE 0+s ja VE 0++
Tieosuudet, joilla tie pysyy nykyisellä paikallaan, ei ole odotettavissa merkittävää muutosta tärinän suhteen. Kuusiston saaressa tie

linjataan nykyistä etäämmälle muutamasta savikkoalueelle rakennetusta asuinrakennuksista. Laskennallisesti voidaan arvioida, että
pehmeikköosuuksilla alle 50 m etäisyydellä sijaitsevien, pehmeälle
maaperälle rakennettujen asuinrakennusten lukumäärä vaihtoehdoissa 0+s ja 0++ on 3 kpl. Liikennemäärän kasvaminen lisää
myös mahdollisen tärinää aiheuttavan liikenteen määrää kuten
vaihtoehdossa 0.
Ohikulkutievaihtoehdot
Ohikulkutien toteutuessa tärinähaitta Saaristotien varressa vähenee liikenteen siirtyessä uudelle linjaukselle. Uuden ohikulkutieosuuden varrella asutusta on vähemmän ja maastossa enemmän
kalliota kuin nykyisessä tielinjauksessa. Alle 50 metrin päässä,
todennäköisesti savikolle rakennettuja asuinrakennuksia on ohikulkutievaihtoehdon tuntumassa yksi. Se sijaitsee maantien 110 ja
moottoritien välisellä osuudella, jossa ajoradalle ei tehdä toimenpiteitä eikä nopeusrajoitus muutu nykyisestä, mutta liikennemäärä
kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Tunneleihin sijoittuva liikenne ei aiheuta merkittävää tärinää.

6.2.3

Tieliikenteen päästöt

Tieliikenteen kokonaispäästöt on laskettu vaihtoehdoittain moottoritien E18 ja Kirjalansalmen väliseltä osuudelta. Eri päästökomponentteina on tarkasteltu typen oksideja (NOx), Hiilivetyjä (HC),
hiilimonoksidia (CO) sekä linjaosuuksilla myös hiukkasia (PM2,5).
Kasvihuonekaasut on arvioitu hiilidioksidipäästöjen (CO2) määrinä.
Tuloksissa on laskettu yhteen komponenteittain ensin kunkin tarkasteltavan verkon päästöt linkeille ja liittymille 10 vuoden välein,
seuraavaksi on laskettu yhteen linkkien ja liittymien päästöt ja lopuksi interpoloimalla koko 50 vuoden 2010-2060 tarkastelujakson
päästöt.
Vaihtoehtojen käytönaikaisen liikenteen kokonaispäästömäärät 50
vuoden ajalta on esitetty taulukossa 10.
Vaihtoehtojen rakentamisen ja rakenteiden kunnossapidon aiheuttamia päästöjä on tarkastelu jäljempänä luvussa 6.6.

Taulukko 10. Tieliikenteen päästöt vaihtoehdoittain.

Päästöt (t)
v. 2010 - 2060

Nykytila

0+S

0++

Ohikulku
Ohikulku
Ohikulku
Ohikulku
korkea silta silta+tunneli lyhyt tunneli pitkä tunneli

NOx

2 976

3 147

3 141

2 833

2 833

2 852

2 745

HC

1 344

1 399

1 375

1 223

1 223

1 225

1 167

CO

8 380

8 550

8 493

7 820

7 820

7 901

7 755

Hiukkaset

128,4

128,3

128,1

117,7

117,7

119,1

117,3

CO2 (1000 t)

1 151

1 138

1 121

1 032

1 032

1 049

1 027
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6.3 Ihmiset ja yhteisöt
Rajaukset
Liikenteelliset vaikutukset, liikenneturvallisuus, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, elinkeinoihin ja maankäyttöön, luontoon, pohjavesiin, meluun ja tärinään kuvataan omissa luvuissaan.
Asuinalueiden saavutettavuutta asiointi- ja työmatkaliikenteen
osalta samoin kuin vaihtoehtojen vaikutusta maan ja kiinteistöjen
arvoon on kuvattu alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevassa luvussa. Näin ollen tässä luvussa käsitellään lähinnä virkistys- ja
ulkoilualueisiin kohdistuvia vaikutuksia, väylien estevaikutuksia,
asukkaiden kokemia vaikutuksia sekä asumisviihtyisyyttä. Nämä
vaikutukset kohdistuvat Kaarinan alueen asukkaisiin suunnittelualueen tuntumassa.
Paraisten asukkaisiin suunnitelman vaikutukset välittyvät matkaajoissa tapahtuvien pienehköjen muutosten kautta, eikä niitä käsitellä tässä luvussa.
Arviointimenetelmä
Kuva 53. Hevoslaitumia Kuusistossa.
Työssä selvitettiin ja arvioitiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä virkistysalueiden ja ulkoilureittien toimivuuteen. Keskeisinä menetelminä käytettiin ryhmähaastatteluja sekä yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa saatua palautetta. Näiden lisäksi oltiin vuorovaikutuksessa opetus- ja sosiaalialan sekä liikuntatoimen kanssa. Eri vuorovaikutusmenetelmien tarkoituksena oli saada esiin ohikulkutien
linjausvaihtoehdoista aiheutuvien vaikutusten kirjo. Eri linjausvaihtoehtoja koskevat näkemykset ovat osin ristiriitaisia, usein vastaajan asuinpaikasta riippuen. Vuorovaikutuksen kautta selvitettyjen
näkemysten kannatuksesta tai suosituimmuudesta ei työssä käytettyjen menetelmien perusteella voi tehdä päätelmiä, sillä otokset
eivät ole tilastollisesti edustavia.
Vuorovaikutusmenetelmien lisäksi työn lähtömateriaalina käytettiin
karttoja ja kunnasta saatuja tietoja. Lisäksi viihtyvyyden ja virkistysmahdollisuuksien arvioinnissa on hyödynnetty vaikutusten arvioinnin muissa osissa koottuja tietoja, esimerkiksi maankäyttö-,
elinkeino-, melu-, vesistö- ja ekologisia selvityksiä sekä arviointiohjelmasta saatuja lausuntoja.
Virkistys- ja viheralueista tehtiin erillinen, kyselyyn perustuva selvitys. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa Kuusiston saaren ja
Kaarinan virkistys- ja viheralueiden merkityksestä alueen asukkaille. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 119 kpl kaarinalaisille omakotiyhdistyksille, muille virkistysalueita aktiivisesti käyttäville yhdistyksille
sekä kolmeen Kaarinan keskustan alueella sijaitsevaan kerrostaloon. Kyselyn palautti 54 henkilöä mikä on noin 45 % lähetetyistä.

6.3.1 Virkistysalueet ja ulkoilureitit, viihtyisyys
Kunnan tärkeimmät ulkoilualueet sijaitsevat Kuusiston saaressa ja
Kaarinan pohjoisosassa E18-tien pohjoispuolella. Viimeksi mainitun alueen rasitteena on moottoritien aiheuttama häiriö.
Kuusistonsaaren länsi/pohjoisosassa sijaitsevat virkistysalue, uimaranta, kuntorata, ratsastustallit, karavaanarialue sekä leirintäalue. Ratsastustalleilla on noin 100 päivittäistä kävijää talviaikaan
ja siellä järjestetään myös terapiaratsastusta. Tilalla on Kaarinan
ainoa maneesi, jota lainataan myös muiden tallien ratsastajille.
Maakuntakaavassa aluetta kiertämään on suunniteltu virkistysreittiyhteys. Niin ikään maakuntakaavassa on saaren pohjoisosa merkitty virkistysalueeksi ja eteläosa maatalousalueeksi. Toistaiseksi
osa alueelle kaavailtujen virkistysreittien toteuttamisesta on törmännyt maanomistuskysymyksiin. Alueella on suuri merkitys virkistysalueena etenkin Kuusiston saaren asukkaille, mutta alueen
toiminnot houkuttelevat runsaasti kävijöitä myös muualta Kaarinasta. Alue on äänimaailmaltaan rauhallinen, osin hiljaiseksi alueeksi
luokiteltava. Alueelle kuljetaan Saaristotien kautta. Ohikulkutien
virkistysalueisiin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät Kuusiston saareen.

Virkistys- ja viheralueita koskevassa kyselyssä tärkeimmiksi arvoiksi virkistysalueilla koettiin hiljaisuus ja rauhallisuus, mahdollisuus toimintaan ja ajanviettoon, hieno luontokohde ja metsäntuntu.
Tärkeimmiksi virkistysalueiksi koettiin Kuusiston saaren länsiosat
sekä Lemunniemen yläosa. Tärkeitä kohteita olivat myös Kuusiston linnan ja kartanon seutu sekä Lännenmetsä. Kuvassa 50 on
havainnollistettu värein eri alueiden kyselyssä saamia mainintojen
lukumäärää. Alueet on jaoteltu mainintojen mukaan 4-6 luokkaan.
Oranssit pallot kuvaavat merkittävimpiä maisemakohteita. Pallon
koko kuvastaa mainintojen määrää.
Noin puolet virkistysaluekyselyyn vastanneista merkitsi karttaan
tärkeimmiksi kokemiaan virkistysalueyhteyksiä ja virkistysreittejä.
Eniten mainintoja saaneet reitit olivat Pyhän Katariinan polut sekä
alueella 8 hiihtomajan yhteydessä oleva kuntopolku. Tärkeimmät
virkistysalueyhteydet olivat yhteys Kaarinan keskustan alueelta
Lemunniemen yläosiin ja Pyhän Katariinan poluille, yhteys keskustan urheilukentältä Valtatie 1 pohjoispuolella sijaitseville poluille
sekä yhteys Saaristotieltä hiihtomajalle ja sen ympäristöön. Lisäksi
yhteydet Saaristotieltä Kuusiston linnalle saivat useita merkintöjä.
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Kuva 54. Virkistysaluekyselyn tuloksia.
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Kuusistonsaaren länsiosia arvostetaan hiljaisina alueina. Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavan virkistysalueita ja ulkoilureittejä
koskevassa teemakartassa sekä Kuusistonsaaren länsi- että itäosa on merkitty tieliikennemelulta alle 45 dB:n alueeksi. Samat
alueet tulivat esille hiljaisina pidettyinä myös virkistysalueita koskevassa kyselyssä (kuva 54, hiljaiset alueet kyselyssä).
Nykyisellään Saaristotien liikennemäärät haittaavat tien tuntumassa olevaa asutusta etenkin Empossa ja Veitenmäessä. Haitoiksi
koetaan melu, päästöt sekä tielle liittymisen vaikeus etenkin ruuhkaisina aikoina.
Veitenmäessä sijaitsee koulukeskittymä Saaristotien tuntumassa.
Muiden koulujen, päiväkotien tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden sijainti on sellainen, ettei suunnitelmalla ole niihin mainittavaa vaikutusta.

6.3.2 Veneily
Kuusistonsalmessa kulkee venereitti. Suunnitelman kannalta merkittävin satama on Hovirinnan satama, joka on yleinen ensisijaisesti kuntalaisille tarkoitettu satama. Hovirinnassa on 232 venepaikkaa, veneiden laskupaikat sekä joitakin vierasvenepaikkoja. Hovirinnan sataman käyttöaste 100 %. Kaarinassa on lisäksi Voivalan
satama, jossa venepaikkoja on 186 kappaletta ja jonka käyttöaste
on noin 70 %. Lemunniemen kaavoituksen yhteydessä on varauduttu uudelle, Lemunniemeen sijoitettavalle satamalle.

Kuusistonsalmen yli kulkee kaksi voimalinjaa, jotka ovat alikulkukorkeudeltaan 35 ja 20 metriä. Saaristotien ja suunnitellun ohikulkutien siltavaihtoehtojen välisillä ranta-alueilla on yksityisiä venelaitureita, joissa on yli 16 metrin mastolla varustettuja veneitä. Lisäksi
meripartiolippukunnan aluksen masto on yli 18 metriä korkea.
Aluksen laituripaikka sijaitsee partiolippukunnan kokoontumispaikan rannassa Papinholmassa, Kuusistonsalmen sillan vieressä.

6.3.3 Vaihtoehtojen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin

VE 0+s ja VE 0++
Suunnitellut 0+s- ja 0++-vaihtoehdot eivät muuta Kuusiston saaren
virkistysarvoa, ulkoilureitistöä tai Kuusiston saaren länsiosan kehittämismahdollisuuksia virkistysalueena, sillä vaihtoehdot sijoittuvat
nykyiseen Saaristotien ja Kaarinantien maastokäytävään. Virkistysalueen saavutettavuus kuitenkin paranee Saaristotiellä tehtävien toimenpiteiden myötä myös kevyen liikenteen osalta tehtävistä
yksityiskohtaisemmista ratkaisuista riippuen. Veneilijöiden olosuhteet pysyvät entisellään.

VE 0
Virkistysalueiden ja ulkoilureittien tilanne ei juurikaan muutu nykyisestä. Kuusiston saaren virkistysalueiden saavutettavuus heikkenee vähitellen Saaristotien liikennemäärien kasvun myötä. Saaristotielle liittyminen Empon kohdalla koetaan jo nyt vaikeaksi ruuhkaaikoina ja tilanne tulee huononemaan, kun liikennemäärät kasvavat. Samalla kasvavat myös meluongelmat ja tien estevaikutus,
jotka yhdessä heikentävät alueen viihtyisyyttä. Liikenteen melun ja
päästöjen koetaan häiritsevän myös Veitenmäkeä.

Linjauksen tuntumassa olevien alueiden meluongelmat vähenevät
toteutettavien meluesteiden takana ja tielle liittyminen helpottuu.
Tältä osin linjauksen tuntumassa olevien alueiden viihtyisyys paranee nykyisestä. Joukkoliikenteen olosuhteet eivät muutu tien
vuoksi, mikäli yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa huolehditaan
pysäkkien saavutettavuudesta. Meluesteet ja kaistojen lisääminen
voimistavat tien estevaikutusta sekä visuaalisesti että tien ylittämisen osalta. Rinnakkaistiejärjestelyt voivat puolestaan helpottaa
liikkumista asuinalueiden sisällä, mutta huonontaa Saaristotien
saavutettavuutta.

Mikäli suunnittelutilanne jää avoimeksi, epävarmuus Kuusiston
saaren ja Auvaisbergin kohtalosta jatkuvat. Tämä vaikeuttaa
suunnitellun tielinjauksen tuntumassa asuvien ihmisten ja yrittäjien
mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuuttaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti. Tämä voi alentaa kiinteistöjen arvoa ja aiheuttaa muuttohalukkuutta. Pitkään jatkuva epävarmuus asuinalueen, yritystoiminnan tai oman kodin kohtalosta on huomattava stressitekijä.
Lisäksi liikenteen aiheuttamat melu- ja päästöhaitat etenkin Empon
alueella kasvavat Saaristotien liikennemäärien mukana koetellen
asukkaiden kärsivällisyyttä.

Turvallisuuden kokemista lisää epävarmuuden poistuminen suunnittelutilanteen ratkeamisen myötä. Tältä osin mikä hyvänsä olemassa olevassa liikennekäytävässä toteutettavista vaihtoehdoista
parantaa sekä Kuusiston saaren virkistysalueen ja ratsastustallin
kohtalosta huolestuneiden sekä Auvaisbergin/Koristonrannan
asukkaiden kokemaa turvallisuutta, sillä he voivat tällöin luottaa
asuinalueensa ja Kuusiston saaren virkistysalueen laadun säilymiseen.

Kuva 55. Kuusistonsalmen veneitä.

Kuva 56. Pysäkki Kuusistossa

Kuva 57. Alikulku Linnanrauniontien ja maantien 180 liittymässä
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Vaihtoehdot 0+s ja 0++ voivat aiheuttaa tarpeen lunastaa tien varressa sijaitsevia kiinteistöjä Saaristotien leventämisen johdosta,
mikä voi olla järkyttävää lunastettavien kiinteistöjen omistajille.
Asukastilaisuudessa tuotiin kuitenkin esiin näkemys, jonka mukaan
lunastettavien kiinteistöjen asukkaat eivät itse asiassa ole kovinkaan huonossa asemassa, koska voivat hankkia uuden asunnon
vähemmän liikenteen häiriöistä kärsivältä paikalta. Kiinteistöjen
lunastaminen aiheuttaa kuitenkin häiriön yhteisöllisyyden kokemiselle.
Kun suunnittelussa saadaan ratkaisu aikaan, myös Empon asukkaiden epävarmuus tilanteesta vähenee. Vaihtoehdot merkitsevät
parannusta empolaisten tilanteeseen sujuvan liikkumisen suhteen
(liittymäjärjestelyt) sekä melun suhteen (meluesteet). Empon
asukkaiden toiveissa on ollut Saaristotien liikenteen väheneminen
ja liikenteen haittojen pieneneminen tätä kautta tehtävien rakenteellisten ratkaisujen lisäksi. Tässä suhteessa heidän toiveensa
eivät toteudu.
Ohikulkutievaihtoehdot:
Suunnitellun ohikulkutien linjaus kulkee Kuusiston saaren länsiosan maa- ja metsätalousvaltaisen alueen halki. Alueen pohjoisosa on virkistysaluetta, joka palvelee koko Kaarinaa. Ohikulkutien
virkistysalueelle aiheuttamat vaikutukset vaihtelevat huomattavasti
tarkasteltavasta vaihtoehdosta riippuen. Rakentamisen aikana
virkistysalueen käyttö häiriytyy selvästi. Eniten kärsii ratsastustalli,
jonka eläimet jouduttaisiin todennäköisesti siirtämään rakentamisen ajaksi muualle.
Läntisen ohikulkutien toteuttaminen lisää liikennettä Kurkelantiellä
ja samalla liikenteen haitat tien ympäristössä lisääntyvät. Tien estevaikutus kasvaa ja osa paikallisesta liikkumisesta ohjataan rinnakkaisteille.
Ohikulkutien toteuttaminen rauhoittaa Saaristotien liikennettä ja
parantaa näin Empon ja Veitenmäen viihtyisyyttä sekä vähentää
Saaristotien estevaikutusta ja liikenteestä aiheutuvia haittoja tien
tuntumassa. Empon asukkaat ovat kuitenkin olleet huolissaan
mahdollisuudesta, että valittaessa ohitustielle maan pinnalla Kuusiston saaressa kulkeva vaihtoehto Empoon voi kohdistua liikennemelu kahdelta suunnalta alueen jäädessä kahden väylän väliin.
Empon joukkoliikenneyhteydet voivat niin ikään heikentyä, jos osa
Paraisten suuntaan liikennöivistä busseista alkaa käyttää ohitustietä.
Niin ikään asukkaiden haastatteluissa on tuotu esiin näkökanta,
jonka mukaan ohitustie halkaisee Kaarinan kahtia, aiheuttaa liikkumisesteen eri asuinalueiden välillä eikä sinänsä hyödytä kaarinalaisten liikkumista. Tämä vaikutus korostuu, kun Lemunniemeen suunniteltu asuntorakentaminen toteutuu.

VE Korkea silta
Tielinjaus kulkee koko pituudeltaan maan pinnalla. Silta on suunniteltu 16 metriä korkeaksi, jolloin suurin osa huviveneistä mahtuu
kulkemaan sen alta. Yli 16 metriä korkeat veneet on ohjattava
muualle laituriin. Nykyiselläänkin suurimmilla veneillä on vaikeuksia Hovirinnan satamassa rannan mataluuden ja voimakkaan vedenkorkeuden vaihtelun vuoksi. Kuusistonsalmen asukkailla on
jonkin verran 16 metriä korkeampia veneitä. Paikallisen meripartiolippukunnan toiminnalle aiheutuu merkittävää haittaa, koska
mastokorkeudeltaan yli 18 metriä korkean aluksen laituri sijaitsee
Papinholmassa.
Vaihtoehto muuttaa Auvaisbergin/Koristonrannan maisemakuvaa
ja maankäyttöä. Linjaus kulkee läheltä kiinteistöjä, joiden arvoon ja
viihtyisyyteen se vaikuttaa merkittävästi.
Kun liikenne kulkee maan pinnalla ja veden yläpuolella, aiheutuu
siitä melu- ja päästöhaittoja lähialueille. Haittoja voidaan vähentää
meluestein, mutta ei poistaa kokonaan. Kuusiston saaren länsiosan maalaismainen äänimaisema häiriytyisi ainakin jonkin verran.
Vaikutus on merkittävä sikäli, että Kaarinan pohjoisosien virkistysalueita häiritsee jo moottoritie E18, joten kuntaan jäisi hyvin vähän
äänimaailmaltaan rauhallisia luontoalueita.
Väylä aiheuttaa myös estevaikutuksen virkistysalueelle, heikentää
sen kehittämismahdollisuuksia ja muuttaa sen luonnetta rauhallisena maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. Alueella toimivan
ratsastustallin toimintaedellytykset heikkenevät, sillä linjaus kulkee
aivan tilan tuntumassa.
Alueen saavutettavuutta parantavat ohikulkutielle rakennettava
bussipysäkki ja ohitustietä myötäilemään rakennettava kevyen
liikenteen väylä.
VE Matala silta ja tunneli
Vaihtoehto matala silta vaikeuttaa etenkin veneilyä, sillä sillan alta
mahtuvat kulkemaan ainoastaan alle 8 metriä korkeat alukset. Hovirinnan venesataman toiminta vaikeutuisi. Mikäli venesatama siirretään suunnitellusti Lemunniemeen, haitta kohdistuu vain suhteellisen pieneen ihmisjoukkoon eli lähinnä siltojen väliin jäävien rantojen asukkaisiin ja heidän vieraisiinsa. Paikallisen meripartiolippukunnan toiminnalle tosin aiheutuu merkittävää haittaa, koska mastokorkeudeltaan yli 18 metriä korkean aluksen laituri sijaitsee Papinholmassa.
Vaihtoehto muuttaa Auvaisbergin/Koristonrannan maisemakuvaa
ja maankäyttöä. Linjaus kulkee läheltä kiinteistöjä, joiden arvoon ja
viihtyisyyteen se vaikuttaa merkittävästi.
Ohikulkutien tunneliosuus kulkee Kuusiston saaren pohjoisrannalta
Haaganpellon tuntumaan. Tällöin virkistysalueeseen kohdistuvat
estevaikutukset ja häiriö ovat selvästi pienemmät kuin vaihtoeh-

dossa korkea silta. Tunneli päättyy lähellä ratsastustalleja, joiden
toiminta vaikeutuu. Estevaikutus ja melu ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa korkea silta saaren eteläosassa. Alueen saavutettavuus
voi parantua kuten vaihtoehdossa korkea silta.
VE Lyhyt tunneli
Vaihtoehto lyhyt tunneli alittaa Kuusistonsalmen alkaen nykyisen
Kurkelantien päätepisteen tienoilta ja päättyen niin ikään Haaganpellon tuntumaan kuten vaihtoehdossa matala silta ja tunneli. Vaikutukset ovat kuten em. vaihtoehdossa lukuun ottamatta veneilyä,
jonka osalta tilanne ei muutu nykytilaan verrattuna lainkaan. Alueen saavutettavuus voi parantua kuten vaihtoehdossa korkea silta.
Vaihtoehto lyhyt tunneli alkaa suunnilleen samasta paikasta kuin
suunnitellut siltavaihtoehdot, mutta maan alla kulkiessaan se ei
juurikaan vaikuttaisi ranta-alueen maisemakokonaisuuteen tai kiinteistöjen käyttöön. Vaihtoehto jättäisi ranta-alueen entiselleen ja
vaikuttaisi rannan kiinteistönomistajien turvallisuuden tunteeseen
samoin kuin pitkä tunneli.
VE Pitkä tunneli
Vaihtoehto pitkä tunneli häiritsee virkistysaluetta vähiten, sillä liikenne kulkisi tunnelissa Pyhän Katariinan tieltä aina Kirjalansalmen sillalle asti. Veneily sujuisi entiseen tapaan. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa haittoja vain Pyhän Katariinan tien pohjoispuolella.
Vaihtoehto ei häiritse asuinalueiden viihtyisyyttä tai aiheuta estevaikutusta Pyhän Katariinan tien eteläpuolella, sillä liikenne kulkee
tunnelissa Pyhän Katariinan tieltä aina Kirjalansalmen sillalle asti.
Vaihtoehto häiritsee koettua turvallisuutta vähiten, sillä liikenne
kulkee tunnelissa Pyhän Katariinan tieltä aina Kirjalansalmen sillalle asti. Tällöin jo pitkään vireillä olleeseen ohitustiehankkeeseen
liittyvä keskustelu Kurkelantien jatkamisesta Koristonrantaan saisi
ratkaisun ja linjauksella sijaitsevien kiinteistönomistajien epävarmuus tulevaisuuden suhteen päättyisi.
Vaikutusten lieventäminen
Merkittävimmät keinot torjua ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat
meluesteiden rakentaminen ja kevyen liikenteen väylistä sekä virkistysreiteistä huolehtiminen. Meluesteitä tulisi rakentaa paitsi asutuksen läheisyyteen myös niille tieosuuksille, joiden melu kantautuu virkistysalueille tai vesille, sillä näillä alueilla oletusarvona on
hiljainen tai maaseutumainen äänimaisema.
Koetun turvallisuuden kannalta olennaista on suunnittelutilanteesta
tiedottaminen sekä valittavan vaihtoehdon toteuttamisaikataulusta
kertominen vaikutusalueen asukkaille.
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6.4 Alue- ja yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja elinkeinot

väestöennusteen mukaan Paraisten väkiluku tulisi kasvamaan
noin prosentin vuoteen 2030 mennessä.

Arviointimenetelmä ja rajaukset

Kaarinassa väestön painopiste on vahvasti keskustassa. Tiiviimpää asutusta löytyy myös Piispanristin suunnasta Turun rajan tuntumasta. Kuusiston saaren asukasluku jää selvästi muita alueita
pienemmäksi. Saari on suurelta osin virkistysaluetta tai muuten
rakentamaton ja asutus on keskittynyt Empoon. Kuvan 58 kartassa
on esitetty tarkemmin väestön sijoittuminen Kuusiston saarelle.
Toteutunutta väestönkasvua tarkasteltaessa näkyy lyhyestä tarkasteluvälistä huolimatta Kuusiston kasvava merkitys (kuva 59).
Keskustassa asukasluku on kasvanut alle 200:lla, kun taas Kuusiston puolelle uusia asukkaita on tullut pitkälti yli 300. Kaarinan kaupungin arvioiden mukaan suurin kasvu seuraavien kymmenen
vuoden aikana suuntautuu Piispanristin kaupunginosaan. Tässä
suuressa roolissa on Lemunniemen uusi kaupunginosa Kuusistonsalmen rannassa. Myös Kuusistossa väestö kasvaa edelleen.
Keskustan ja Nummenniityn väestö kasvaa hitaasti huolimatta uudisrakentamisesta, koska väestö alueella ikääntyy ja asumisväljyys
kasvaa.

Alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä maankäyttöä koskevan arvioinnin on tehnyt maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteellisen vaikutusarvioinnin asiantuntija käyttäen lähtökohtana suunnittelualueelta
koottuja tilastokaava- ja karttatietoja, Kaarinaan tehtyä kaupallisten
vaikutusten arviointia, kuntien edustajien kanssa käytyjä keskusteluja ja muissa yhteyksissä sidosryhmiltä koottuja näkemyksiä.
Vaikutuksia Kaarinan keskustan kaupallisiin palveluihin selvitettiin
erikseen. Kaupallisten vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijaarviona käyttäen lähtökohtana tilasto- ja kirjallisia lähteitä sekä
haastatteluja. Kaupallisten vaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin
ohikulkutien vaikutuksia vähittäiskauppaan (päivittäis- ja erikoistavarakauppa). Lisäksi huomioitiin kuluttajille suunnatut kaupalliset
palvelut. Muuta yritystoimintaa ei erikseen tarkasteltu. Tarkastelun
kohteena oli Kaarinan keskusta. Lisäksi arvioitiin vaikutukset Piispanristin ja Krossin alueisiin. Tarkastelualue sisältää Kaarinan lisäksi Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnat, joista
liikenne mantereelle kulkee Kaarinan kautta. Vaikutusten tarkastelu keskittyi ohikulkutien vaikutuksiin näiden alueiden asukkaiden
ostokäyttäytymiseen ja käyttäytymisessä tapahtuvien muutosten
vaikutukseen Kaarinan vähittäiskauppaan. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin tarkastelukohteet on esitetty kuvassa 62.

Kaarinan kaupungissa oli 6 960 työpaikkaa vuonna 2004. Näistä
työpaikoista noin 60 % oli palvelusektorilla ja noin kolmasosa jalostustoiminnassa. Kaupungin merkittävimpiä teollisuudenaloja ovat
metalliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Paraisilla oli 4 340 työpaikkaa vuonna 2004. Palvelusektorin osuus työpaikoista oli hieman yli puolet, jalostustoiminnan osuus noin kolmasosa ja alkutuotannon osuus noin 4 %. Mineraali- ja kivituotteiden valmistus on
Paraisten merkittävin teollisuuden toimiala.
Vuonna 2004 Kaarinasta kävi päivittäin noin 5 800 henkeä muualla
Turun kaupunkiseudulla töissä. Saaristotien varren kunnista (Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari) Turun kaupunkiseudulle suuntautuva päivittäinen pendelöinti oli noin 1 600 henkeä. Vastaavasti
muualta Turun kaupunkiseudulta päivittäin Kaarinassa työssäkävijöiden määrä oli noin 2 900 henkeä ja Saaristontien varren kunnissa työssäkävijöiden määrä noin 600 henkeä.

6.4.1 Yhdyskuntarakenne
Nykyisen Saaristotien ja suunnitellun Kaarinan läntisen ohikulkutien vaikutusalue on laaja, eikä se rajoitu pelkästään tarkasteltavia
tiekäytäviä ympäröiviin alueisiin. Kyseessä on seudullinen yhteys,
joka vaikuttaa Turun eteläisen kaupunkiseudun ja läntisen Turunmaan seutukunnan yhdyskuntarakenteeseen.
Turun eteläisen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne on keskittynyt meren rantaan sekä tie- ja ratakäytävien varrelle. Nauhamainen taajamatoimintojen alue jatkuu Turusta Kaarinaan. Kaarinassa
taajamatoimintojen alue on laajentunut Saaristotien suunnassa
etelään Kuusiston saareen. Kuusiston saaren eteläpuolelta alkaa
haja-asutusalue, joka ulottuu Paraisten keskustan taajamatoimintojen alueeseen.
Kaarinan läntisen ohikulkutien välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat Kaarinan ja Paraisten kaupungit. Kaarinan väkiluku oli 22 219
henkeä vuoden 2006 alussa ja kaupungin väestömäärä on kasvanut noin 22 % vuosina 1990–2006. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kaarinan väkiluku tulee kasvamaan noin 16 % vuoteen 2020 ja noin 23 % vuoteen 2030 mennessä. Paraisilla asui
12 146 henkeä vuoden 2006 alussa. Kaupungin väkiluku on pysynyt suunnilleen ennallaan vuosina 1990–2006. Tilastokeskuksen

Kuva 58. Kaarinan väestö 250 m ruudussa vuonna 2005. (lähde:
Kaarinan läntinen ohikulkutie, Kaupallisten ympäristövaikutusten
arviointi. 2007)

Kuva 59. Väestönkasvu Kaarinassa 250 m ruudussa vuodesta
2002 vuoteen 2005. (lähde: Kaarinan läntinen ohikulkutie, Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi. 2007)
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6.4.2 Kaavoitustilanne

Yleiskaavoitus

Asemakaavoitus

Maakuntakaavoitus

Turun kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2004. Satava-Kakskerran
osayleiskaavamuutos on laadittavana. Kaarinan kaupungin oikeusvaikutukseton yleiskaava on vuodelta 1993. Yleiskaavassa on
osoitettu Turku-Helsinki moottoritien tilavaraus sekä siihen liittyvät
alemman luokan tiejärjestelyt. Yleiskaavassa osoitetaan mm. yhteys Kurkelasta Kirjalaan. Paraisilla ei ole koko kaupunkia kattavaa
yleiskaavaa.

Suunnittelualueella on useita vahvistettuja asemakaavoja ja kaavamuutoksia tekeillä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaehdotuksen (käsittää mm. Kaarinan ja Turun kaupungin alueet) loppuvuodesta 2002. Maakuntakaava korvaa alueelle aikaisemmin vahvistetut seutukaavat. Ympäristöministeriö vahvisti Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan elokuussa 2004. Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavaan on merkitty Kaarinan läntinen
ohikulkutie (Kurkelantien jatke) yhteystarvemerkintänä, joka kulkee
Kaarinan taajamassa taajamatoimintojen alueen läpi sekä Kuusiston saarella virkistysalueen sekä maa- ja metsätalousvaltaisen
alueen läpi. Turunmaan seutukunnan alueella (käsittää mm. Paraisten kaupungin) ei vielä ole maakuntakaavaa, joten alueen
maankäyttöä ohjaa Varsinais-Suomen seutukaava.

Kaarinan keskustan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2000. Kaavan länsireuna pitää sisällään
nykyisen Kurkelantien (LT-alue) ja Kurkelantien jatkeen (selvitysalue). Kaarinan kaupungissa on valmisteilla Lemunniemen
osayleiskaava, joka ulottuu Kaarinan keskustan osayleiskaavan
alueelle. Kuusiston saarella on voimassa 1990-luvulla vahvistettu
osayleiskaava, joka sisältää uuden tieyhteyden Kuusistonsalmelta
Kirjalansalmelle.
Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava sijaitsee kahden kaupungin, Turun ja Kaarinan, alueella. Kaavan Turun puoli on hyväksytty
Turun kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2005. Paraisten keskustaseudun osayleiskaava on vahvistettu vuonna 1995. Kirjalansaaren kattava osayleiskaava on vahvistettu 1999.

Kuva 60. Ote maakuntakaavasta. Kaarinan läntinen ohikulkutie on
esitetty yhteystarvemerkinnällä).

Kuva 61. Kaarinan asemakaavoitetut alueet.

Nykyinen tie kulkee Kuusiston saaren läpi ja tien pohjoispuolelle
jää Empon asuntoalue. Kuusistonsalmen ja maantien 110 välissä
tien länsipuolella sijaitsee Kaarinan keskusta ja itäpuolella on peltoalue. Tie jatkuu maantien 110 pohjoispuolella asuinalueen läpi ja
päättyy valtatielle 1 Krossin liittymässä, jossa on yritystoiminnan ja
vähittäiskaupan alue.
Läntinen ohikulkutie kulkee Kuusiston saaressa maa- ja metsätalousvaltaisen alueen halki. Kurkelantien eteläosassa tie kulkee
olemassa olevien ja suunnitellun Lemunniemen asuntoalueiden
läpi. Kurkisuon ja Nummenniityn alue maantien 110 ja valtatien 1
välissä on osin teollisuus- ja yritystoiminnan aluetta sekä osin
asuinaluetta. Läntinen ohikulkutie sisältyy yhteystarvemerkintänä
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaan ja Kurkelantien jatke on
merkitty selvitysalueeksi Kaarinan keskustan osayleiskaavaan.

6.4.3 Vähittäiskauppa ja asiointi
Vaikutuksia vähittäiskauppaan tarkasteltiin Kaarinan keskustan,
Piispanristin ja Krossin alueen osalta. Tarkastelukohteet on esitetty
kuvassa 62.

Kuva 62. Kaupallisten vaikutusten arvioinnissa tarkastellut kohteet.
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Tällä hetkellä Kaarinan keskustan kaupallinen tarjonta on pitkälti
päivittäistavaravetoista. Keskustassa on runsaasti kaupan ja palveluiden tarjontaa. Pääosa toiminnasta on kuitenkin lähialueen
asukkaille suunnattua ja mittakaavaltaan varsin pienimuotoista.
Erikoiskaupan tarjonta keskustassa on vaatimatonta. Keskusta on
luonteeltaan paikalliskeskus, seudullisesti merkittävä kauppa Kaarinassa sijaitsee pääosin Krossissa. Myös Piispanristin ja Ravattulan alueet kunnanrajan tuntumassa houkuttelevat naapurikuntien
asiointeja.
Kuntana Kaarina on ostovoiman virtauksen kohde sekä erikoisettä päivittäistavarakaupassa. Kaarinassa sijaitsevat Piispanristin
Prisma ja Ravattulan Citymarket sekä Krossin alueen Gigantti,
Sotka, Asko ym. ovat Kaarinan vetovoimaisimpia kohteita, keskustan merkitys on vähäisempi.
Saaristotien kehittämisen lisäksi Kaarinan keskustaan vaikuttavat
monet muutkin muutosvoimat. Seudullisessa kaupan tarjonnassa
Turun kaupunkiseudun itäpuolen tarjonta on selvästi heikompaa
kuin länsipuolen. Kaupan uusinvestoinnit keskittyvät suurelta osin
kaupunkiseudun länsipuolelle kauppakeskus Myllyn tuntumaan
Raisioon. Kaupan tarjonta lisääntyy kuitenkin myös itäpuolella.
Kauppakeskus Skanssista Turun itäreunalla muodostuu Turun
seudun toinen varsinainen keskustan ulkopuolinen kauppakeskus
ja Kaarinassa on suunniteltu mittavan retail park -alueen rakentamista moottoritien pohjoispuolelle Kaarinantien liittymän tuntumaan. Myös Kaarinan keskustalle on tehty uudistamissuunnitelmia.
Erikoistavarakaupassa kaarinalaiset suuntautuvat vahvasti Turun
keskustaan. Lähinnä tilaa vievän kaupan toimialoilla, kuten kodinkoneissa ja huonekaluissa kaarinalaiset asioivat Kaarinassa useammin kuin Turussa. Vaatteet ja jalkineet hankitaan pääosin Turun
keskustasta ja Myllystä. Päivittäistavarat ja julkiset palvelut (kirjasto, liikuntapalvelut) hankitaan useimmin Kaarinasta, kun taas vaatteet sekä viihdepalvelut hankitaan valtaosalta Turusta.
Ohikulkutien vaikutusalueelta saaristokunnista asioidaan merkittävästi Kaarinassa. Saaristokuntien asukkaat suosivat juuri Krossissa tarjolla olevien tuotteiden ostopaikkana Kaarinaa. Paraislaisista
talouksista selvästi yli puolet ostaa kodinkoneet ja viihdeelektroniikan Kaarinasta. Kaarinan merkitys saaristolaisille kuitenkin vähenee kauemmaksi mentäessä. Houtskarin ja Korppoon
talouksien asiointi on selvästi vähäisempää kuin Paraisten ja Nauvon asukkaiden. Oletettavasti näiden kuntien asioinneista suuri
osa suuntautuu Paraisille ja Kaarinan ohi Turkuun.

Kuva 63. Krossin aluetta

6.4.4

Vaihtoehtojen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin

Vaihtoehtojen vaikutuksista Kaarinan kaupalle laadittu yhteenvetotaulukko on esitetty liitteenä 3.
Yhteysvälin kehittämisen yleiset vaikutukset
Idea Kaarinan läntisestä ohikulkutiestä esitettiin ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla. Kaarinan alueella tapahtuvan maantien 180
(Saaristotien) parantamisen ja mahdollisen Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentamisen alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset ovat laajat ja ulottuvat monelle aluetasolle. Läntisen Turunmaan seutukuntaan kuuluvien, Paraisten, Nauvon, Korppoon ja
Houtskarin ainoa tieyhteys maakuntakeskukseen Turkuun sekä
muun Suomen valtatieverkolle kulkee Saaristotietä pitkin ja on
siten riippuvainen tien tuomasta saavutettavuudesta. Maakunta- ja
seututasolla tämän yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin, millä
on positiivinen vaikutus alueen väestö- ja työpaikkakehitykseen.
Luotettavat ja sujuvat tieyhteydet parantavat yritysten toimintaedellytyksiä ja laajentavat myös keskusten työssäkäyntialueita.
Koska tien parantamistoimenpiteet sijoittuvat Kaarinan kaupungin
alueelle, seudulliset vaikutukset kohdistuvat myös Turun kaupunkiseudun eteläosiin ja välittömät paikalliset vaikutukset kohdistuvat
Kaarinaan ja erityisesti Kaarinan keskustan, Kuusiston saaren ja

Kurkelantien alueille. Molemmat tielinjausvaihtoehdot kulkevat
pääasiassa taajaan asutun alueen läpi.
Turun seudulla on runsas vähittäiskaupan palvelujen tarjonta ja
vireillä on paljon kaupan hankkeita. Niinpä tievaihtoehtojen vaikutusta asiointikäyttäytymiseen on vaikea erottaa yleisistä muutostrendeistä. Vähittäiskaupan vaikutusten arvioinnissa on keskeistä
Saaristotien varren kunnista tulevissa asiointivirroissa ja ostovoiman suuntautumisessa arvioidut muutokset päävaihtoehtojen (nykyisen tien parantaminen, läntisen ohikulkutien rakentaminen) välillä. On kuitenkin huomattava, että Kaarinan kaupallisten palveluiden pääasiallinen asiakaskunta tulee muualta kuin Saaristotien
varren kunnista.
Tievaihtoehdot eivät juurikaan vaikuta kaarinalaisten ostovoiman
suuntautumiseen. Saaristotien varren kunnista Kaarinaan keskustaan suuntautuvat asiointivirrat ovat kohtalaisia. Nykyisin noin 15
% Kaarinan keskustan lähinnä päivittäistavarakaupan asiakaskunnasta arvioidaan tulevan lähinnä Paraisilta, mutta myös muista
Saaristotien kunnista. Kesämökkiläisten osuuden asiakkaista on
arvioitu olevan noin 4 %. Kaarinan merkitys asiointikohteena kuitenkin vähenee kauemmas mentäessä ja arvion mukaan Korppoon
ja Houtskarin asioinneista suurin osa suuntautuu Paraisille ja Kaarinan ohi Turkuun. Tulevaisuudessa Saaristotien varren kuntien
väestömäärän ennustetaan säilyvän suunnilleen nykyisellä tasolla,
joten Saaristotien välittämä ostovoima ei merkittävästi lisäänny.
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VE 0
Hankkeen toteuttamatta jättäminen yhdessä liikennemäärien kasvun kanssa huonontaa edelleen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta Kaarinan keskustaajamassa ja Kuusiston saarella.
Uusien asuntoalueiden myötä liikennemäärä Saaristotiellä kasvaa
entisestään, mikä lisää liikenteen aiheuttamia haittoja tienvarren
maankäyttötoiminnoille. Samalla tielle liittyminen ja paikallisen liikenteen sujuvuus erityisesti Kuusiston saaressa huononee, minkä
johdosta alueiden väliset yhteydet heikkenevät ja tien tuoma estevaikutus lisääntyy. Liikenteen ruuhkautumisen aiheuttamat haitat
vähentävät myös valtatien 1 ja maantien 110 välisen alueen houkuttelevuutta asunto- ja työpaikka-alueena. Vaihtoehto ei luo edellytyksiä maankäytön suunnittelulle.
Vaihtoehdossa 0 Saaristotien varren kuntien saavutettavuus heikkenee liikennemäärien kasvaessa Saaristotiellä, jolloin matka-aika
saaristosta pitenee ja liikenteen sujuvuus huononee. Samalla liikenteestä riippuvien elinkeinojen toimintaedellytykset heikkenevät
ja saariston houkuttelevuus yritystoiminnan kannalta heikkenee.
VE 0+s ja 0++
Vaihtoehdossa 0+s ja erityisesti vaihtoehdossa 0++ tien leventäminen nykyisellä paikallaan lisää tien aiheuttamaa estevaikutusta
ja aiheuttaa tarpeen järjestää poikittaisia yhteyksiä kevyelle liikenteelle ja mahdollisesti myös muulle liikenteelle. Tien parantaminen
ei usein myöskään paranna tonttikohtaista saavutettavuutta, sillä
asuinalueiden liikenne ohjataan rinnakkaisteille ja asutusta palvelevien liittymien määrä vähenee nykyisestä.
Nykyisen tien parantamisen myötä lisääntyvät liikennemäärät aiheuttavat rajoituksia tienvarren alueiden täydennysrakentamiselle
ja kehittämiselle. Empon asuntoalueen etelä- ja lounaisosat eivät
olisi houkuttelevia vaihtoehtoja uusiksi asuntoalueiksi ja näin vaihtoehdot 0+s ja 0++ eivät palvelisi Kuusiston saaren kehittämistä.
Toisaalta tien parantaminen nykyisellä paikalla ohjaa kasvavat
liikennevirrat Kaarinan keskustan ohi Krossin alueelle, jossa tien
leventämisen aiheuttama estevaikutus kasvaa.
Nykyisen tien parantaminen mahdollistaa edelleen sujuvan asioinnin Kaarinan keskustassa ja houkuttelee ohikulkijoiden ostovoimaa
taajaman palveluihin sekä tukee siten välillisesti keskustaajaman
elinvoimaisuutta. Keskusta kehittyy lähipalvelukeskuksena, eikä
muodostu nykyistä oleellisesti merkittävämmäksi kaupan paikaksi.
Nykyinen tielinjaus kulkee Krossin alueen läpi ja erityisesti erikoistavarakaupassa Krossin alue säilyy merkittävänä asiointikohteena
Saaristotien varren kuntien asukkaille. Esimerkiksi 40–50 % Paraisten ja Nauvon asukkaiden huonekalu- ja kodinkonekaupan
asiointikäynneistä suuntautuu lähinnä Krossin alueelle. Vaihtoehdot vahvistavat Krossin alueen kaupallista kehittymistä, edellyttäen
että alueen sisäisen liikenteen sujuvuus varmistetaan.

Nykyinen tielinjaus ohjaa asiointivirrat Piispanristin ohi eikä Saaristotien varren kuntien asioinnilla ole suurta merkitystä Piispanristin
kauppaan. Piispanristin kaupallisen tarjonnan laajeneminen ja läheisen Skanssin kauppakeskuksen valmistuminen voivat tievaihtoehdoista huolimatta lisätä näiden alueiden kaupallista vetovoimaa myös Saaristotien suunnasta.
Ohikulkutievaihtoehdot
Läntinen ohikulkutie parantaa Saaristotien varren kuntien saavutettavuutta ja yhteyksiä mantereelle ja tuo näin läntisen Turunmaan
seutukunnan toiminnallisesti lähemmäksi Turun kaupunkiseutua.
Väestön saamat keskeiset hyödyt läntisestä ohikulkutiestä Saaristotien varren kunnissa ja erityisesti Paraisilla liittyvät matkaaikasäästöihin työ- ja asiointimatkoilla. Välillisenä vaikutuksena
nykyisten sekä uusien asuntoalueiden saavutettavuuden paraneminen voi houkutella Saaristotien varteen lisää väestöä tai ainakin
ehkäistä väestön poismuuttoa. Saavutettavuuden paraneminen voi
teoriassa lisätä myös pientalojen ja loma-asuntojen kysyntää sekä
niiden arvoa esimerkiksi Kirjalan saaressa, jossa uudesta tieyhteydestä saadaan suurin hyöty, mutta käytännössä tätä on vaikea
arvioida. Suorempi ja sujuvampi väylä voi toimia myös imagotekijänä myös elinkeinoelämälle ja vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Läntinen ohikulkutie vähentää liikenteen häiriötekijöitä ja estevaikutusta nykyisen tien vaikutusalueella Kaarinan keskustassa ja
Kuusiston saaressa, kun suurin osa Saaristotietä käyttävästä läpikulkuliikenteestä siirtyy läntiselle ohikulkutielle. Tämä lisää asumisviihtyvyyttä ja luo mahdollisuuden tehostaa maankäyttöä nykyisen tien varressa ja tukee siten Kaarinan kaupungin maankäytön
kehittämistavoitteita. Asumisviihtyvyyden paraneminen lisää alueen houkuttelevuutta asuinalueena ja samalla maan sekä asuntojen arvo nousevat.
Vaihtoehtoa ”pitkä tunneli” lukuun ottamatta, läntinen ohikulkutie
pirstoo osittain maa- ja metsätalousvaltaisen alueen Kuusiston
saarella ja luo estevaikutuksen alueen virkistysreiteille. Kuusistonsaaren länsiosa säilyisi edelleen kuitenkin virkistysalueena.
Kiinnostus nykyisen Empon asuinalueen laajentamiseen lisääntyy,
mikä luo kaavoituspaineita Empon etelä- ja lounaisosiin varsinkin
kun Lounais-Emposta on suunniteltu liittymää ohikulkutielle. Lisäksi Empon alueella asuinkiinteistöjen arvo saattaa hieman nousta,
mikäli Saaristotien liikenne ja sen aiheuttamat haitat vähenevät
odotetusti läntisen ohikulkutien rakentamisen myötä.
Läntisen ohikulkutien linjauksella on Kurkelantiellä taajamarakennetta jakava vaikutus nykyisen Kaarinan keskusta-alueen ja tulevan Lemunniemen asuntoalueen välillä, mikä voi johtaa taajamarakenteen hajautuvaan kehitykseen. Vaarana on myös, että uuden
Lemunniemen asuntoalueen asukkaat käyttävät Kurkelantien sijasta paikallista katuverkkoa työmatkoillaan Turun kaupunkiseudulle
tai asiointimatkoillaan Piispanristin ja Skanssin market-alueille.

Kurkelantien kasvavat liikennemäärät ja lisääntyvä estevaikutus
heikentävät asumisviihtyvyyttä tien välittömässä läheisyydessä
(esim. Koristonrannan ja Auvaisten asuntoalueet). Mikäli tien ja
lisääntyvän liikenteen aiheuttamia häiriöitä ei onnistuta eliminoimaan, voi kiinteistöjen arvo laskea myös tällä osuudella tien välittömässä läheisyydessä. Estevaikutusta voidaan kuitenkin lieventää oikein sijoitetuilla kevyen liikenteen alikuluilla ja sujuvilla liittymäjärjestelyillä. Vaihtoehdossa ”pitkä tunneli” näitä haittavaikutuksia ei esiinny Pyhän Katariinantien ja Koristonrannan välillä.
Erityisesti raskaan liikenteen osuus kasvaa myös Turussa Jaanintiellä, mikä heikentää osaltaan asumisviihtyisyyttä tien varressa.
Mikäli siltavaihtoehto valitaan toteutettavaksi, rantatonttien arvo
alenee Kuusiston salmen molemmin puolin. Vaihtoehdossa ”matala silta” kulku venesataman ja yksityisiin laitureihin siltojen välissä
korkeilla purjeveneillä tulee mahdottomaksi, mikä voi vaikuttaa
kiinteistöjen arvoon. Matala siltavaihtoehto ei myöskään tue tavoitetta veneliikenteen ja -sataman asettamien vaatimusten huomioon
ottamisesta. Lisäksi molemmat siltavaihtoehdot vaativat keskustan
osayleiskaavan tarkistamista selvitysalueeksi merkityn Kurkelantien jatkeen osalta.
Tievaihtoehdot eivät juurikaan vaikuta kaarinalaisten ostovoiman
suuntautumiseen. Sen sijaan Saaristotien varren kunnista tulevat
asiointivirrat ohjautuvat läntisen ohikulkutien rakentamisen seurauksena Kaarinan keskustan ja Krossin alueen ohi keskustan länsipuolelle ja Piispanristin alueelle.
Läntisen ohikulkutien rakentamisen arvioidaan vähentävän Saaristotien varren kunnista Kaarinan keskustaan suuntautuvaa asiakasmäärää enintään noin 7 % ja tämä vähennys kohdistuu lähinnä
päivittäistavarakauppaan. Kaarinan keskustan tuntumassa tapahtuva asuntorakentaminen ja väestönkasvu vahvistavat kuitenkin
Kaarinan keskustan kaupan toimintaedellytyksiä ja siten läntisen
ohikulkutien vaikutukset keskustan vähittäiskauppaan jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. Kaarinan keskusta muuttuu entistä selvemmin paikalliskeskukseksi, johon julkiset palvelut keskittyvät ja
jonka vähittäiskaupan palvelut säilyvät paikallisen ostovoiman varassa.
Läntisen ohikulkutien rakentaminen ohjaa Saaristotien varren kunnista tulevan asiointivirrat Krossin alueen ohi, mutta Krossin asiakasmääriin kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan olevan melko vähäinen. Vaikka Krossin alueen saavutettavuus Saaristotien suunnasta huononeekin, arvioidaan alueen vahvan erikoistavarakaupan
tarjonnan ja ruuhkautumisen vähenemisen yhdistettynä alueen
moottoritiesijaintiin säilyttävän Krossin aseman seudullisena keskuksena myös jatkossa.
Läntisen ohikulkutien rakentaminen ohjaa Saaristotien kuntien
asiointivirrat Kaarinan keskustan länsipuolitse Piispanristin välittömään läheisyyteen. Piispanristin saavutettavuuden paraneminen
yhdessä alueen kaupallisen tarjonnan laajenemisen ja läheisen
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Skanssin kauppakeskuksen valmistumisen kanssa lisäävät Saaristontien varren kunnista tulevaa etenkin mökkiläisten asiointia näillä
alueilla. Piispanristin alueen kaupallisen vetovoiman lisääntyminen
johtuu kuitenkin pääasiassa kaupallisen tarjonnan lisääntymisestä
ja läntisen ohikulkutien rakentaminen vain tukee alueen kehittymistä seudullisena keskuksena. Lisäksi uuden Lemunniemen asuntoalueen ostovoima voi suuntautua suoraan Piispanristin ja Skanssin
alueille eikä Kaarinan keskustan palveluihin.
Yleensä maan arvo ja kohteen kiinnostavuus elinkeinoelämän
kannalta kasvaa liikenneyhteyksien kehittämisen ja saavutettavuuden paranemisen myötä. Liiketonttien arvon voidaan siis otaksua
kasvavan tien vaikutuksesta ainakin läntisen ohikulkutien liittymäalueiden tuntumassa. Siten liittymäalueiden vetovoimaisuus toimitila-alueina kasvaa, mikä luo edellytyksiä liikenteellistä sijaintia arvostavien toimintojen ja tienvarsipalvelujen kehittymiselle liittymäalueilla. Tämä koskee erityisesti Piispanristin yritysaluetta, jossa
on paineita vanhojen teollisuustoimintojen uudistamiseen.
VE Pitkä tunneli
Vaihtoehdolla ”pitkä tunneli” on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia Kaarinan ja erityisesti Kuusiston saaren maankäyttöön.
Pitkä tunneli ei pirsto maa- ja metsätalousvaltaista aluetta Kuusiston saarella, ei lisää melua eikä luo estevaikutusta alueen virkistysreiteille. Kuusiston saari säilyy pääosin samanlaisena kuin vaihtoehdossa 0.
Pitkä tunneli vähentää myös muutoin läntisen ohikulkutien luomaa
estevaikutusta Kaarinan keskustassa Pyhän Katariinantien ja Kuusistonsalmen välissä. Toisaalta Kaarinan keskusta-alueella pitkä
tunneli palvelee pääasiassa vain läpikulkevaa pitkämatkaista liikennettä, jolloin paikallisen liikenteen yhteydet voivat vaikeutua.
Pitkässä tunnelivaihtoehdossa Kuusistonsalmeen ei tule uutta siltaa, jolloin ranta-alueet salmen molemmin puolin säilyvät koskemattomina ja rantatonttien arvo säilyy, kuten vaihtoehdossa 0. Pitkä tunnelivaihtoehto tukee tavoitetta veneliikenteen ja -sataman
asettamien vaatimusten huomioon ottamisesta, kun se mahdollistaa myös korkeiden purjeveneiden kulun venesatamaan ja yksityisiin laitureihin.
Pitkässä tunnelivaihtoehdossa Kuusiston saarelle ei tule liittymää,
joka johtaisi Empon asuntoalueelle, jolloin läntiseltä ohikulkutieltä
ei ole suoria liikenneyhteyksiä Empon asuntoalueelle. Tämä voi
vähentää alueen houkuttelevuutta ja rajoittaa mahdollisuutta kehittää nykyisen tien, läntisen ohikulkutien ja Kuusistonsalmen rajoittamaa aluetta asuntoalueena toisin kuin muissa läntisen ohikulkutien vaihtoehdoissa.
Toisaalta Empon asuntoalueen täydennysrakentaminen nykyisen
tiehen tukeutuen sekä laajentaminen nykyisen tien eteläpuolelle
olisi houkutteleva vaihtoehto. Tämä perustuu siihen, että nykyisen
tien ruuhkautumis- ja meluongelmat poistuisivat läntisen ohikulku-

tien myötä verrattuna vaihtoehtoon 0 sekä läntisen ohikulkutien
Empon asuntoalueelle kohdistuvat meluongelmat poistuisivat pitkän tunnelin myötä verrattuna muihin läntisen ohikulkutien vaihtoehtoihin.

maaperä. Selänteet ovat useimmiten voimakkaasti huuhtoutuneita
kallio-moreeniselänteitä, joiden lakialueet ovat kuivia ja karuja.
Laajat, yhtenäiset peltolaaksot ovat paksujen ja viljavien savikerrostumien peittämiä.

Pitkä tunnelivaihtoehto huonontaisi kevyen liikenteen olosuhteita
verrattuna läntisen ohikulkutien siltavaihtoehtoihin, jotka lyhentäisivät merkittävästi kevyen liikenteen yhteyksiä Emposta Turun keskustan suuntaan ja toisaalta Kaarinan keskustasta Kuusiston länsiosan virkistysalueille.

Kaarinan taajama on suunnittelualueen lähiympäristössä pääosin
tiiviisti rakennettua. Näkymiä avautuu lähinnä Veitenmäen ympäristöön ja taajaman länsipuolella sijaitsevaan peltomaisemaan.

6.5 Maisema, taajamakuva ja kulttuuriperintö
Arviointimenetelmä ja rajaukset
Alueen maisemallisia lähtökohtia, maisemarakennetta ja maisemakuvaa on arvioitu karttatarkastelun, kirjallisen ja paikkatietoaineiston sekä maastokäyntien pohjalta.
Kesällä 2007 Turun maakuntamuseo inventoi sekä nykyisen Saaristotien, että suunnitellun uuden tien maastokäytävän rakennuskannan. Inventointia tehtiin kaikkiaan 17 kylän alueella. Kylistä
tehtiin myös maisemahistoriallinen selvitys Isojaon karttamateriaalin pohjalta. Tämän lisäksi maastokäytävien rakennuskannasta on
tehty karttaselvitys, josta ilmenee alueiden rakennuskannan luonne (liike-, asuin-, laitosrakennus). Kaikkiaan inventointikohteita
kertyi 193 kappaletta. Ne kohteet, joiden kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen tielinjausvaihtoehdot vaarantavat, arvotettiin. Arvottaminen ja kohteiden jakaminen luokkiin perustuu maisemaselvitykseen ja rakennuskannan inventointiin. Inventoidut kiinteistöt ja
aluekokonaisuudet jaetaan neljään luokkaan: valtakunnalliseen
(vastuu ja määritys museovirasto), seudulliseen, paikalliseen ja
maisemalliseen. Lisäksi käytetään arvoluokkaa ”historiallinen”, jota
voidaan käyttää ilmaisemaan esimerkiksi paikkaan sidottua perimätietoa ja historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Inventointia täydennettiin kirjallisuustietojen pohjalta.
Museovirasto teki tielinjavaihtoehtojen arkeologisen inventoinnin
elokuussa 2007. Inventoinnissa tutkittiin kaksi samaan maastokäytävään sijoittuvan ohikulkutielinjausvaihtoehdon (silta- ja lyhyttunnelivaihtoehto) maa-alaa, sekä tarkastettiin olemassa olevan tien
parannusvaihtoehtojen mukaisten uusien liittymien alueet.

6.5.1 Maisema ja taajamakuva
Maisema
Suunnittelualue sijoittuu Lounaismaan maisemamaakuntaan Lounaisrannikon ja Saaristomeren seudulle. Maisemakuvassa näkyy
ihmisen ja luonnon pitkäaikainen vuorovaikutus, jolle ovat luoneet
pohjan hyvät kulkuyhteydet, suotuisa ilmasto ja hedelmällinen

Kuusiston saari on länsi- ja pohjoisosastaan metsäinen, maisemaa
hallitsee laaja kallio-moreeniselänne. Lakikalliot kohoavat n. 50
metrin korkeudelle merenpinnan yläpuolelle. Laajin, yhtenäinen
peltoalue sijaitsee saaren eteläreunalla ja peltolaakson pohjalla
virtaa Järvenoja. Kapeisiin laaksoihin ja saarta rajaaville Kuusistonsalmelle ja erityisesti Kirjalansalmelle avautuu nykyiseltä tieltä
komeat näkymät.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Kuusiston linnan ympäristö, Piikkiönlahden kulttuurimaisema, on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi ja valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.
Kulttuurimaisemaan kuuluvat Kuusiston piispanlinna ja Kuusiston
kartano, joita yhdistää kulttuuri- ja luontopolku.
Maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön pelkistys on esitetty kuvassa 64.
Taajamakuva
Kaarinan taajama on kehittyvä nuori kaupunki, jossa uudisrakentaminen on melko vilkasta. Leimaa-antavia piirteitä ovat sen arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuudet, salmia pitkin avautuvat merkittävät vesistömaisemat sekä Kuusistonsaaresta alkava saaristolaismaisema.
Valtatien 1 eteläpuolella maasto on melko tasaista ja taajamarakenne tiivistä. Asutus on pientalovaltaista, kerrostalorakentamista
on lähinnä taajaman keskustan alueella. Teollisuus- ja yritysrakentaminen on sijoittunut pääosin seututien 180 varteen valtatien 1 ja
seututien 110 väliselle alueelle. Seututie 110 on taajamakuvallisesti melko hallitseva, valtatiemäinen väylä. Keskustan kohdalla rakennukset sijaitsevat kaukana tiestä ja tie jää hieman irralliseksi
muusta ympäristöstä. Nykyistä saaristotietä on parannettu kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Tieltä avautuvia näkymät ovat
muuttuneet mm. rakentamisen ja meluesteiden myötä ja alueen
maisemalliset erityispiirteet eivät enää erotu niin selvästi.
Kuusistonsaari on merkittävä asutuksen kasvualue, jossa rakentaminen on pientalovaltaista. Saaressa on edelleen säilynyt saaristolle tyypillinen maisematilaltaan vaihteleva ja pienipiirteinen miljöö
tien tasauksen noudatellessa maaston muotoja. Tieverkon muuttuessa korostuu vesistöylitysten merkitys taajamakuvassa.
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Kuva 64. Maisemarakenne ja kulttuurimaisema.
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Ympäristö on yleisilmeeltään siistiä ja hoidettua. Seudun rehevät
kasvuolosuhteet ovat selvästi havaittavissa ympäristön ja pihapiirien vehreydessä. Suunnittelualueella ei ole mitään merkittäviä taajamakuvallisia ongelmia tai puutteita. Suurin haaste on säilyttää ja
tuoda esille alueen maiseman, luonnon ja kulttuuriympäristön erityispiirteet sekä sovittaa mahdollinen uusi tielinja maisemaan.

6.5.2 Kulttuuriperintö
Arkeologia
Suuren osan kivikautta (n.7500–3000 eKr.) Kaarinan alue oli veden alla. Kivikauden loppupuolen (3000–1300 eKr.) irto- ja asuinpaikkalöydöt keskittyvät Littoistenjärven ympäristöön ja Nummenniityn alueelle. Irtolöytöjä tunnetaan kuitenkin kaikkialta Kaarinasta,
myös Kuusistosta. Pronssikaudella (1300–500 eKr.) alettiin siirtyä
kiinteämuotoiseen asutukseen maanviljelyn ja karjanhoidon yleistyessä. Kaarinan useat hautarauniot, kuten Yli-Lemun Sauhuvuori
ja Hulkkion hautaröykkiöt, ajoittuvat pronssikaudelle. Kylistä Ravattula on syntynyt jo rautakaudella (500 eKr.-1300 jKr.). Myös Rauhalinnan Aallonmäestä on löydetty viitteitä kylän esihistoriallisesta
synnystä. Muita rautakautisia kohteita ovat Papinholma, joka on
tulkittu käräjäpaikaksi ja Sauhuvuori, joka on ilmeisesti toiminut
vartiovuorena.
Kesän 2007 inventoinnissa ei havaittu viitteitä muinaisjäännöksistä. Kuusistonsalmen rannalla, nykyisen tien länsipuolella sijaitsevasta Papinholmasta on aiemmin löydetty rautakautinen rannerengas. Papinholmaan liittyy myös nimistöä ja perinnetietoa varhaishistoriallisena käräjäpaikkana. 1500-luvulla paikkaan viitattiin Käräjäniemenä. Papinholman asema muinaisjäännöksenä ei ole tehdyissä tarkastuksissa ja koekuopituksissa saanut toistaiseksi vahvistusta.

Kuva 65. Saaristotie Kuusistonsaaren eteläosassa

Maakuntakaavassa mainittuja muinaisjäännöksiä on nykyisen tien
parantamishankkeen lähialueella muutamia. Mantereen puolella
näitä ovat Tammenmäen kivikautinen kalmisto ja asuinpaikka (SM
202014), Nummelan pronssikautinen hautaraunio (SM 202021) ja
Rauhalinnan Aallonmäen mahdollinen ruumishauta ja asuinpaikka
(SM 202022). Kuusistossa nykyisestä tiestä noin 200 metriä
kaakkoon on Finnby- kylän Länsitalon kiviröykkiö ja -ladelma,
tomtning (SM 202025). Ohikulkutievaihtoehtojen linjausten osalta
ei ole havaittu muinaisjäännöksiä metsämaalta, eikä peltopoiminnassa havaittu 1800-lukua varhaisemmaksi ajoitettavia löytöjä.
Mantereella ohikulkutien lähialueella sijaitsee kaksi tunnettua kiinteää muinaisjäännöstä; Koriston Myllymäen mahdollinen ruumishauta ja asuinpaikka (SM 202026) ja Yli-Lemun Sauhuvuoren (SM
202023) hautaraunion pohja ja vartiovuori.
Saaristotien historia
Saaristossa ja rannikolla asutus on perinteisesti sijoittunut satamien lähelle ja kulku on tapahtunut meriteitse. Tämän takia tieyhteyksien kehitys alkoikin verrattain myöhään. Läheisten kylien välille
muodostui polkuja, jotka kehittyivät kyläteiksi. Vähitellen syntyvät
maantiet muodostuivatkin vanhoista ratsupoluista ja kyläteistä,
jotka liitettiin yhtäjaksoiseksi yhdystieksi. Kyläteiden vaikutus on
nähtävissä myös Kuusistossa Saaristotien sijainnissa. Tielinja kulkee heti Kuusiston puolelle tultaessa Krogsbyn kylän alueella, josta se kääntyy lounaaseen Empon kylän suuntaan ja edelleen kohti
Joensuun (Åminne) kylää. Kuusiston tieverkon kehitykseen on
lisäksi vaikuttanut tarve päästä kulkemaan saaren läpi Paraisille.
Myös Kuusiston linnaan ja kartanoon on ollut tarpeellista päästä
tietä pitkin.

Kuva 66. Vanhan Rantatien kivisilta.

Aiempina vuosisatoina merkittävin tie Kaarinan liikenneolojen kannalta oli Turun ja Viipurin välinen Rantatie. Rantatieltä johti sivutie
Kuusistonsalmen rantaan, josta kuljettiin lautalla Kuusistoon ja
edelleen Paraisille. Lautan mantereen puoleinen laituri sijaitsi Mattelmäessä Koriston kartanon alapuolella, noin kilometrin nykyisestä sillasta länteen päin. Lautta liikennöi sieltä Ämbodaan, noin nykyisen Pengertien kohdalle. Pengertieltä suoraan rantaan mentäessä on edelleen nähtävissä pätkä vanhaa kivillä täytettyä tienpohjaa. Lautalta lähti merkittävä yleinen maantie Kuusiston halki kohti
Kirjalansalmen lauttaa, joka liikennöi suunnilleen tämän hetkisen
sillan kohdalla. 1700- luvulla saaren muut tiet, kuten Kuusiston
kartanoon johtanut tie, olivat ilmeisesti lähinnä ratsupolkuja.
1800-luvun alussa Kuusiston tie- ja lauttaolot eivät enää tyydyttäneet saaren asukkaita. Erityisesti Kuusistonsalmen ylittävä lautta
koettiin huonoksi. Salmi oli Mattelmäen ja Ämbodan välillä liian
leveä, jotta ylitykseen olisi voitu käyttää varsinaista lauttaa veneen
sijaista ja liikennöidä muulloinkin kuin tyynellä säällä. Lisäksi jyrkkä
tie Ämbodan alueella aiheutti ongelmia raskaammille vaunuille.
Lauttapaikka haluttiin siirtää Papinluodon kohdalle missä salmi on
kyllin kapea, jotta vene voitaisiin korvata tukkilossilla. Tien rakentaminen suunnilleen nykyisen Paraistentien linjaa pitkin Papinluodolle ja Kuusistoon aloitettiin ilmeisesti vuonna 1810.
Paraisten kirkolta Turkuun johtava tie julistettiin lääninhallituksen
päätöksellä yleiseksi tieksi vuonna 1856. Teiden kehitys oli kuitenkin hidasta ja niiden käyttöä hankaloitti salmien ylitys suhteellisen
pienillä soudettavilla losseilla tai kapulalosseilla. Vuosina 1925–
1926 rakennettiin Kirjalansalmeen Sälstenholmin luodolle asti ulottuva pengertie, jotta lossimatkaa saataisiin lyhennettyä. Juuri ennen pengertien valmistumista otettiin Kirjalansalmella käyttöön
ensimmäinen moottorilla toimiva lossi. Seuraavien vuosikymmenien aikana lossia vaihdettiin isompaan useita kertoja, jotta vilkastuva moottoriajoneuvoliikenne saataisiin kuljetettua. Myös Paraisten
Kalkkivuori Oy:n lisääntyvät kuljetukset vaikuttivat tien parannustarpeeseen.

Kuva 67. Kuusistonsalmen silta.
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niitty. Saaristotien varressa on nykyisin 1940- ja 1950- luvuilla rakennettua Empon taajamaan liittyvää rakennuskantaa.

1920-luvun lopulla alkoi pulakausi, jolloin työttömyyden lieventämiseksi tehtiin valtion tukemana paljon tienrakennushankkeita. Vuoden 1930 tienoilla tehtiin Paraistentielle suuria parannuksia työttömyyshankkeena, niin Paraisten, Kuusiston kuin Kaarinan alueella.
Hankeen yhteydessä rakennettiin teräspalkkisilta Kuusistonsalmen
yli korvaamaan puista maantielossia. Myös vuosina 1957–1958
Kuusistonsalmen yli rakennettu uusi silta tehtiin työttömyystöinä.
Samalla myös tien liittymää Turku-Helsinki tiehen oikaistiin. 1950luvulla Paraistentiellä tehtiin muutenkin parannustöitä näkyvyyden
parantamiseksi.
Tarve saada silta myös Kirjalansalmen yli kasvoi sodan jälkeen ja
Paraisten Kalkkivuoren myötävaikutuksella saatiinkin salmeen
ponttonisilta vuonna 1948. Tämä tilapäinen silta oli kuitenkin kallis
ja vaati paljon huoltoa. Suunnitelmat kiinteän sillan rakentamiseksi
alkoivat 1950-luvun puolessa välissä ja uusi riippusilta avattiin liikenteelle vuonna 1963.
Myöhemmistä maantietä 180 koskevista hankkeista olennaisin on
ollut tielinjan siirto Kaarinan keskustan itäpuolelle 1990-luvulla.
Myös moottoritien Kaarinan liittymä on vaikuttanut liikenteen siirtymiseen pois Kaarinan keskustasta.

Kuva 68. Auvaisbergin kartano Kuusistonsalmen pohjoisrannalla.

Rantatie
Maantien 110 pohjoispuolella Kaarinan keskustan kohdalla kulkee
hyvin säilynyt osuus Turun ja Viipurin välistä ”Suurta Rantatietä”.
Rantatie on otettu kokonaisuudessaan käyttöön jo 1300-luvun puolessa välissä. Maanteiden 110 ja 180 risteyksen pohjoispuolella
sijaitsee Ladjakosken vanha kylätonttialue, joka on sijainnut paikalla jo 1200-luvulta lähtien. Kylän kantatalot Alitalo ja Ylitalo sijaitsevat Kaarinantien (maantie 180) molemmin puolin. Ylitalo on vanhalla paikallaan, Alitalo on siirtynyt nykyiselle paikalleen Isojaon
jälkeen. Rantatien linjaus kulkee itä-länsisuunnassa Ladjakosken
kylän kohdalla. Ylitalon pihapiirin lounaispuolella on vanha Rantatien kivisilta (kuva 62). Rantatien linjaus on huomioitu maakuntakaavan suojelukohteena SR 202003. Ladjakosken kyläkokonaisuus Rantateineen ja kivisiltoineen on seudullisesti merkittävä kokonaisuus.

Kuusisto mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran
vuonna 1295, kun katolinen piispa Maunu I kirjasi kirjeensä siellä.
Kuusiston saaren laajempi asuttaminen onkin todennäköisesti seurausta piispankartanon tarpeesta. Piispat ottivat vuokraviljelijöikseen ruotsalaisia talonpoikia, mikä näkyy mm. Kuusiston alun perin ruotsalaisissa paikannimissä. Kyliä syntyi tällöin yksitoista, joista suurin osa sijoittui saaren itä- ja eteläosan paremmin viljelyyn
sopiville alueille. Suuri osa näistä kylistä on edelleen olemassa
alkuperäisillä paikoillaan muutaman talon kokonaisuuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi Saaristotien halkaisema Joensuu (Åminne),
Kuusiston koulun molemmin puolin sijaitsevat Finnby ja Storby
sekä länsilaidan Korsnäs ja Vuolahti. Jullaksen kartano rakennuksineen sijaitsee vanhan Kärromin kylän kohdalla. Kaarinassa nähtävä vanhojen kylien muuttuminen laajemmaksi asuinalueeksi,
näkyy Kuusistossa lähinnä Empossa.

Asutushistoria
Rakennuskanta
Asutus on Kaarinassa muodostunut ensin rannikoille. Hankealueella ensimmäiset kylät ovat olleet mantereella Kuusiston salmen
läheisyydessä. Sisämaassa on sijainnut lähinnä kylien laidunmaat.
Kaarinan kaupunginosat ovat muodostuneet vanhoista kyläalueista, jotka ovat sijainneet nykyisillä paikoillaan lähes samannimisinä
jo 1200-luvun lopusta lähtien. Vanhimmat kylät ovat ilmeisesti olleet Ylilemu, Auvainen, Koristo, Ylikylä, Alakylä ja Maakasto, joka
myöhemmin nimettiin Rauhalinnaksi. Kaarinan alueelle on tyypillistä myös kartanoiden ja suurtilojen muodostus, joka alkoi 1600luvulla ja jatkui 1900-luvulle saakka. Näitä ovat hankealueella mm.
Auvaisbergin ja Jullaksen kartanot.

Kesän 2007 rakennuskannan inventoinnissa nostettiin esille seuraavia huomionarvoisia rakennuksia ja rakennusryhmiä:
Kaarinassa mantereenpuolella Papinholmassa sijaitsee vuonna
1941 rakennettu seurakuntatalo sekä 1957 rakennettu asuinrakennus, jotka kumpikin ovat paikallisesti arvokkaita.
Kuusiston puolella tie kulkee Krogsbyn kylän alueella, jonka varsinainen kylätontti sijaitsee saaren kaakkoiskulmassa. Lauttapaikan
siirron aikaan 1800-luvun alussa paikalla oli Storbyyn Sibbas- tilan

Empon (Ämboda) alueella nykyinen Saaristotie kulkee noin 600
metriä vanhan kylätonttialueen itäpuolella. 1500–1600- luvuilla
kylässä oli kaksi itsenäistä taloa, joista toinen toimi lautturin torppana. Lautturin torpasta ilmeisesti kehittyi varsinainen Ämbodan
tila, joka myytiin 1954 valtion asutustoimintaan. Empon kylän alueelle on kehittynyt taajama, jossa vanhimmat rakennukset ovat
1900-luvun alkupuolelta. Alueen rakennuskanta on voimakkaasti
uudistunut viime vuosina ja aivan tien pohjoispuolella on runsaasti
aivan uusia, osin rakenteilla olevia omakotitaloja.
Saaristotien varressa pian Empon jälkeen on Joensuun (Åminne)
kylätonttialue. Kylän neljästä talosta Plankki, Kleme ja Smeds sijaitsevat edelleen Isojaon aikaisilla tonteillaan. Nykyinen tie kulkee
kyläalueen halki Plankin ja Klemen talojen välistä.
Ohikulkutie vaihtoehtojen lähialueen kulttuurihistoriallisesti arvokkain kohde on mantereella, noin 100 metrin päässä linjasta sijaitseva Auvaisbergin kartano. Auvaisbergin kartanolle pohjoisesta
tuleva Auvaistentie on vanha tielinjaus, joka näkyy mm. Isojakokartassa nykyisellä paikallaan. Suunniteltu uusi tielinja kulkee kartanon itäpuolella ja tulee rantaan kohdassa, joka 1700-luvun lopulla
on ollut rantaniittyä ja jossa nykyään on kesämökkejä. Auvaisbergin kartano on huomioitu maakuntakaavassa suojelukohteena SR
202009. Viereisellä kesähuvila/omakotialueella on useita arvokkaiksi määriteltyjä kiinteistöjä. Salmela IV -niminen 1940-luvulla
rakennettu ja alkuperäisessä asussaan säilynyt kesähuvila on paikallisesti arvokas. Maisemallisesti arvokkaaksi arvioitiin Salmela III
-niminen 1920-luvulla rakennettu mansardihuvila. Pihlava -niminen
kiinteistö, jonka pihapiirissä on 1920-luvun mansardihuvila, 1980-
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luvun omakotitalo ja 1940-luvun sauna/vaja luokiteltiin historiallisesti arvokkaaksi.
Kuusiston saaren etelärannalla niin vanha kuin uusikin tielinja kulkevat Jullaksen kartanon maiden läpi. Itse kartano jää ohikulkutien
linjauksesta noin 200 metrin päähän. Kartanon vanha muonamiehen mökki, hirsinen pitkänurkkainen rakennus (kiinteistöllä Kalliorinne 1) jää aivan uuden ja vanhan tien risteyskohdan tuntumaan.
Rakennetun ympäristön arvokohteet ja suunnittelualueen maisemahistorian pelkistys on esitetty kuvassa 64.
Kulttuurimaiseman kokonaisuudet
Maisemarakenteen ja kulttuuriperinnön perusteella rajattiin hankealueelta kolme huomionarvoista kulttuurimaiseman kokonaisuutta.
Ladjakoski-Papinholma kulttuurimaisemakokonaisuus avautuu
saaristotieltä itään kohti Rauhalinnaa. Auvaisbergin kartano ympäristöineen kuuluu Auvaisbergin kulttuurimaisemakokonaisuuteen.
Kuusiston saaren eteläosassa sijaitseva Jullas-Åminnen alue
muodostaa siihen liittyvine peltomaisemineen laajahkon kulttuurimaisemankokonaisuuden. Aluerajaukset on tehty tievaihtoehtojen
näkökulmasta, eikä niillä ole virallista asemaa.
Jullas-Åminne
Jullaksen kartano sijaitsee Kuusistonsaaren eteläkulmassa lähellä
Kirjalansalmen siltaa. Kartano sijaitsee keskiaikaisella Kärromin
kylätonttialueella, päärakennus on sijainnut tämän hetkisellä paikallaan isojaosta lähtien. Kartanon päärakennus on rakennettu
1800-luvun alkupuolella ja sen nykyinen asu on 1870- luvulta. Tilaan kuuluu 1900-luvun alkupuolen ulkorakennusten lisäksi myös
ns. muonamiehenmökki, joka on rakennettu 1800-luvulla. Kartano
rakennuksineen ja niitä ympäröivä puistomainen pihapiiri muodostavat arvokkaan herraskartanomiljöön, joka on suojeltu maakuntakaavassa (SR 202015).
Åminnen (Joensuun) kylä sijaitsee saaristotien molemmin puolin
Jullaksen kartanosta koilliseen. Åminnen keskiaikaisella kylätonttialueella sijaitsee neljä taloa, joista kolme (Plankki, Kleme ja
Smeds) sijaitsevat edelleen isojaon aikaisilla tonteillaan. Museoviraston inventoinnissa Plankin ja Klemen talot luokiteltiin paikallisesti merkittäviksi kiinteistöiksi. Kylä luokiteltiin paikallisesti arvokkaaksi kyläkokonaisuudeksi.
Jullaksen kartanoa ja Åminnen kylää yhdistää kalliomäkien rajaama vanha, avoin viljelysmaisema. Pelto- ja niittyalueet sijaitsevat
lähes samoilla paikoilla kuin isojakokartoissa, joiden katsotaan
kuvaavan melko muuttumattomana säilynyttä agraarimaisemaa
1500-luvulta eteenpäin. Erityisen arvokkaita maisemallisesti ovat
tilojen rintapellot. Jullas-Åminnen alueella on säilynyt useita perinnebiotooppeja. Näistä merkittävimmät ovat Klemen talon koillispuolella sijaitseva useamman aarin laajuinen keto ja Jullaksesta ja
Åminnen välissä sijaitsevan Tammelan talon länsipuolen kallio-

keto-niittykokonaisuus. Klemen taloa vastapäätä saaristotien länsipuolella ovat Lystilän melko pienialaiset niitty- ja ketolaikut.
Tammelan ympäristössä on lisäksi useita huomionarvoisia peltojen
ympäröimiä keto- ja niittykumpareita. Alueella kulkee myös vanha
Kuusiston saaren läpi Paraisille johtanut tie. Nykyinen tie kulkee
oikaistuna sen pohjoispuolella. Parhaiten vanha tie on näkyvissä
Laumannin ja Kirjalansalmen sillan välissä, jossa se toimii kesäasutukselle johtavana tienä.
Kuusiston osayleiskaavassa Jullaksen kartanon ympäristöineen on
varattu matkailupalveluiden alueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää. Kulttuurimaisemakokonaisuuden pelto- ja metsäalueet on
kaavoitettu maa- ja metsätalousalueiksi, joten kaavoituksen perusteella alue säilyy huomionarvoisena kulttuurimaisema-alueena.
Auvaisberg
Auvaisbergin kartano sijaitsee Kuusistonsalmen rannalla mantereen puolella. Kartano kuuluu Auvaisten kylään, joka on ollut olemassa jo 1200-luvulla. Auvaisbergin kartanon, joka toimii kulttuurimaisemankokonaisuuden keskuksena, kantatila sijaitsi nykyisellä
paikalla jo isojaon päättyessä 1773. Kokonaisuus muodostuu kartanon päärakennuksesta, sen ulkorakennuksista, Auvaisbergistä
lohkotuista huvilatiloista ja vanhoista rintapelloista. Maisemaalueeseen kuuluu olennaisena osana myös Kuusistonsalmi ja
Kuusiston saaren jyrkkä metsäinen ranta. Kaksikerroksinen puinen
päärakennus edustaa empiretyyliä ja on rakennettu 1800-luvun
alussa. Rakennus on museoviraston inventoinneissa luokiteltu
seudullisesti merkittäväksi kiinteistöksi ja se on suojeltu maakuntakaavassa (SR 202009). Auvaisbergiin kuuluneista huvilatiloista on
säilynyt muutamia kartanon itäpuolella. Museoviraston inventoinneissa yksi näistä 1900-luvun alussa rakennetuista jugendhuviloista luokiteltiin historiallisesti, toinen maisemallisesti arvokkaaksi kiinteistöksi. Näiden läheisyydessä sijaitsee myös paikallisesti arvokas 1940-luvun kesähuvila. Kulttuurimaisemakokonaisuuden arvokkain tie on kartanoa sivuava Auvaistentie, joka kulkee edelleen samalla linjalla kuin isojakokartoissa.
Alkuperäisten rintapeltojen lisäksi huomion arvoisia luonnonympäristöjä ovat Auvaisbergin kartanosta koilliseen sijaitsevat perinnebiotoopit. Näitä ovat kolme peltojen ympäröimää kalliokumparetta,
joilla kasvaa monia huomionarvoisia niitty- ja ketokasveja.
Kaarinan taajama on vähitellen laajentunut Lemunniemeä kohti.
Auvaisbergin rintapellot ovat toistaiseksi säilyneet rakentamattomina. Lemuniemelle kaavailtu pientalovaltainen asutus tulee muuttamaan tilannetta ja Auvaisbergin kartanosta muodostuu yksittäinen arvorakennus uuden asuinalueen sisälle.
Ladjakoski-Papinholma
Ladjakoski-Papinholma kulttuurimaisemakokonaisuus sijaitsee
nykyisen tien varrella. Ladjakosken keskiaikainen kylätonttialue
sijaitsee maanteiden 180 ja 110 risteyksessä. Kylän kantatalot

sijaitsevat maantien 180 molemmin puolin. Ylitalo tien itäpuolella
on alkuperäisellä paikallaan, Alitalo on siirtynyt paikalleen tien länsipuolelle isojaon jälkeen. Kylätonttia sivuaa 1300-luvun puolessa
välistä käyttöön otettu Rantatie, joka on säilynyt erittäin hyvin Kaarinan keskustan kohdalla. Tämä Turun ja Viipurin välinen tie oli jo
keskiajalla valtakunnan tärkeimpiä teitä. Ylitalon pihapiirissä sijaitsee vanha kiviholvisilta. Rantatie siltoineen on suojeltu maakuntakaavassa (SR 202003). Museoviraston inventoinnissa Ladjakoski
määriteltiin seudullisesti arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi. Maanteiden 180 ja 110 risteys on vilkasliikenteinen toiminnallinen solmukohta.
Papinholma sijaitsee aivan Kuusistonsalmen ylittävän sillan länsipuolella. Papinholmassa on ilmeisesti sijainnut käräjäpaikka esihistoriallisella ajalla. Sieltä on löydetty myös rautakautinen rannerengas. Alue on suojeltu osayleiskaavassa muinaisjäännöksenä.
Niemekkeellä sijaitsevat kiinteistöt, 1941 rakennettu seurakuntatalo sekä 1957 rakennettu asuintalo, on luokiteltu museoviraston
inventoinnissa paikallisesti arvokkaiksi. Papinholman tammimetsä
on rajattu luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyyppikohteeksi.
Lisäksi alueen luoteislaidalla on keto. Papinholma ja Kuusistonsalmen silta muodostavat maisemallisen solmukohdan. Sillalta
aukeavat merkittävät näkymät Kuusistonsalmeen.
Alueen itälaidalla sijaitsee Rauhalinnan kartano, jonka museovirasto on luokitellut valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kartanomiljöön ja saaristotien välissä on Rauhalinnan jalopuulehto, joka on lehtojensuojeluohjelmassa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lehtoon liittyvät välittömästi sen länsipuolella virtaava puro lampineen, joka kulkee edelleen samassa
uomassa kuin isojakokartoissakin. Rauhanlinnan Aallonmäessä
lähellä Voivalantietä on muinaismuistokohde, mahdollinen ruumishauta ja asuinpaikka, joka on suojeltu maakuntakaavassa (SM
202022).
Maiseman Ladjakoskelta ja Rantatieltä itään ja etelään katkaisee
maantie 110 ja Voivalantien. Katkaisevaa vaikutusta voimistavat
maantien 110 ja Voivalantien väliin rakennetut omakotitalot, jotka
vähentävät maiseman avoimuutta. Voivalantien ylityksen jälkeen
maisema aukeaa itään lähes muuttumattomana. Tärkeimmät keskiajalta säilyneen agraarimaiseman elementit, avoin viljelymaisema, puro ja Rauhalinnan lehtoalue, ovat säilyneet nykypäivään
asti.
Maankäyttösuunnitelmissa kulttuurimaisemakokonaisuuteen sisältyvät Voivalantien eteläpuolella ja Saaristotien itäpuolella olevat
alueet sekä Papinholma on varattu lähivirkistys- ja suojelualueiksi,
eikä huomattavia maisemallisia muutoksia näin ole odotettavissa.
Suuren Rantatien tienoo on jo jäänyt vilkkaiden teiden risteyksessä
maankäytöltään pirstaleisemmaksi. Rantatien eteläpuolisiin ja Ladjakosken kohdalla myös pohjoispuolisiin asuin- ja liikerakennusten
alueen kaavamääräyksiin on tosin sisällytetty ympäristön sopeuttaminen Rantatien ympäristöön.
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tos tapahtuu Haaganpellon kohdalla, jossa on hevostila. Tiejärjestelyt pirstovat pienen peltoaukean.

Vaihtoehdolla ei ole haitallisia vaikutuksia maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriperintöön.

sijaitsevat maisematilaltaan erilaisissa ympäristöissä, mikä tulee
ottaa maisemaan sovittamisessa huomioon. Alustavassa yleissuunnittelussa ei ole tehty niin yksityiskohtaista suunnittelua, että
suuaukkojen vaikutuksia lähimaisemaan voitaisiin tarkemmin arvioida. Ongelmallisempi on pohjoinen suuaukko, jonka ympärillä on
pientaloasutusta. Eteläinen suuaukko ei sijaitse erityisen näkyvällä
paikalla. Louhitun, ylijäämäisen kiviaineksen käyttö muussa Turun
seudun rakentamisessa saattaa säästää maisemallisesti kauniita
kallio- tai sora-alueita muualla.

VE 0+s ja 0++

VE Lyhyt tunneli

Vaihtoehdot sijoittuvat nykyiseen maastokäytävään ja suunnitellut
toimenpiteet voimistavat tien määräävää asemaan lähivaikutusalueen maisemakuvassa. Keskikaiteellinen ratkaisu ja meluesteet
vahvistavat vaikutelmaa.

Lyhyt tunneli jättää maisemallisesti merkittävän Kuusistonsalmen
ranta-alueineen nykyiselleen. Merkittävin maisemallinen haitta
aiheutuu tunnelin pohjoispuolen suuaukosta, joka sijoittuu Auvaisbergin kartanoon liittyvälle peltoalueelle. Suuaukon sovittaminen
maisemaan on haasteellinen tehtävä. Eteläinen suuaukko sen
sijaan sijaitsee melko peitteisellä alueella Kuusiston saaressa.

Tien aiheuttamiin haittoihin voidaan ensisijaisesti vaikuttaa tien
linjauksella ja tasauksella. Maisemaan ja maastonmuotoihin tukeutuvalla geometrialla voidaan säästää olemassa olevaa kasvillisuutta ja rakenteita. Säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden
avulla liitetään tierakenteita, luiskia ja valleja, luonnolliseen maanpintaan. Maastonmuotoilussa tulee myös ottaa olevan maaston
erityispiirteet huomioon.

Kuusiston saaressa linjauksen maanpäällinen osuus kulkee pääosin metsäisessä maastossa ja tielinjan maisemavaikutukset rajoittuvat lähiympäristöön. Tie ylittää kapeat peltolaaksot penkereellä,
joissa näkymä muuttuu paikallisesti.

Liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja torjutaan erilaisten rakenteellisten esteiden ja maavallien avulla. Meluntorjunnassa tulee meluhaitan vähentämisen lisäksi ottaa huomioon myös esteen maisemallinen vaikutus, läpinäkyvyys, korkeus ja materiaali.

VE Matala silta + tunneli sekä VE Korkea silta

Kulttuuriperintöön kohdistuvia haittoja pyritään lieventämään viemällä tielinja mahdollisimman kauaksi kohteista. Myös kohteiden
lähiympäristö ja maisemakokonaisuus tulisi säilyttää.

6.5.3 Vaihtoehtojen vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan
ja kulttuuriperintöön
Nykyisen tien parantaminen
VE 0

Kaupunkirakenteen keskellä Vanhan Rantatien (nyk. ViipurintieOnnelankatu) ja moottoritien E18 välisellä tieosuudella rakentaminen on visuaalisesti kytkettävissä ympäröivään maankäyttöön väyläestetiikan ja viherrakentamisen avulla.
Seudullisesti merkittävä Ladjakosken kyläkokonaisuus Rantateineen ja kivisiltoineen heikkenee entisestään kun vanha tielinjaus
katkaistaan. Kivisillan ympäristö jää irralliseksi arvokohteeksi, jonka kytkentää toiminnalliseen historiaan ja ympäröivään kulttuurirakenteeseen on entistä vaikeampi hahmottaa. Rauhalinnan ja Papinholman kulttuurimaisema-alueella tie sijoittuu nykyistä järeämpänä maisematilan reunaan, mutta sillä ei ole huomattavaa vaikutusta maisemakokonaisuuteen. 0++ -vaihtoehdossa Papinholman
seutu muuttuu uuden, nykyistä korkeammalle sijoittuvan Kuusistonsalmen sillan ja sen viereen rakennettavan ramppisillan myötä.
Papinholman ja sen pohjoispuolella olevan avoimen alueen yhteys
muuhun maisema-alueeseen heikkenee. Voimakkaat tierakenteet
muodostavat tässä kohdassa uuden maisematilan rajan.
Kuusiston saaressa kylien halki kulkevan Saaristotien asema kulttuurimaisemassa vahvistuu ja tierakenteet hallitsevat maisemakuvaa. Empon kaakkoispuolella uusi tielinja, kiertoliittymä ja kevyen
liikenteen väylät alikulkuineen sijoittuvat nykyisen Saaristotien rinnalle kapeaan selänteen ja kallioisen mäen rajaamaan maisematilaan. Plankin ja Klemen tilan kohdalla tien visuaalinen estevaikutus
lisääntyy selvästi. Kohteen maisemallinen arvo heikkenee.
VE Pitkä tunneli
Pitkä tunneli -vaihtoehto ei aiheuta rakennetun kulttuuriympäristön
arvokohteille merkittävää haittaa ja sen maisemavaikutukset jäävät
vähäisiksi. Tunneliin liittyvä uusi tielinjaus jakaa Jullas-Åminnen
peltomaisemaa ja rikkoo hieman tätä rajaavaa metsän reunaa.
Pitkä tunneli- vaihtoehto on kuitenkin nähtävä lähinnä maisemaa
säästävänä vaihtoehtona, jossa merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat tunnelirakenteen suuaukkojen ja tunnelien vaatimien teknisten tilojen seutuville. Pohjois- ja eteläpuolen suuaukot

Linjausvaihtoehdot sijoittuvat Auvaisbergin kartanon ja vanhan
kesäasutuksen väliin, kartanon itäpuolelle. Paikalliset maisemavaikutukset ovat merkittävät. Tie sijoittuu pienten mäkien reunustamalle peltoaukealle, joka rajautuu rantaan. Tielinja, siltarakenteet,
meluesteet ja tunnelin suuaukko ovat kartanomiljöössä hallitsevia
elementtejä. Tie heikentää seudullisesti merkittävän Auvaisbergin
kartanon ja sen itäpuolella olevan paikallisesti merkittävän huvilaalueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoa. Myös Kuusistonsalmea pitkin avautuva näkymä muuttuu sillan rakentamisen jälkeen.
Muutosten merkittävyys ja koettu haitta vaihtelee katselupisteen
mukaan. Silta peittää todennäköisesti eniten näkymiä sillan itäpuolella salmen pohjoisrannalla olevan asutuksen kannalta.
Korkea silta hallitsee maisemaa korkeusasemansa takia matalaa
siltaa enemmän. Lisäksi linjaus vaikuttaa maiseman suurmuotoon
kun kallioselänteeseen piirtyy tielinjan aiheuttaman kallioleikkauksen ja metsänraivauksen takia kauas näkyvä aukko. Matalaan
siltaan liittyvän tunnelin suuaukot ja suuaukkojen yläpuolelle jäävä
kallio-otsa ovat nekin etäälle näkyviä, mutta selänteen muoto säilyy entisellään.
Ohikulkutievaihtoehtojen sijoittuminen Kuusiston saaressa suureksi osaksi rakentamattomille alueille on maiseman ja rakennetun
ympäristön säilymisen kannalta myönteistä. Pääosin metsäisessä
maastossa tielinjan maisemavaikutukset rajoittuvat tien lähiympäristöön. Myös tunneli Lännenmetsän kohdalla säilyttää selänteen
osin yhtenäisenä. Tie ylittää kapeat peltolaaksot penkereellä, joissa näkymä muuttuu paikallisesti. Merkittävin lähiympäristön muu-

Haittojen lieventäminen
Kaikessa tierakentamisessa, kun ollaan pitkään asutulla ja monikerroksisen kulttuuriympäristön omaavassa miljöössä, tulee tierakentamisen sopeutua olemassa olevaan ympäristöön eikä eriytyä
ympäristöstään esimerkiksi maisemaan sijoittumisen tai korkeusaseman kautta.

Olemassa olevan tien kohdalla selkeästi arvokkain kulttuuriympäristökohde on Ladjakosken kylätontin lähialue teineen ja kivisiltoineen. Mikäli uusi tielinjaus toteutuu, on tällä alueella mahdollista
toteuttaa ennallistavia toimenpiteitä, joiden kautta massiivisen
Kaarinantien hallitsevaa asemaa voitaisiin vähentää suhteessa
vanhaan tielinjaan, siltaan ja vanhaan kylämäkeen.
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6.6 Kestävän kehityksen näkökulma
Kestävä kehitys määritellään ihmiskunnan nykyisten tarpeiden
tyydyttämiseksi siten, että tulevilta sukupolvilta ei viedä mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävän kehitystä tarkastellaan
tavallisesti ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Hankevaihtoehtojen vertailussa voidaan tarkastella sitä,
millä tavalla vaihtoehdot vaikuttavat yhdyskuntien kehitykseen taloudellisesti kestävästi, millä tavalla eri ratkaisut seurausvaikutuksineen vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön ja ekologisiin kokonaisuuksiin pitkällä aikavälillä ja millä tavalla vaihtoehdot vaikuttavat
kulttuuriympäristön ja sosiaalisen ympäristön kehittymiseen.
Taloudellisesti kestävä kehitys
Hankkeen perustelut nojaavat vahvasti kestävän kehityksen taloudelliseen ja osin sosiaaliseen puoleen. Hankkeen toteuttamatta
jättämisen on todettu yhdessä liikennemäärien kasvun kanssa
huonontavan edelleen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta
Kaarinan keskustaajamassa ja Kuusiston saarella ja tämän myötä
heikentävän alueiden välisiä yhteyksiä ja lisäävän estevaikutusta.
Koska tie on Turunmaan saaristokuntien Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin ainoa tieyhteys maakuntakeskukseen Turkuun
sekä muun Suomen valtatieverkolle, on matka-aikojen pitenemisen
ja liikenteen sujuvuuden huononemisen nähty heikentävän liikenteestä riippuvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja saariston houkuttelevuutta yritystoiminnan kannalta. Tien parantaminen vaihtoehdosta riippumatta palvelee näin taloudellisesti kestävää kehitystä seudullisesti turvaamalla elinkeinojen toimintaedellytyksiä liikenteellisellä vaikutusalueella. Arvio tieyhteyden positiivisesta vaikutuksesta taloudelliseen kehitykseen perustuu paljolti autoon tukeutuvaan yhdyskuntarakenteeseen, jossa riskinä on entisestään hajautuvat toiminnot, henkilöautoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu ja ruuhkautuminen.
Kaupallisten vaikutusten selvityksen mukaan tieyhteyden parantamisen eri vaihtoehdoilla ei ole suuria eroja vaikutuksissa paikalliseen vähittäiskauppaan, johon vaikuttaa enemmän Turun seudulla
tapahtuva muu kaupan kehitys.
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen teemoja on tarkasteltu luvuissa 6.3 - 6.5. Kestävään kehitykseen liittyvinä, liikennejärjestelyihin liittyvinä asioina on käsitelty elinympäristön laatua
sekä liikkumismahdollisuuksia.

niksi. Varsinaisen vaikutusalueen taajamarakentaminen tieyhteyksineen on jo heikentänyt viheryhteyksien merkitystä ekologisina
käytävinä erityisesti Kuusistonsalmen pohjoispuolella, eikä nykyisen tien kaistojen lisääminen ole ekologisten yhteyksien kannalta
dramaattinen asia. Myös liikenteen häiriöt kohdistuvat jo nykyisin
häiriölle altistuneille alueille, haitat kasvavat liikenteen kasvun
myötä.
Ohikulkutievaihtoehtojen linjaukset sitä vastoin sijaitsevat noin
kolmen kilometrin osuudella ”neitseellisessä” maastossa. Tien ja
liikenteen vaikutuspiiriin tulee näin uusia alueita.
Vaihtoehtojen massatasapaino on kuvattu kohdassa 6.1.2. Nykyistä tietä parannettaessa olemassa olevia tierakenteita pystytään
käyttämään hyväksi joko varsinaisina Saaristotien ajoratoina tai
Kuusistossa paikoin rinnakkaisteinä. Rakentamisessa ei kuitenkaan pystytä tavoittelemaan massatasapainoa vaan uusiin tiejärjestelyihin käytettävä kiviaines on tuotava muualta. Massatasapaino saavutetaan parhaiten Korkea silta –vaihtoehdossa, jossa hyvälaatuinen päällystekiviaines on arvioitu tuotavaksi hankkeen
ulkopuolelta. Erityisesti Kuusistonsalmen alittavat tunnelivaihtoehdot ovat runsaasti ylijäämäisiä kiviaineksen suhteen. Vertailukohtana mainittakoon, että pitkän tunnelin ylijäämäinen kalliokiviaineksen määrä on noin kaksinkertainen verrattuna kalliokiviaineksen
määrään, joka otettiin Paraisten, Turun, Kaarinan ja Piikkiön alueella vuonna 2005.
Tien rakentamisen ja kunnossapidon materiaalinkulutus, energiankäyttö ja päästöt on laskettu elinkaaritarkasteluna MELI- ja BeCost
–työkaluilla 50 vuoden aikajänteellä. Sillanrakentamisen ympäristökuormituksen laskelmissa on käytetty hyväksi esiselvityksiä tiesiltojen ainemenekki- ja kustannusmalleista siltojen elinkaariarvioinnista sekä terästuotteiden ympäristöselostetta. Silloista on laskettu mukaan ainoastaan Kuusistonsalmen ylittävät sillat sekä risteyssillat. Määrät ovat siis hyvin suuntaa-antavia. Lyhyen tunnelin
betoniosuuden ympäristökuormitus ei ole laskennassa mukana,
koska sen rakentamistekniikkaan sisältyy paljon avoimia kysymyksiä. Ympäristöä kuormittavia työvaiheita ovat myös elementtien
kuljetus sekä asennustyö ruoppauksineen ja perustus- sekä täyttömateriaaleineen, jotka eivät nekään sisälly laskelmaan. Rakentamiseen ei ole tässä vaiheessa oletettu käytettäväksi uusiomateriaaleja, koska työmenetelmä- ja materiaalivalintoihin ei oteta kantaa vielä alustavassa yleissuunnitelmavaiheessa.

kuormittavuutta lisää Saaristotien liikenteen ruuhkautuminen työn
aikana. Tästä aiheutuva kuormitus ei ole laskelmissa mukana.
Ohikulkutien tunnelivaihtoehdoissa erityisesti louhintatyön energiankulutus on huomattavaa, mutta myös siltarakenteet ovat energiankulutuksen kannalta merkittäviä. Erityisesti ohikulkutien tunnelivaihtoehdoissa energian käyttöä ja näin myös kasvihuonekaasujen, happamoittavien yhdisteiden sekä terveydelle haitallisten
hiukkasten päästömääriä lisää vaihtoehtoihin liittyvä suuri, ylijäämäinen louhintamäärä. Korkean siltavaihtoehdon kuormittavuutta
lisää sillan suuri teräksen määrä.
Taulukko 11. Karkea arvio luonnonvarojen käytöstä rakentamisessa ja kunnossapidossa eri vaihtoehdoissa.
VE

luonnonmateriaalit
tn
0+s
339 000
0++
385 000
Korkea silta
281 000
Silta+tunneli
322 000
Lyhyt tunneli**
284 000
Pitkä tunneli
216 000

kiviainesalijäämä
tn
259 000
327 000
25 000*
27 000*
41 000*
69 000*

energian
kulutus
GJ
44 969
71 255
125 088
114 989
134 799
282 126

* päällystekiviaines
** huom. lyhyen tunnelin betoniosuus työvaiheineen ei ole mukana laskelmassa

Hiilidioksidin (CO2), happamoittavien yhdisteiden sekä haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt eri vaihtoehdoissa on esitetty taulukossa 11. Kunnossapito on MELI -laskentaohjelmassa
oletettu toteutettavaksi normaalin kunnossapitostrategian mukaan.
Kunnossapidon osuus esimerkiksi tierakennuksen hiilidioksidipäästöistä on arviolta 3-6 %, typen oksidien päästöistä 3,7-5,4 %.
Käytön aikaiset tieliikenteen päästöt on esitetty kohdassa 6.2.3
taulukossa 10.
Taulukko 12. Vaihtoehtojen rakentamisen ja kunnossapidon kokonaispäästömääriä.
VE
0+s
0++

Kunnossapitovaiheen ympäristökuormitus koskee uuden kunnossapidettävän tienosan aiheuttamaa lisäystä, ei koko vaihtoehdon
kunnossapidon kuormitusta.

Korkea silta

Uusiutumattomia luonnonmateriaaleja käytetään 0+s ja 0++ vaihtoehtojen rakentamisessa ja kunnossapidossa muita vaihtoehtoja enemmän. Tähän vaikuttaa erityisesti parannettavan tien pituus sekä rakennettavat rinnakkaistiet. Fossiilisen energian käyttö
rakentamisessa ja kunnossapidossa jää kuitenkin muita vaihtoehtoja pienemmäksi. Nykyistä tietä parannettaessa rakentamistyön

Lyhyt tunneli*

Silta + tunneli

Ekologisesti kestävä kehitys
Luonnonvarojen käytön ja ekologisten kokonaisuuksien kannalta
vaihtoehdot eroavat monessa suhteessa toisistaan. Nykyisen tien
parantamisen vaihtoehdot tukeutuvat nykyiseen tieverkkoon ja
maankäyttöön, minkä vuoksi suorat vaikutukset ekologisiin kokonaisuuksiin ja yksittäisiin luonnon arvokohteisiin jäävät melko pie-

kiviainesylijäämä
tn
0
0
0
189 000
648 000
1 188 000

Pitkä tunneli

CO2
happamoittavat
tn
yhdisteet tn
4 620 SO2
5 590
NOx
39 100
6 770 SO2
7 450
NOx
52 830
39 810 SO2
15 950
NOx
66 120
14 700 SO2
14 410
NOx
77 610
16 330 SO2
15 500
NOx
96 300
26 750 SO2
22 900
NOx 178 400

VOC
kg
7 980
9 620
31 590
14 630
19 550
34 580

** huom. lyhyen tunnelin betoniosuus työvaiheineen ei ole mukana laskelmassa
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Vaihtoehdot peittävät alleen myös eri käyttötarkoituksessa olevia
maa-alueita. Maa-alueista luonnonvarojen kannalta merkittäviä
alueella ovat erilaiset maa- ja metsätalousalueet sekä viheralueet.
Näiden määrien suuruusluokkia on luonnehdittu taulukossa 13.
Maa-alueita säästää luonnollisesti eniten Pitkä tunneli –vaihtoehto.
Korkea silta –vaihtoehdossa maa- ja metsätalousaluetta jää tierakenteiden alle eniten, kaksinkertaisesti verrattuna esimerkiksi Lyhyt tunneli –vaihtoehtoon. Nykyisen tien parantamisen vaihtoehdossa tielinjojen alle jäävä maa-alue on pääasiassa uuden tielinjauksen kohdalla Kuusiston saaressa viljelystä poistunutta aluetta,
jolla ei ole suurta ekologista merkitystä.
Taulukko 13. Tierakenteiden alle jääviä pinta-aloja.
VE

0+s
0++
Korkea silta
Silta + tunneli
Lyhyt tunneli
Pitkä tunneli

metsätalousmaa ha

maatalousmaa ha

lähinnä tien läheisyydessä olevat
erityyppiset viheralueet

7,9
5,5
4,3
-

3,6
3,6
1,9
1

yhteensä
ha

10,3
13,6
11,5
9,1
6,2
1

Kuva 69. Auvaisbergin ketokumpare.

Luonnonolojen kannalta merkittävämpää on tielinjausten aiheuttama estevaikutus ekologisille yhteyksille sekä liikenteestä johtuvat
seurannaisvaikutukset liikennemelun, päästöjen, viiman sekä eliöiden kuolleisuuden kautta.
Hankkeen vaikutusalue on vanhaa kulttuuriympäristöä, jossa veden alta paljastuneet savikot on otettu viljelykäyttöön ja luonnonympäristöstä on muodostunut mosaiikkimainen verkko. Rauhallisia, laajoja, seudullisiksi luonnon ydinalueiksi kutsuttavia metsäalueita, joita esimerkiksi hirvet käyttävät talvialueena, ei hankealueella ole. Lisäksi tiivis asunto-, palvelu- ja teollisuusrakentaminen sekä vilkasliikenteinen tieverkko on pirstonut entisestään pinta-alaltaan pienehköjä metsäalueita. Alueen ekologisen aseman
muuttumisesta kertonee osaltaan se, että kymmenen vuotta sitten
tehdyssä selvityksessä on kerrottu hirviä tavattavan saarella kesäaikaan 10-12 yksilöä, talviakaan vähemmän. Tällä hetkellä saari
on hirvien kannalta lähinnä läpikulkureitti Kakskerran ja mantereen
välillä. Hirvet liikkunevat vielä jonkin verran Kuusistonsalmen yli
Auvaisten ja Kuusiston länsiosan välillä. Viheryhteydet pohjoiseteläsuunnassa heikkenevät Lemunniemeen kaavaillun rakentamisen myötä ja seudullisesti tärkeimmät ekologiset yhteydet saaressa muodostunevatkin itä-länsi –suuntaisiksi yhteyksiksi saariston ja mantereen välillä. Turun, Kaarinan ja Piikkiön tehokas
maankäyttö sekä itä-länsisuuntaiset vilkasliikenteiset tiet (vt1, kt40
ja mt110) ja rautatie pohjoispuolella vahvistavat tätä seudullisen
ekologisen yhteyden suuntaa, vaikka vielä Raadelman ja Rungon
vapaampien maastojen kautta kohti Liedon rajaa on onnettomuustietojen perusteella hirvieläinliikennettä.

Kuusiston saaren läntisessä osassa rakentamatonta, yhtenäisesti
metsäpeitteistä aluetta on maaston yleispiirteiseen mosaiikkimaisuuteen nähden paljon. Sitä voidaankin pitää kaupunkialueen mitassa luonnon ydinalueena. Alue on pääasiassa tavanomaista talousmetsää, jolla on virkistyskäyttöä. Monimuotoisuutta lisääviä
kohteita ovat erityisesti luonnonsuojelulain ja metsälain mukaiset
luontotyypit. Kuusistoa ympäröivät vesistöt aiheuttavat useimmille
eläimille estevaikutusta, jota jääpeite yleensä talvisin lieventää.
Ranta-alueet puolestaan tarjoavat tietyille eliölajeille suotuisia olosuhteita ja liikkumisyhteyksiä. Paikalliset metsäalueet ja –
saarekeketjut sekä rantavyöhykkeet toimivatkin tärkeinä viherkäytävinä osana seudullista ekologista verkostoa ja muodostavat
paikallisen ekologisen verkoston, joka turvaa yksittäisten eläinten
ja eläinryhmien toimeentulon.
Nykyisen tien parantamisvaihdoissa rakentamistoimenpiteet kohdistuvat mantereen puolella alueille, joilla viheryhteydet toimivat
pääasiassa virkistysyhteyksinä puistomaisten viheralueiden välillä.
Oleellista vaikutusta ekologisiin yhteyksiin ei ole. Kuusistonsalmen
kohdalla uusi silta vaihtoehdossa 0++ asettuu nykyistä korkeammalle, eikä siltapengertä tuoda ranta-alueelle. Rakentamisaikaa
lukuun ottamatta uudella sillalla ja siihen liittyvällä tien nelikaistaistamisella ei ole suurta heikentävää vaikutusta nykyisiin ekologisiin
yhteyksiin. Kuusiston saaressa toimenpiteet voimistavat nykyisen

tien estevaikutusta. Eläinonnettomuuksien perusteella tulkittavissa
olevat tien ylityskohdat muodostuvat entistä vaikeammiksi ylittää
uusien ajoratojen, riista-aitojen ja meluesteiden vuoksi. Yhteydet
painottuvat Järvenojan-Jullaksen peltonotkelmaan ja sen reunaalueille, johon muodostuu nykyisestä heikkenevä tietä poikittava
yhteys. Riistaeläimille mitoitettu alikulku parantaa hieman yhteyden
toimivuutta.
Ohikulkutievaihtoehdot pitkää tunnelia lukuun ottamatta vahvistavat Kuusistonsalmen pohjoispuolella nykyisen ja rakentuvan
maankäytön estevaikutusta ekologiselle verkostolle. Kuusiston
saarella saaren pohjoisosan ehjäksi jättävät linjaukset (Silta ja tunneli, Lyhyt tunneli) turvaavat paikallisia yhteyksiä eivätkä eristä
esimerkiksi Juopinkrottia ja Lännenmetsän lakialueen noro- ja
suoympäristöjä muusta saaren länsiosan metsäalueesta. Kuusistonkaaren jatke ja siihen liittyvän maankäytön rakentaminen katkaisevat kuitenkin yhteyssuunnan itään ja etelään päin. Korkea
silta –vaihtoehto yhdessä Kuusistonkaaren jatkeen kanssa heikentää jo huomattavasti Lännenmetsän itäosan yhteyksiä muuhun
Kuusistonsaaren metsäalueeseen. Itä-länsisuuntaiset paikalliset ja
seudulliset yhteydet heikkenevät huomattavasti näiden linjausten
eteläosuuksilla. Alikulut lieventävät osittain vaikutusta. Pitkä tunneli
–vaihtoehto säilyttää ekologiset yhteydet Kuusistonsaaren eteläosaa lukuun ottamatta.
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Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta on tärkeää, että
luontokokonaisuuksien monipuolisuus ja yhteydet säilyvät. Kaikissa vaihtoehdoissa Kuusistonsaaren itä-länsisuuntaiset ekologiset
yhteydet on turvattava erikoisjärjestelyin. Maankäytön tiivistymistä
tapahtuu mantereen puolella ohikulkutiehankkeesta huolimatta.
Kuusiston puolella ekologisen verkoston osan monipuolisuutta
voidaan pitää yllä paikallisten luontokokonaisuuksien ja niiden välisten yhteyksien säilyttämisellä. Luonnon monimuotoisuudelle
paikallisesti suurimman uhkan muodostaa tämän vuoksi korkea
silta -vaihtoehto.

−

Melulle ja tärinälle altistuvien asukkaiden määrät perustuvat
nykytilanteen tietoihin. Vuoden 2030 melulle altistuvien määriin
vaikuttavat laskennassa vain liikennemäärien muutokset sekä
rakennettavat meluesteet.

−

Tärinän arviointi alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa perustuu hyvin yleispiirteisiin tietoihin maaperästä ja kalliopintojen sijainnista.

−

Tunnelien suunnittelu ja rakentaminen vaatii tarkkoja tietoja
kalliopinnoista ja kallion laadusta. Mm. rakentamistekniikka,
pohjavesien hallinta ja käytön aikainen toimivuus ja turvallisuus
vaativat jatkosuunnittelussa tarkkoja selvityksiä ja suunnitelmia, joiden pohjalta myös ympäristövaikutukset tarkentuvat.

−

Läjitysalueita ei varata alustavassa yleissuunnittelussa. Läjitysalueisiin liittyviä seurannaisvaikutuksia, jotka aiheutuvat läjityskohteen sijainnista ja laadusta, ei ole pystytty ottamaan
huomioon. Kallionlouhinnan ylijäämämassojen loppusijoittamista ja mahdollista välivarastointitarvetta ei ole mahdollista arvioida alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa.

−

Elinkaaren ajalle tehdyt energian- ja luonnonvarojen kulutuksen sekä päästöjen laskelmat sisältävät laskentaohjelmiin sekä
lähtötietoihin liittyviä puutteellisuuksia ja yleistyksiä, joita on
tuotu esille laskelmien yhteydessä.

6.7 Epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on epävarmuustekijöitä, jotka
johtuvat arvioinnin pitkästä aikajänteestä (50 v) sekä alustavan
yleissuunnittelun, käytettävissä olevien lähtötietojen sekä arviointimenetelmien tarkkuudesta. Arvioinnin aikana lähtötietoja on tarkennettu mm. maastoinventointien ja -tutkimusten, haastattelujen
sekä kirjallisuusselvitysten avulla siten, että vaikutukset on voitu
arvioida suunnitteluvaiheen edellyttämällä tavalla ja tasapuolisesti
eri vaihtoehdoissa.
Epävarmuustekijöitä sisältyy seuraaviin asioihin:
−

Liikenne-ennusteessa epävarmuustekijät liittyvät maankäyttötietoihin, liikennemallin aluejaon aiheuttamaan epätarkkuuteen
(erityisesti pienen alueen tarkastelussa), reitinvalinnan tietynlaiseen yksioikoisuuteen sekä ennusteen lähtökohtana toimivan nykytilanteen mallin paikkansapitävyyteen. Mallissa käytetyt Turun seudun kuntien maankäyttösuunnitelmien tiedot ovat
vuodelta 2001. Liikennemallin aluejaon ja reitinvalinnan aiheuttama epävarmuus on sitä suurempaa, mitä suppeampaa aluetta mallilla tarkastellaan ja malli on luotettavimmillaan, kun liikenne-ennusteella tarkastellaan isoimpien pääväylien liikennemäärien kehitystä. Liikenne-ennusteen luotettavuutta on tarkennettu päivittämällä Turun kaupunkiseudun liikennemallia liikennelaskennalla ja määräpaikkatutkimuksella hankkeen vaikutusalueella. Liikenne-ennusteen sisältämät epävarmuudet
siirtyvät liikenteestä johtuvien päästömäärien, liikennemelun
sekä tärinän arviointiin.

−

Maankäytössä tapahtuvat muutokset hankkeen päävaikutusalueella on otettu huomioon kuntien kaavoitustietojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien perusteella. Maankäyttösuunnitelmien toteutuminen riippuu kuitenkin monista tekijöistä, joita
ei voida kattavasti huomioida tällaisessa pitkän aikavälin arvioinnissa. Näin esimerkiksi Kaarinan ja muun Turun kaupunkiseudun alueen keskeneräisiä kaupan hankkeita on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Myöskään Kakskerran ja Kuusiston saaren välistä siltaa, joka on ollut esillä Turun maankäyttösuunnitelmissa, ei ole sisällytetty arviointeihin.

