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Päätös
Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki pitää kansallisen ja globaalin saavutettavuuden
kannalta maan kasvukeskusten välisten nopeiden raideyhteyksien kehittämistä tärkeänä. Näihin lukeutuvat niin Helsingin ja Turun välinen
yhteys kuin Suomirata. Ilmastonäkökulmasta raideliikennehanke on
tärkeä ja kannatettava. Arviointiohjelmassa on tunnistettu hyvin hankkeen moninaiset ja laajalle ulottuvat vaikutukset ja arviointimenetelmiä
on esitetty asianmukaisesti. Laajimmat ja pysyvimmät vaikutukset kohdistuvat yhdyskuntarakenteeseen ja sen toimivuuteen. On tärkeää, että
arvioinnissa kiinnitetään valtakunnallisen ja seututason arvioinnin ohella riittävästi huomiota myös paikallistason muutoksiin hankkeen koko
vaikutusalueella.
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin
rautatieaseman ratapihan kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää junaliikennettä Helsingin ja Espoon välisellä rataosuudella.
Jos Helsingin ja Espoon välinen junaliikenne kasvaa hankkeen johdosta, on sillä ympäristövaikutuksia esimerkiksi lisääntyvän melun muodossa myös Helsingin kaupungin alueella. Liikenteellisten vaikutusten
arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsingin rautatieaseman ratapihan
kapasiteetin riittävyys mikäli hanke lisää junaliikennettä Helsingin ja
Espoon välisellä rataosuudella. Arviointiohjelmaan tulee sisällyttää
myös hankkeen edellyttämät varikot ja niiden sijainnit.
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Junaliikenteen nopeutuminen Helsingistä Turkuun sekä mahdollinen
uusi taajamajunaliikenne Helsingin ja Lohjan välillä parantaa Helsingin
kaupungin ja Helsingin seudun saavutettavuutta kestävillä kulkutavoilla,
millä on vaikutusta työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Helsingin alueen maankäytön kehittämiseen sillä ei ole juuri
vaikutusta.
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Uudenmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
PL 36
00521 HELSINKI

UUDELY/13887/2018

Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Espoon kaupunginhallitus 3.2.2020 § 36:
Espoon kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Helsinki - Turku junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
seuraavan lausunnon:
Yleistä
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kuvattu hankkeen tavoitteet ja vaihtoehdot
hyvin. Arviointiohjelma on kattava ja tulevan ympäristövaikutusten arvioinnin
painopistealueet on kohdennettu oikein.
Arvioitava Helsinki - Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja Varsinaissuomen
maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn lainvoimaiseen, oikeusvaikutteiseen
ratalinjaan.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvattu vaihtoehtojen asettelu ei siten esitä
vaihtoehtoisuutta Espoo - Salo välille, mutta ottaa huomioon Turku - Salo välillä Piikkiön
oikaisun hankevaihtoehtona.
Vertailuvaihtoehdoksi 0+ on esitetty nykyinen rantarata, jonka ominaisuuksia on
parannettu. Ohjelmasta ei kuitenkaan selviä, kuinka laajamittaisista parannustoimista on
kysymys. Vaikutusten arvioinnin menetelmiin on vaikea ottaa kantaa, kun vaihtoehtoa ei
tunneta. Järeät parantamistoimet muodostaisivat siitä hankevaihtoehdon, joka ei ole
Helsinki - Turku nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen.
Viimeisen viiden vuoden aikana Espoon väestö on kasvanut keskimäärin lähes 4 600
asukkaalla vuosittain. Arviointiohjelman kohtaan 5, Suunnittelualueen nykytila ja
kehittyminen, tulee päivittää Espoon väestönkasvuennusteet uuden Espoon kaupungin ja
Helsingin seudun väestöprojektiot 2018 - 2060 raportin mukaisiksi.
Hankkeen etenemisen kannalta on hyödyllistä, että ympäristövaikutusten arviointityössä
tullaan arvioimaan, YVA-lainsäädännön edellyttämien vaikutusten lisäksi, myös
liikenteellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.
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Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonsuojelukohteisiin
Espoossa on paljon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä virtavesiä, joiden arvoja
on tarkasteltu Espoon virtaselvityksessä (Espoon ympäristökeskuksen monistesarja
1a/2009, 1b/2009). Vaikutusten arvioinnissa on syytä huomioida, että työmailla voi olla
merkittäviä vaikutuksia pienvesistöihin. Espoon kaupunki on laatinut erillisen oppaan
työmaavesien hallinnasta (Espoon kaupungin työmaavesiopas).
Espoossa esiintyy luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi ja rauhoitetuksi
määritetty lahokaviosammal, jota ei ole mainittu YVA-ohjelmassa. On suositeltavaa, että
lahokaviosammaleen mahdollista esiintymistä rataosasuudella tarkastellaan ja
potentiaaliset esiintymäpaikat käydään kartoittamassa.
YVA-selostuksen hankkeen tarvitsemien lupien esittelyssä tulee käydä läpi, millaisia
muutoksia hankkeen toteutuminen aiheuttaa Kvarnträsketin luonnonsuojelualueessa ja
millaisia poikkeuslupia suojelumääräyksistä radan rakentaminen edellyttää.
Luontoarvojen vaikutusten arvioinnissa tulisi Espoon osuudella keskittyä erityisesti
Kvarnträsketin suojelualueen ympäristöön ja sen suojavyöhykkeeseen sekä
Svartbäckträsketin ympäristöön. Nämä luontokohteet ovat lähes luonnontilaisia ja eheitä
kokonaisuuksia, mikä tekee niistä erityisen herkkiä rakentamisen haitallisille vaikutuksille.
Vaikutukset viherverkostoon ja ekologisiin yhteyksiin
Arviointien lähtötiedoissa tulee huomioida, että Espoossa on laadittu erillinen selvitys
ekologisista yhteyksistä ja viherverkostosta (Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja
1/2014, Jenni Hirvensalo) minkä lisäksi kumpaakin verkostoa on laajasti tarkasteltu
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyössä (luonnos ollut nähtävillä 3.4. - 3.5.2018).
Vaikutusten arvioinnissa on erityisesti huomioitava rakentamisessa syntyvien ja
käytettävien maamassojen välivarastointi ja kuljettaminen. Ratalinjan Espoon osuudella
on herkkiä luontokohteita, joihin maamassojen käsittely voi aiheuttaa huomattavia
vaikutuksia. Vaihtoehdot maamassojen vastaanottopaikoille tulisi tarkastella YVAselostuksen yhteydessä, sillä välivarastointipaikkoja, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia
esim. asuinalueisiin, on Espoossa vähän.
Espoon rataosuudella monet luontoarvot esiintyvät pienialaisella alueella, esimerkiksi
Stampforsen-kosken ympäristössä, jolloin niihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää
teknisten ratkaisujen huolellisella suunnittelulla. Jos vaikutusten arvioinnissa todetaan,
että merkittävästi haitallista ympäristövaikutusta voidaan riittävästi lieventää vain
tietynlaisella teknisellä ratkaisulla siltojen ja tunneleiden osalta, on tämä selkeästi käytävä
ilmi YVA-selostuksesta, jotta vastaavia teknisiä rakenteita voidaan edellyttää hankkeen
seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Huomiota tulisi kiinnittää uhanalaisten lajien lisäksi
myös uhanalaisiin luontotyyppeihin.
Vaikutukset ilmastonmuutokseen
Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa olisi hyvä tuoda esiin arviossa huomioidut
tekijät: onko esimerkiksi rakentamisen aikaisten vaikutusten osalta huomioitu työkoneiden
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päästöt ja ovatko maamassojen kuljetukset mukana päästölaskelmissa. Espoossa on
käynnissä hanke, jossa tarkastellaan vähähiilisiä työmaita.
Vaikutukset liikenteeseen
Liikenne-ennusteissa ja vaikutusten arvioinnissa tulee junaliikenteen osalta ottaa
huomioon kysynnän ohella myös tarjonta ja kapasiteetti. Esimerkiksi Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavoituksen yhteydessä laadituissa ennusteissa havaittiin, että 2
taajamajunaa ruuhkatuntina ei nykyisellä junakalustolla riitä matkustajakysynnälle
oikoradan Espoon osuudella vuoden 2050 tilanteessa.
Mauri Hämäläinen
Lakimies
043 826 5237
mauri.hamalainen@espoo.fi
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Espoon seudun ympäristöterveys
24.1.2020

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

UUDELY/13887/2018
ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-,
LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINKI – TURKU NOPEAA JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 20.1.2020 mennessä. Espoon seudun ympäristöterveys on pyytänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa, jota on myönnetty 24.1.2020 asti.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ensimmäinen vaihe ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), joka koskee Helsinki –Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuutta. Hankkeesta vastaavana toimii Väylävirasto ja YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Konsulttina toimii Rambollin ja Sitowisen muodostama konsulttiryhmä.
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku.
Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaikutuskokonaisuuksia:
• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
• Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
• Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
• Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
• Vaikutukset liikennejärjestelmään
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
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Yleistä:
Vertailuvaihtoehdoksi 0+ on esitetty nykyinen rantarata, jonka ominaisuuksia on parannettu.
0+ vaihtoehdon käsittelystä ei kuitenkaan selviä, mitä korjaavia toimenpiteitä tullaan tekemään. Lisäksi 0+ vaihtoehdon arvioinnissa voisi tarkemmin huomioida, millaisia vaikutuksia
tulisi, jos päärata rakennetaankin muualle.
Eri vaihtoehtojen esittelyssä tulisi selkeästi tuoda esille saavutetut ajalliset hyödyt.
Vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää ajantasaisia tietoja Espoon ja Kirkkonummen väestönkasvuennusteista.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Hankkeen vaikutukset pohjavesialueisiin, niillä sijaitseviin vedenottamoihin ja varavedenottamoihin sekä yksityistalouksien talousvesikaivoihin tulee arvioida rakentamisen ja toimintojen
suunnittelun yhteydessä sellaisella tarkkuudella, että saadaan mahdollisimman luotettava
kuva vaikutuksista pohjaveden sekä talousveden laatuun ja määrään.
Arvioinnissa olisi hyvä selvittää myös hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat uimarannat ja
hankkeen vaikutukset uimaveden laatuun.
Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
Melu-, runkoääni- ja tärinävaikutuksia arvioitaessa olisi hyvä olla arvio altistujien määrästä ja
altistuksen kestosta. Altistumisen arvioinnissa on hyvä, että tulokset esitetään ilman torjuntatoimia sekä niiden kanssa.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaisten melun ohjearvojen lisäksi tulee vaikutusten arvioinnissa arvioida melua ja laatua asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisesti.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Ratahankkeen rakentamisaikaisia haittoja (melu, tärinä, ilmanlaatu (pöly)) tulee seurata ja
torjua parhain mahdollisin menetelmin.
Riskinarviointi
Vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilö- ja tavaraliikenteen tuomiin riskeihin (vaarallisten aineiden kuljetukset ja muut erityisriskit).
Hankkeen yhteisvaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kaikki ne hankkeet, jotka yhdessä
toistensa kanssa todennäköisesti voivat vaikuttaa käsiteltävänä olevan hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyteen.
On hyvä, että jo vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdollisten haitallisten ympäristövaikutusten seurantajärjestelmä.
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Espoon seudun ympäristöterveys pitää myönteisenä, että hankealueen asukkailla on mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun ja arviointimenettelyyn ja arviointityön tueksi
saadaan alueen asukkailta tärkeää paikallistietoa. Hankealueen asukkaiden huolia, pelkoja
ja toiveita voidaan näin myös paremmin huomioida.
Espoon seudun ympäristöterveydellä ei ole muuta lausuttavaa Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Tuula Savolainen
johtava terveystarkastaja
Espoon seudun ympäristöterveys
tuula.a.savolainen@espoo.fi
p. 043 - 8267680

Maria Laiho
terveystarkastaja
Espoon seudun ympäristöterveys
maria.t.laiho@espoo.fi
p. 043 - 8270111
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Kirkkonummen kunnan lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 26
1677/11.01.00/2019
Valmistelija

kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus)
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää Kirkkonummen kunnalta
lausuntoa Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevan
ympäristövaikutusten arvioinnin arviointiohjelmasta. Lausuntoa pyydetään
20.1.2020 mennessä. ELY-keskus on myöntänyt lisäaikaa lausunnolle
28.1.2020 saakka.
YVA-menettely ja taustaa
Ympäristövaikutusten arviointi perustuu lakiin sekä asetukseen
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Menettelyn ensimmäisessä
vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, eli suunnitelman
siitä, miten hankkeen toteuttamiselle valittujen vaihtoehtojen
ympäristövaikutukset on tarkoitus selvittää ja vaikutuksia vertailla.
Toisessa vaiheessa selvitetään vaihtoehtojen vaikutukset keskittyen
hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin.
Laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään
arvioinnin tulokset. YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomainen
antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, jolla tarkoitetaan
yhteysviranomaisen tekemää perusteltua johtopäätöstä
hankekokonaisuuden merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskeva ympäristövaikutusten
arviointimenettely on ensimmäinen hankekokonaisuutta käsittelevä
ympäristövaikutusten arviointi. Hankekokonaisuuksien arviointi tuli
mahdolliseksi lainsäädännön muutoksella (YVA-laki) vuonna 2017.
Espoo-Salo -oikoradan alustavan yleissuunnittelun yhteydessä vuosina
2009-2010 sovellettiin myös YVA-menettelyä ja se päättyi vuonna 2010.
Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2018, ja se valmistuu
vuoden 2020 aikana.
Arviointiohjelma, hankkeen kuvaus ja muodostetut vaihtoehdot
Hankkeesta vastaava on Väylävirasto ja YVA-yhteysviranomainen
Uudenmaan ELY-keskus. YVA-ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa
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ELY-keskuksen verkkosivuilla suomeksi:
http://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA ja ruotsiksi:
http://www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB
Arviointiohjelman mukaan uusi kaksiraiteinen Espoo-Salo -oikorata
mahdollistaa nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä
lähiliikenteen kehittämisen Helsinki-Espoo-Lohja ja Turku-Salo välille.
Espoo-Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki-Turku -rataa noin 26 km ja
nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo-Turku -radan
kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo-Turku yhteysvälin
ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta,
täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
Helsinki–Turku nopea junayhteys hanke-YVA jakautuu viiteen osuuteen:
•
•
•
•
•

Espoo-Salo-oikorata
Salo-Turku kaksoisraide
Turun ratapiha
Piikkiön oikaisu
Vertailuvaihtoehto 0+ (Rantarata)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
• VE A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo-Turku
• VE B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo-Turku Piikkiön
oikaisun kautta
• 0+: Rantarata parantamistoimenpiteillä
Hankevaihtoehto A pitää sisällään uuden kaksoisraiteen välillä Espoo-Salo
ja uuden raiteen nykyisen radan maastokäytävään välillä Salo-Turku.
Tarkasteltava rataosuus sijoittuu välille erkaneminen Espoon aseman
jälkeen-Turun henkilöratapiha. Turun ratapihan alueella vaikutuksia
arvioidaan siltä osin, kuin muutokset johtuvat nopeasta junayhteydestä
Hankevaihtoehto B käsittää uuden kaksoisraiteen välillä Espoo-Salo ja
uuden raiteen nykyisen radan maastokäytävään välillä Salo-Turku lukuun
ottamatta Piikkiön oikaisua, jossa uusi kaksoisraide (noin 8,5 km).
Tarkasteltava rataosuus sijoittuu välille erkaneminen Espoon aseman
jälkeen-Turun henkilöratapiha. Turun ratapihan alueella vaikutuksia
arvioidaan siltä osin, kuin muutokset johtuvat nopeasta junayhteydestä
Vertailuvaihtoehto 0+ käsittää nykyisen Rantaradan välillä Espoo-Turku
parannustoimin, jotka pohjautuvat loppuvuodesta 2019 valmistuneeseen
Rantaradan kehittämisselvitykseen (Väyläviraston julkaisuja 54/2019).
Tarkasteltava rataosuus sijoittuu
välille Kauklahden asema (Espoo)-Turun henkilöratapiha. Rantarataa ei
voida arviointiohjelman mukaan kunnostaa nykyvaatimusten mukaiseksi
nopeaksi radaksi, vaan vaihtoehto 0+ on arvioinnissa vertailuvaihtoehto.
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Rantaradan kehittämisselvityksessä tutkitut vaihtoehdot
Rantaradan kehittämisselvityksessä on vertailtu kolmea vaihtoehtoa, jotka
ovat:
• Ve1: Nykyisen rantaradan parantaminen
• Ve2A: Kaksoisraiteen rakentaminen
• Ve2B: Kaksoisraiteen rakentaminen ja nopeuden nosto
Vaihtoehto 1:n kustannukset ovat ilman Espoon kaupunkiradan
kustannuksia 221 M€ ja parantamistoimista seuraava matka-ajan
lyheneminen on noin viisi minuuttia. Tämän lisäksi liikenteen täsmällisyys
paranisi.
Vaihtoehto 2A:n kustannukset ovat ilman Espoon kaupunkiradan
kustannuksia 1970 M€ ja parantamistoimista seuraava matka-ajan
lyheneminen on noin kymmenen minuuttia. Tämän lisäksi liikenteen
täsmällisyys paranisi merkittävästi.
Vaihtoehto 2B:n kustannukset ovat ilman Espoon kaupunkiradan
kustannuksia 3615 M€ ja parantamistoimista seuraava matka-ajan
lyheneminen on noin kaksikymmentä minuuttia. Tämän lisäksi liikenteen
täsmällisyys paranisi merkittävästi.
Arvioitavat vaikutuskokonaisuudet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
Vaikutukset liikennejärjestelmään
Rakentamisen aikaiset vaikutukset.

Lisäksi arvioidaan ja kuvataan hankkeen todennäköisesti merkittävät
ympäristövaikutukset ja miten hanke liittyy
• valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (jos on valmistunut)
• alueellisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin
• maankäytön suunnitteluun sekä
• kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissuunnitelmiin
Valmistelija:
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kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen p. 040 5389587
etunimi(at)sukunimi@kirkkonummi.fi
Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kunnan lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, ehdotus
kunnanhallitukselle 27.1.2020
Asiakirjat:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö
- Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA –
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
antaa Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle liitteenä olevan lausunnon Helsinki-Turku nopeaa
junayhteyttä koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin arviointiohjelmasta
(YVA-ohjelma).
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kaavoitusarkkitehti
Seppo Mäkinen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui kokouksesta
käsittelyn aikana klo 17:47.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Otteen oikeaksi todistaa:
28.01.2020
ANU RAUTIAINEN
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Liitteet / bilagor
[1]
Kirkkonummen kunnan lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevan YVAn
arviointiohjelmasta
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Lausunto Helsinki-Turku nopeaa raideyhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
281/08.00.00/2019
VEVO 18.12.2019 § 197
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue pyytää kirjeellään 25.11.2019 lausuntoa
Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot tulee toimittaa
viimeistään 20.1.2020.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen
kehittämisen Helsinki–Espoo–Lohja ja Turku–Salo välille. Espoo–Salo
-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa
matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo–Turku -radan kaksoisraiteen
suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo–Turku -yhteysvälin
ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää
häiriöitä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten
arvioinnista annettuun lakiin (YVA-lakiin). Arviointiohjelma on suunnitelma
siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Hankekokonaisuuden YVA
toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina
vaihtoehtoina ovat:
- VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
- VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön
oikaisun kautta
- 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
- Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
- Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
- Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
- Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
- Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
- Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
- Vaikutukset liikennejärjestelmään
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Vaikutusten arvioinnissa korostuvat vaikutukset kuntien alueidenkäytön
kehittämisedellytyksiin ja suunniteltuun maankäyttöön. Vaikutusten
arvioinnissa tukeudutaan Espoo–Salo -välillä oikoradan yleissuunnittelun
yhteydessä jo tehtyyn arviointiin. Lähdeluettelon mukaan Espoo–Salo
-oikoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiselostus on
vuodelta 2010. Vaikutuksia arvioidaan myös suhteessa kuntien asettamiin
maankäyttötavoitteisiin.
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Lohjan asemaa kutsutaan ohjelmassa Lempolaksi.
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto ja ympäristöterveysjaosto
antavat ohjelmasta omat lausuntonsa, joten vetovoimalautakunnan
lausunnossa pitäydytään pääasiassa maankäyttöön ja
yhdyskuntarakenteeseen sekä liikennejärjestelmään.
Lisätiedot

kaavoituspäällikkö, Leena Iso-Markku, leena.iso-markku@lohja.fi

Oheismateriaali

- lausuntopyyntö
- arviointiohjelma, https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

Esitys
Elinvoimajohtaja

Lohjan vetovoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Lohjan Lempolan liittymän kohdalla sijaitsevan aseman nimi tulisi kaikissa
suunnitelmissa ja selvityksissä olla "Lohja". Asema sijoittuu Lohjan
nauhamaisen päätaajaman reunaan. Lohjalla ei ole muuta
henkilöliikenteen asemaa.
Lohjalla rata ja suunniteltu asema sijoittuvat Lohjan nauhamaisen
päätaajaman reunaan. Eteläpuolella sijaitsee pohjoisen nauhataajaman
alakeskus, joka muodostuu sekä Ventelän vanhasta keskuksesta
palveluineen että Lempolan uudesta kauppakeskuksesta. Kaupungin
nykyisten tavoitteiden mukaan Lohjan kaupunkirakenne kehittyy Lempolan
aseman myötä kaksinapaiseksi (Lohjan keskusta–uusi asemanseutu),
jolloin moottoritien pohjoispuolelle kehittyy merkittävä uusi Lohjansolmun
kaupunginosa. Uusi kaupunginosa voi alkuvaiheessa tukeutua
nauhataajaman nykyisen alakeskuksen julkisiin ja kaupallisiin palveluihin.
Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden
osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30
§:n mukaisesti nähtävillä 28.11.-31.12.2019. Osayleiskaavan on tarkoitus
valmistua kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuussa 2020.
Osayleiskaava perustuu siihen että Lohjalla on sekä kauko- että
lähiliikenteen asema. Osayleiskaavaa varten on tehty paljon selvityksiä,
joista maankäytön ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän
vaikutusten kannalta keskeisimmät ovat Liikennesuunnitelma (Sitowise
16.10.2019) ja Selvitys uuden asemanseudun toteutumisedellytyksistä ja
asukkaista (Kaupunkitutkimus TA/Seppo Laakso 11/2019).
Liikennesuunnitelmassa asemanseudun liikenneverkko on suunniteltu
kulkumuodoittain ja osoitettu alueen kytkeytyminen olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon. Kaupunkitutkimus TA:n
selvityksessä tarkastellaan uuden kaupunginosan toteutumista suhteessa
Lohjan väestökehitykseen, ratavyöhykkeen muihin asemaseutuihin,
keskustan vetovoiman sekä uuden alueen asukkaiden demografista ja
sosioekonomista rakennetta.
Lohjan kaupunki huomauttaa, että vaikutusten arviointia alueiden käyttöön,
maankäyttöön ja liikennejärjestelmään ei tule perustaa pääasiassa
aikaisemmin tehtyihin arviointeihin, koska sekä maakuntakaavoituksessa
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että kuntien kaavoituksessa on tehty paljon uusia alueiden käyttöön,
maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Arvioinnin pitää perustua
uusimpaan tietoon ja tarvittaessa arvioinnin yhteydessä pitää tehdä uusia
selvityksiä. Lohjan kaupungin vireillä oleva asemanseudun osayleiskaava
ja sen selvitykset pitää ottaa huomioon. Kaupunki tarjoaa oman
asiantuntemuksensa käyttöön uusien selvitysten laatimiseksi.
Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutos ja Y8 Sammatin
pohjoisosien osayleiskaavan muutos ovat valmisteluvaiheessa ja niiden on
tarkoitus valmistua samalla aikataululla Y5 Lohjansolmun osayleiskaavan
kanssa.
Vaikutuksissa maisemaan pitää ottaa huomioon myös tulevan
asemanseudun kaupunkiympäristö ja sen laatu.
Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------KH 13.01.2020 § 12
Lisätiedot

kaavoituspäällikkö, Leena Iso-Markku, leena.iso-markku@lohja.fi

Oheismateriaali

- lausuntopyyntö
- arviointiohjelma, https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

Esitys
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Väyläviraston Helsinki-Turku
nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:
Lohjan Lempolan liittymän kohdalla sijaitsevan aseman nimi tulisi kaikissa
suunnitelmissa ja selvityksissä olla "Lohja". Asema sijoittuu Lohjan
nauhamaisen päätaajaman reunaan. Lohjalla ei ole muuta
henkilöliikenteen asemaa.
Lohjalla rata ja suunniteltu asema sijoittuvat Lohjan nauhamaisen
päätaajaman reunaan. Eteläpuolella sijaitsee pohjoisen nauhataajaman
alakeskus, joka muodostuu sekä Ventelän vanhasta keskuksesta
palveluineen että Lempolan uudesta kauppakeskuksesta. Kaupungin
nykyisten tavoitteiden mukaan Lohjan kaupunkirakenne kehittyy Lempolan
aseman myötä kaksinapaiseksi (Lohjan keskusta–uusi asemanseutu),
jolloin moottoritien pohjoispuolelle kehittyy merkittävä uusi Lohjansolmun
kaupunginosa. Uusi kaupunginosa voi alkuvaiheessa tukeutua
nauhataajaman nykyisen alakeskuksen julkisiin ja kaupallisiin palveluihin.
Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden
osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30
§:n mukaisesti nähtävillä 28.11.-31.12.2019. Osayleiskaavan on tarkoitus
valmistua kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuussa 2020.
Osayleiskaava perustuu siihen että Lohjalla on sekä kauko- että
lähiliikenteen asema. Osayleiskaavaa varten on tehty paljon selvityksiä,
joista maankäytön ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän
vaikutusten kannalta keskeisimmät ovat Liikennesuunnitelma (Sitowise
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16.10.2019) ja Selvitys uuden asemanseudun toteutumisedellytyksistä ja
asukkaista (Kaupunkitutkimus TA/Seppo Laakso 11/2019).
Liikennesuunnitelmassa asemanseudun liikenneverkko on suunniteltu
kulkumuodoittain ja osoitettu alueen kytkeytyminen olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon. Kaupunkitutkimus TA:n
selvityksessä tarkastellaan uuden kaupunginosan toteutumista suhteessa
Lohjan väestökehitykseen, ratavyöhykkeen muihin asemaseutuihin,
keskustan vetovoiman sekä uuden alueen asukkaiden demografista ja
sosioekonomista rakennetta.
Lohjan kaupunki huomauttaa, että vaikutusten arviointia alueiden käyttöön,
maankäyttöön ja liikennejärjestelmään ei tule perustaa pääasiassa
aikaisemmin tehtyihin arviointeihin, koska sekä maakuntakaavoituksessa
että kuntien kaavoituksessa on tehty paljon uusia alueiden käyttöön,
maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Arvioinnin pitää perustua
uusimpaan tietoon ja tarvittaessa arvioinnin yhteydessä pitää tehdä uusia
selvityksiä. Lohjan kaupungin vireillä oleva asemanseudun osayleiskaava
ja sen selvitykset pitää ottaa huomioon. Kaupunki tarjoaa oman
asiantuntemuksensa käyttöön uusien selvitysten laatimiseksi.
Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutos ja Y8 Sammatin
pohjoisosien osayleiskaavan muutos ovat valmisteluvaiheessa ja niiden on
tarkoitus valmistua samalla aikataululla Y5 Lohjansolmun osayleiskaavan
kanssa.
Vaikutuksissa maisemaan pitää ottaa huomioon myös tulevan
asemanseudun kaupunkiympäristö ja sen laatu.
Päätös

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristöja luonnonvarat -vastuualue 20.1.2020 mennessä
ote/email elinvoimajohtaja Puistosalo, kaavoitusjohtaja Iso-Markku

----------------------------------Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 16.1.2020

Mikko Kuosmanen
pöytäkirjanpitäjä
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus
Muutoksenhakukielto ja sen peruste
(X) Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain (410/2015) 136 §:n nojalla
tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

( ) Muu peruste, mikä

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Uronen Elina (ELY)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Niko Kannisto <niko.kannisto@siuntio.fi>
maanantai 20. tammikuuta 2020 20.51
ELY Kirjaamo Uusimaa
Siuntion kunnanhallituksen lausunto asiassa Dnro UUDELY/13887/2018

Luokat:

Elina; Ympäristö

Hei,
Alla on Siuntion kunnan lausunto, hyväksytty kh 20.1.2020
.....
Arviointiohjelman rakenne sisältää lainsäädännön edellyttämät keskeiset osiot
(asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 3 §). Arviointityön kannalta
keskeiset asiat on kuvattu sopivalla tarkkuudella suhteessa hankekokonaisuuteen.
Junaliikenteellä on merkitystä meluun, tärinään, yhdyskuntarakenteeseen ja sen
kehittymiseen, liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Esittelyssä tulee tuoda
esiin maininta oikoradan rakentamistoimien aiheuttamasta hiilijalanjäljestä.
Kokonaisuudessa lienee kiistatonta, että olemassa olevan radan parantaminen on
ympäristön näkökulmasta pienempi muutos kuin uuden ratakäytävän
perustaminen.
Tiedot suunnitellusta junaliikenteestä ja pysähdyspaikoista tulee lisätä
vaihtoehtojen kuvaukseen myös osallisten tiedonsaannin kannalta. Lisäksi tulee
laatia vertailutaulukko nykyliikenteestä ja suunnitellusta liikenteestä
vaihtoehdoittain.
Kokonaisuudessa oikoradan ja kaksoisraiteen Salo – Turku rakentaminen on
erittäin kallis hanke, jonka vaihtoehtona on nykyisen Rantaradan kehittäminen.
Tekstissä annetaan ymmärtää, että oikoratahanke on yhteiskuntataloudellisesti
kannattava, mutta asialle ei esitetä kovin selkeitä perusteita tai laskelmia.
Päinvastoin tämänhetkisen tiedon perusteella on oletettavaa, että oikoradan
investointikustannus suhteutettuna oletettuihin matkustaja- ja
tavaraliikennemääriin tulee olemaan suuri.
Siuntion kunta vaatii, että 0+ eli Rantaradan kehittämiseen perustuva vaihtoehto
tutkitaan huolella todellisena vaihtoehtona kokonaistaloudellisin perustein. Nyt
arvioinnissa mainitaan, että Rantarataa ei voida kunnostaa nykyvaatimusten
mukaiseksi nopeaksi radaksi. Muita Rantarataan perustuvia vaihtoehtoja ei ole
ohjelmassa lainkaan arvioitu eikä esitelty. Kunta huomauttaa, että aikaisemmassa
vuonna 2019 julkaistussa selvityksessä (Rantaradan kehittämisselvitys,
Väyläviraston julkaisuja 54/2019 esim. tiivistelmä s. 3) Rantaradan kehittämisen
erilaisille toimenpiteille on annettu hinta-arvioita.
Siuntion kunta katsoo, että Rantaradan liikennettä voisi tehostaa
kustannustehokkaasti kohtauspaikkojen määrän lisäämisellä, mikä mahdollistaisi
nopeiden junavuorojen riittävän vuorovälin. Kaksoisraide rataosuudelle Siuntio Kirkkonummi mahdollistaa lähiliikenteen lisäyksen Siuntioon asti.
1

Ohjelmassa tulevaisuuden tavoitteeksi mainitaan, että merkittävät uudet asuin-,
työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Oikoradan
VE A ja B –vaihtoehtojen myötä Siuntion aluekehitys hajanaistuisi, sillä se
lisäisi painetta Siuntion pohjoisosille, jotka ovat suunnitellun oikoradan
välittömässä vaikutuspiirissä.
0+-vaihtoehtoa koskevien selvitysten, mukaan lukien kaksiraiteisen vaihtoehdon
vaikutusarvioiden, tulee olla vertailukelpoisia muiden selvitysten kanssa, jotta
niitä voidaan käyttää päätöksenteon pohjana. YVA-selostuksessa tulee arvioida
perusteellisesti eri vaihtoehtojen vaikutukset Rantaradan vaikutusalueen kuntien
(Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko) yhdyskuntarakenteen muuttumisen ja siitä
aiheutuvien liikenteen päästöjen ja ilmastovaikutusten kannalta. 0+-vaihtoehtoon
liittyvät edut on tuotava esiin vaihtoehtojen vertailussa ja sitä koskevat
selvitykset tulee sisällyttää varsinaisiin YVA-asiakirjoihin sen sijaan, että ne
esitetään erillisessä liitemateriaalissa.
Vaihtoehtojen arvioinnissa on kyseessä Lohjan, Vihdin, Kirkkonummen ja
Espoon Histan alueen joukkoliikenneratkaisusta. Joka tapauksessa alueen
raideliikenteen kehittämiselle on tarvetta. YVA:ssa tulisi tarkastella
lähijunaliikennettä näiden alueiden osalta myös osana 0+-vaihtoehtoa.
YVA-ratkaisussa tulisi ottaa huomioon millä aikataululla erilaiset vaihtoehdot on
mahdollista toteuttaa. VE A ja VE B vaihtoehtojen osalta rataosuuden käytännön
toteutuminen on vähintään 15 vuoden päässä. Nyt käytössä olevan Rantaradan
osalta korjaustoimet tulee tämän vuoksi aloittaa Väyläviraston suunnitelman
pohjalta välittömästi.
Edelleen arviointiin tulee lisätä kuvaus Rantaradan mahdollistamasta LounaisUudenmaan junaliikenteestä tulevaisuudessa mikäli 0+ vaihtoehto ei toteudu.
Siuntion kunnan elinvoima perustuu olemassa olevaan rautatieinfrastruktuuriin ja
toimiviin pendelöintiyhteyksiin. Rantaradan yhteydet ja niiden kehittyminen ovat
erittäin tärkeitä myös Inkoolle, Raaseporille ja Hangolle. Rantaradan kunnon
rapautuminen ja sitä seuraava junaliikenteen vähentyminen näivettäisi Siuntion
kuntakeskuksen elinvoimaisuutta.
Mikäli päädytään vaihtoehtoihin VE A tai VE B, Rantaradan kunnostamiseen
tulee osoittaa resursseja ja ottaa tarkasteluun Siuntio–Karjaa–Salo välin
taajamajunaliikenteen elvyttämisen mahdollisuudet.
Parhain terveisin / Med vänliga hälsningar
Niko Kannisto
Siuntion kunta/Sjundeå kommun
hallintojohtaja/förvaltningsdirektör,
Puistopolku 1 / Parkstigen 1
02580 Siuntio / Sjundeå
puh. /tel. +358503860800
niko.kannisto@siuntio.fi

2

Tutustu esitteeseemme. Läs vår broschyr.
Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa
hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi.
Detta e-postmeddelande är konfidentiellt och avsett endast för mottagaren. Om ni inte är mottagaren som avses i meddelandet, vänligen
meddela avsändaren och radera genast meddelandet.
This e-mail is confidential and is meant for the recipient only. If you are not the intended recipient, please inform the sender of this and
destroy the message immediately.
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Ingå kommuns utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning
av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo - Inkoon kunnan
lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

NTM-centralen i Nyland, ansvarsområdet för miljö- och
naturresurser, ber om ett utlåtande om Trafikledsverkets program för miljökonsekvensbedömning av en
snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

MKB-programmet utarbetas för projekthelheten som
omfattar miljökonsekvensbedömningen av den snabba
banförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen och utredningarna som stöder miljökonsekvensbedömningen av dubbelspåret på banavsnittet Salo - Kuppis och uträtningen vid Pikis.

YVA-ohjelma laaditaan hankekokonaisuudesta, joka
käsittää Helsinki – Turku välisen nopean junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä Salo – Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun
YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvitykset.

Enligt MKB-programmet möjliggör den dubbelspåriga
direktbanan Esbo - Salo snabb fjärrtrafik mellan
Helsingfors och Åbo samt utveckling av närtrafiken på
avsnitten Helsingfors - Esbo - Lojo och Åbo - Salo. Direktbanan Esbo - Salo förkortar den nuvarande banan
Helsingfors - Åbo med cirka 26 km och förkortar restiden med cirka en halv timme. Målet med planeringen
av dubbelspåret på avsnittet Salo - Åbo är att förbättra
bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo,
göra trafiken snabbare och punktligare samt minska
störningarna.

Arviointiohjelman mukaan uusi kaksiraiteinen Espoo–
Salo -oikorata mahdollistaa nopean kaukoliikenteen
Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen kehittämisen Helsinki – Espoo – Lohja ja Turku – Salo välille.
Espoo – Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki –
Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa matka-aikaa noin
puolella tunnilla. Salo – Turku -radan kaksoisraiteen
suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo – Turku yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta,
täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.

I miljökonsekvensbedömningen som utarbetas utreds
följande alternativ:
 ALT 1 Snabb dubbelspårig tågförbindelse på
avsnittet Esbo - Åbo
 ALT 2 Snabb dubbelspårig tågförbindelsen på
avsnittet Esbo - Åbo via uträtningen vid Pikis
 0+ Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder

Laadittavassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan seuraavat vaihtoehdot:
 VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
 VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun kautta
 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.

MKB-programmet och kungörelsen finns på webbplatsen:

Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

www.miljo.fi/helsingforsabotagförbindelseMKB
Ekonomiska konsekvenser: Anknytning till strategin: fungerande trafikförbindelser, välmående kommuninvånare, näringsliv i utveckling

Taloudelliset vaikutukset: Yhteys strategiaan: Toimivat liikenneyhteydet, hyvinvoiva kuntalainen, kehittyvä elinkeinotoiminta

Beredare: samhällstekniska direktören
Tilläggsuppgifter: aija.aunio(at)inga.fi, 050 349 8949

Valmistelija: yhdyskuntatekninen johtaja
Lisätietoja: aija.aunio(at)inga.fi, 050 349 8949

Utdragets riktighet bestyrker
Otteen oikeaksi todistaa
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Föredragande: kommundirektören

Esittelijä: kunnanjohtaja

Förslag:
Kommunstyrelsen ger följande utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo:

Esitys:
Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon HelsinkiTurku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:

Ingå kommuns utlåtande:

Inkoon kunnan lausunto

Alternativ som granskas:
Enligt den utredning som utarbetats av Trafikledsverket
och som ingår i MKB-utredningens bakgrundsmaterial,
har det utretts tre olika alternativ för att förbättra kustbanan:
 Alt 1, förbättrande av Kustbanan för att höja
hastigheten, kostnadsberäkning 221 miljoner
euro
 Alt 2A, ett till spår bredvid det befintliga, kostnadsberäkning 1800 miljoner euro
 Alt 2B, byggande av Kustbanan som dubbelspårig på den nuvarande terrängkorridoren och
höjande av hastigheten till nivån 200/220 km/h,
kostnadsberäkning 3160 miljoner euro.

Tarkasteltavat vaihtoehdot
YVA-selvityksen tausta-aineistoon sisältyvän Väyläviraston selvityksen mukaan rantaradan parantamistoimenpiteinä on selvitetty kolmea vaihtoehtoa:
 Ve1, Rantaradan parantaminen nopeuden nostamiseksi, kustannusarvio 221 milj. euroa
 Ve 2A, toinen raide nykyisen raiteen viereen,
kustannusarvio 1800 milj. euroa
 Ve 2B, Rantaradan rakentaminen kaksiraiteisena nykyiseen maastokäytävään ja nopeuden
nostaminen tasoon 200/220 km/h, kustannusarvio 3160 milj. euroa

Från de granskade alternativen fattas ett alternativ, där
Kustbanan skulle förbättras till att delvis vara dubbelspårigt, vilket också skulle vara ekonomiskt smart. Det
måste finnas ett alternativ, mellan det framförda förmånligaste alternativet att förbättra kustbanan (221
miljoner euro) och det följande alternativet med dubbelspår hela vägen, som skulle möjliggöra ökandet av
kapaciteten på den nuvarande kustbanan, förkorta restiden mellan Åbo och Helsingfors samt möjliggöra utvecklandet av lokaltrafiken mellan västra Nyland och
huvudstadsregionen (Hangö-Helsingfors).

Tarkastelluista vaihtoehdoista puuttuu vaihtoehto, jossa
rantarata parannettaisiin osittain kaksiraiteiseksi, mikä
myös olisi taloudellisesti järkevä. Esitetyn halvimman
rantaradan parantamisvaihtoehdon (221 milj. euroa) ja
seuraavan täysin kaksiraiteisen vaihtoehdon väliin on
oltava löydettävissä vaihtoehto, joka mahdollistaisi nykyisen rantaradan kapasiteetin lisäämisen, lyhentäisi
matkustusaikaa Turun ja Helsingin välille, sekä mahdollistaisi paikallisliikenteen kehittämisen Läntisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun välillä (HankoHelsinki).

Konsekvenser som bedöms
Precis som det konstateras i MKB-programmet som är
på remissrunda, har banlösningar med stor betydelse
på landskapsnivå betydande konsekvenser för trafikoch banstrukturen långt utanför projektområdet. Planeringen och utvecklingen av banan har ändå en koppling
till behoven inom markanvändning och trafik, också
utanför projektområdet, och kan inte behandlas separat
från utvecklingen av markanvändningen. Således ska
de valda alternativens konsekvenser för kommunerna
längs kustbanan utvärderas jämlikt och ekonomiskt
samt realistiskt. Man ska särskilt reda ut konsekvenserna av Alt 1 och Alt 2 för tillgängligheten av de västnyländska kommunerna från huvudstadsregionen och för
arbetskraftens mobilitet. Därtill ska konsekvenserna för
näringslivet utredas, bland annat gällande växtpotentiaUtdragets riktighet bestyrker
Otteen oikeaksi todistaa

Arvioitavat vaikutukset
Kuten lausunnoilla olevassa YVA-ohjelmassa todetaan,
on maakunnallisesti merkittävillä rataratkaisuilla huomattavia vaikutuksia laajalti hankkeen ulkopuolella liikenne- ja ratarakenteessa. Radan kehittäminen ja
suunnittelu kytkeytyvät maankäytön ja liikenteen tarpeisiin, myös hankkeen ulkopuolella, eikä sitä voi käsitellä
irrallisena maankäytön kehittämisestä. Näin merkittävällä hankkeella ilmenee merkittäviä kerrannaisvaikutuksia
laajalti hankkeen ulkopuolella, kuten rantaradan kunnissa. Näin ollen valittujen vaihtoehtojen vaikutukset
rantaradan kuntiin tulee arvioida tasapuolisesti ja taloudellisesti sekä realistisesti. Erityisesti tulee selvittää
vaihtoehtojen VE A ja VE B vaikutukset LänsiUudenmaan kuntien saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulta ja työvoiman liikkuvuuteen. Lisäksi tulee selvit-
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len för företagsverksamhet som stöder sig till hamnarnas och trafikens knutpunkter.

tää vaikutukset elinkeinoelämään, mm. satamien ja
liikenteen solmukohtiin tukeutuvan yritystoiminnan kasvupotentiaaliin.

Möjligheterna att utveckla trafikförbindelserna i de
kommuner som blir utanför de stora städerna så att de
skulle ha låga utsläpp ska också understödas och därför ska olika utvecklingsalternativ för kustbanan undersökas noggrannare.

Myös suurten kaupunkien ulkopuolelle jäävien kuntien
mahdollisuuksia kehittää liikenneyhteyksiään päästöttömämpään suuntaan tulee tukea, minkä takia rantaradan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja on tutkittava tarkemmin.

Växelverkan och information
Kommunerna längs kustbanan som inte ligger på projektets område har i programmet identifierats som centrala parter. Informerandet har ändå inte ordnats ändamålsenligt. I programmet ska det läggas till en tillställning för kommunerna längs kustbanan vid vilken MKButredningen och bedömningen presenteras.

Vuorovaikutus ja tiedottaminen
Rantaradan kunnat, jotka eivät sijoitu hankkeen alueelle, on ohjelmassa tunnistettu keskeisiksi osallisiksi.
Tiedottamista ei ole järjestetty asiaankuuluvalla tavalla.
Ohjelmaan tulee lisätä YVA-selostusta ja arvioinnin
tuloksia esittelevä yleisötilaisuus myös rantaradan kunnille.

Bilagor: -

Liitteet: -

Beslut:
Godkändes.

Päätös:
Hyväksyttiin.

___________

___________

Verkställare: centralförvaltningen
Delgivning: byggnads- och miljönämnden, tekniska nämnden
Ändringssökande: ändring kan ej sökas

Täytäntöönpanija: keskushallinto
Tiedoksi: Rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
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Salon kaupungin lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
3513/10.02.02/2019
Kaupunkikehityslautakunta 10.12.2019 § 244
Valmistelija: kaavasuunnittelija Marjo Saukkonen,
marjo.saukkonen@salo.fi, p. 044 778 5100, kaavoitusinsinööri Timo
Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, p. 044 778 5113
Lausuntopyyntö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) Salon kaupunginhallitukselta, ympäristö- ja terveysviranomaisilta sekä kaavoittajilta. Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) yhteysviranomaisena. Hankkeesta vastaavana toimii Väylävirasto.
Helsinki-Turku nopea junayhteys
Helsinki-Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Suunnitteilla oleva Helsinki-Turku nopea junayhteys lyhentää
kaupunkien välistä matka-aikaa ja laajentaa työssäkäynti- ja markkina-aluetta. Nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä tulee toteutuessaan
palvelemaan laajaa matkustajajoukkoa. Hankkeella pyritään myös laajentamaan yritysten liiketoiminta-alueita, tukemaan matkailua sekä kasvattamaan alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Samalla hanke tukee radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä sekä tukee EU:n ja Suomen kansallisia ilmastotavoitteita.
Helsinki-Turku nopea junayhteys koostuu neljästä osakokonaisuudesta:
Espoon rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-kaksoisraide ja Turun
ratapiha. YVA-kokonaisuuteen kuuluu lisäksi vertailtavana vaihtoehtona
nykyisen rantaradan parantamistoimenpiteet. Tarkempaa suunnittelua
tehdään yhteysväleittäin, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely
toteutetaan EU-direktiivin mukaisesti koko Helsinki-Turku nopea
junayhteys -hankekokonaisuudesta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu lainsäädäntöön (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointiselostusvaiheessa selvitetään vaihtoehtojen vaikutukset
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keskittyen hankekokonaisuuden merkittäviin vaikutuksiin sekä laaditaan
ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Molemmissa vaiheissa järjestetään yleisötilaisuudet radanvarren kunnissa.
Arviointivaiheen yleisötilaisuus oli Salossa 4.12.2019.
YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan
ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii
tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmän ja arvioinnin tulosten perusteella Väylävirasto
(hankkeesta vastaava) tekee valinnan jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.
Ympäristövaikutusten arviointityössä tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot
ja niiden vaikutukset:
 VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo-Turku
 VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo-Turku Piikkiön
oikaisun kautta
 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaikutuskokonaisuuksia:
 maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset
 ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset
 melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
 vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
 vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
 vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
 vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
 vaikutukset liikennejärjestelmään
 rakentamisen aikaiset vaikutukset
Huomiot ja tarkennukset arviointiohjelmaan
Arviointiohjelman rakenne on kokonaisuudessaan selkeä ja sisältää lainsäädännön edellyttämät keskeiset osiot (asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 3 §). Arviointityön kannalta keskeiset asiat on kuvattu
sopivalla tarkkuudella suhteessa hankekokonaisuuteen. Tiivistelmä ja luvun 1 johdanto ovat selkeitä ja nasevia. Sanaston osalta voisi pohtia, olisiko tarpeen avata vielä joitakin termejä täydennysten jälkeen. Tällaisia termejä voisivat olla esim. suurnopeusjuna, TEN-T-verkko ja KVL.
Hankeen vaihtoehtoja voisi kuvata hieman laajemmin arviointiohjelman luvussa 4 (sivu 23). Erityisesti, koska radalle suunniteltu liikenne on oleellinen osa hanketta ja keskeinen lähtökohta ympäristövaikutusten arviointityössä, hankkeen vaihtoehtojen kuvauksia tulisi täydentää lisäämällä kuvauksiin myös suunniteltu ja radan/ratojen mahdollistama junaliikenne tulevaisuudessa. Junaliikenteellä on merkitystä moniin vaikutuksiin, kuten meluun, tärinään, yhdyskuntarakenteeseen ja sen kehittymiseen, liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Tiedot suunnitellusta junaliikenteestä ja pysähdyspaikoista on tärkeää lisätä hankkeen vaihtoehtojen kuvaukseen
myös osallisten tiedonsaannin kannalta. Havainnollisuuden takia voisi olla
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hyvä myös laatia vertailutaulukko nykyliikenteestä ja suunnitellusta liikenteestä vaihtoehdoittain.
Hankkeen vaihtoehtojen kuvausten täydentämisen lisäksi arviointiohjelmaan tulisi tehdä pienempiä korjauksia ja täydennyksiä, jotka on kuvattu
liitteessä 1.
Lausuntoon liittyvä oheisaineisto:
Liite 1. Salon kaupungin esittämät huomautukset ja täydennykset Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaan.
Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen nettisivuilla ajalla 25.11.2019-20.1.2020:
https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se esittää
Salon kaupungin lausuntona valmistelutekstissä kuvatut ja liitteessä 1
esitetyt huomiot ja tarkennukset Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 6
Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
p. 044 778 5113
Kaupunginhallitus yhtyy kaupunkikehityslautakunnan lausuntoesitykseen
ja täydentää kaupungin lausuntoa seuraavasti:
Arvioitava Helsinki–Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn
lainvoimaiseen, oikeusvaikutteiseen ratalinjaan. Uuden oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo–Salo -oikoradan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010).
Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu on jatkunut ratalain mukaisella
yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla
linjalla. Espoo–Salo välin vaikutuksia jo ennen tätä YVA-menettelyä on
laajasti arvioitu. Lausuttavana olevassa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa kuvattu vaihtoehtojen asettelu on Salon kaupungin
mielestä onnistunut.
YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata,
jonka ominaisuuksia on parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka
laajamittaisista parannustoimista on kysymys. Salo katsoo, että
vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason omaava,
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kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat
rantaradasta vertailuvaihtoehdon sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole
Helsinki–Turku nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen eikä sitä ole
viety kaavoituksella tai ratasuunnittelulla eteenpäin.
Salon kaupunki korostaa myös YVA-menettelyn aikataulun merkitystä, sillä
aikataulun viivästyminen uhkaisi osaltaan Suomen mahdollisuutta hakea
EU:lta varsin merkittävää CEF-tukea Tunnin junaan. Sujuva suunnittelun
eteneminen parantaa myös niiden osallisten asemaa, jotka joutuvat
kokemaan radan tuomia haittoja, sillä korvausmenettelyihin päästään
vasta hankkeen etenemisen myötä.
Lausuntoon liittyvä oheisaineisto:
Liite 1. Salon kaupungin esittämät huomautukset ja täydennykset
Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.
Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä Uudenmaan elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskuksen nettisivuilla ajalla 25.11.2019-20.1.2020:
https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta edellä olevan
kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn mukaisen ja edelleen täydennetyn
lausunnon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 21.1.2020
Sini Salminen
Toimistosihteeri
Jakelu

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

Liite 1
Salon kaupungin esittämät huomiot ja tarkennukset Helsinki-Turku nopean junayhteyden
hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan
Asiahallinnan asia: 3513/10.02.02/2019
Luvussa 2 (sivut 10-15) kuvataan ympäristövaikutusten arvioinnin
kohteena oleva hankekokonaisuus. Selkeyden vuoksi olisi hyvä erottaa
ratatekninen suunnittelu välillä Salo-Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke
YVA-menettelystä (sivulla 10 luvun 2.1 Hanke ensimmäinen kappale sekä
sivulla 3 alkavan tiivistelmän ensimmäinen kappale). Tämän voisi tehdä
esim. toteamalla ensin, että Helsinki-Turku nopean junayhteyden
hankekokonaisuuden YVA käsittää Helsinki-Turku välisen nopean
junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, ja sitten erillisessä
lauseessa, että YVA-menettelyn kanssa samanaikaisesti meneillään oleva
ratatekninen suunnittelu välillä Salo-Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke,
joka käsittää Salo-Kupittaa -rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön
oikaisun YVA:a tukevat ratatekniset suunnitelmat ja selvitykset.
Luvussa 3 (sivut 16-22) on kuvattu havainnollisesti ympäristövaikutusten
arviointimenettely ja siihen liittyvä osallistuminen. Sivun 17 kuvaa 2 ja
sivun 19 kuvaa 3 voisi selkeyttää: kuvissa käytetty fontti on niin pientä,
että tekstit ovat vaikealukuisia.
Luvussa 5 (sivut 24-78) käsitellään suunnittelualueen nykytilaa ja sen
kehittymistä. Suunnittelun nykytilan kuvauksessa kohdassa 5.1.2 (sivu
30), jossa kuvataan liikkumista, voisi todeta, että valtatie 1 on
ruuhkainen välillä Lohja-Helsinki, koska tällä hetkellä autolla liikkumiselle
ei ole tarjolla kilpailukykyisiä julkisen liikenteen yhteyksiä. Liikkumista
voisi kuvata laajemminkin, esim. kuntakohtaisesti kyseisessä osiossa.
Luvun 5 (sivu 36) kohtaa, jossa käydään läpi Salon seudun
maakuntakaavaa ja Salo-Lohja-ratalinjan vaihemaakuntakaavaa, voisi
tarkentaa, että Salon seudun maakuntakaava-alueen muodostavat Salon
ja Someron kaupungit: entiset Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen,
Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat ja Salon
kaupunki muodostivat 1.1.2009 alkaen uuden Salon kaupungin.
Kohtaan 5.2.7 (sivu 47), jossa käsitellään Salon yleiskaavoitusta, tulee
lisätä, että Salon yleiskaava 2020 on voimassa Lukkarinmäen osalta ja
siitä itään entisen Muurlan kunnan rajalle asti. Samaan asiaan liittyvässä
kuvassa 27 (sivu 48), jossa on ote Salon yleiskaavasta 2020, tulisi näkyä
koko väli Lukkarinmäeltä Muurlan rajalle. Kuvaan 29 (sivu 49), jossa on
ote Kiskon rantayleiskaavasta, on laitettu ote väärästä kohtaa. Kuvaan
tulee laittaa ote Sammalonsalmen kohdalta. Lisäksi vireillä olevan
yleiskaavoituksen osalta sivun 52 Kiskon rantayleiskaavan kumoamista
koskevaan tekstiin ja siihen liittyvään kuvaan 34 tulee muuttaa

kaavatyön nimi oikein: Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen
Sammalonsalmen kohdalla.
Luvun 5.3.1 (sivu 60) luonnonympäristön yleispiirteiden kuvaus kaipaa
selkeyttämistä ja jäsentämistä. Kuvausta voisi havainnollistaa
yleispiirteisellä karttaesityksellä.
Luvun 5.3.3 (sivu 62) otsikoksi pitäisi muuttaa Ekologinen verkosto:
ekologinen verkosto sisältää luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet.
Myös luvun 7.7.1 (Vaikutukset viherverkostoon ja ekologisiin yhteyksiin,
sivut 99-100) yhteydessä on käytetty ekologisesta verkostosta nimitystä
viherverkko. Viherverkko/viherverkosto ja siihen sisältyvät viheryhteydet
liittyvät asumiseen (viihtyisyyteen), virkistykseen ja maisemakuvaan.
Viherverkolla tarkoitetaan yleensä visuaalista viheralueiden ja
viheryhteyksien muodostamaa verkostoa, joka voi kaventua paikoin niin,
ettei yhteys toimi ekologisena yhteytenä.
Luvussa 5.4 (sivu 63-65) käsitellään ekosysteemipalveluita.
Lähestymistapa ekosysteemipalveluihin on melko teoreettinen.
Viimeistään selostukseen ekosysteemipalveluja pitäisi avata
kansantajuisemmin.
Luvussa 5.5.1 (Maaperä, sivu 67) viimeisenä asiana käsitellään
pilaantuneita maita, joiden osalta todetaan, että kohteet on esitetty
valtakunnallisessa MATTI-rekisterissä. MATTI-rekisteri ei välttämättä ole
kaikkien kohteiden osalta ajan tasalla, joten vaikutusarviointityössä
kannattaa tarkistaa kohteet ympäristöviranomaisilta.
Lukuun 5.8.1 (Maiseman yleispiirteet, sivu 70) voisi liittää jo
arviointiohjelmaan asiaa selkeyttämään yleispiirteisen karttaesityksen
maisema perusrungosta, johon on lisätty suunnitellut ratavaihtoehdot.
Lukuun 5.9 (Liikenne, sivut 75-77) voisi lisätä tietoja koskien
liikenneturvallisuutta ja onnettomuuksia erityisesti valtatien 1 osalta.
Sillä, että tulevaisuudessa osa tieliikenteen käyttäjistä siirtynee
junamatkustajiksi, on todennäköisesti vaikutuksia
liikenneturvallisuuteen.
Luvussa 6 (sivut 79-85) käydään läpi vaikutusten arvioinnin lähtökohtia.
Sivulla 79 kerrotaan, että arvioinnin painopistealueita ovat maankäyttöja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset, asutukseen, ihmisten elinoloihin
ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset sekä luonnonoloihin kohdistuvat
vaikutukset. Näiden lisäksi vaikutukset liikenteeseen, liikkumiseen ja
saavutettavuuteen voisivat olla merkittäviä.
Luvussa 7 (sivut 85-107) käydään läpi vaikutusten arvioinnin menetelmät
vaikutusryhmittäin. Luvussa 7.2 (Vaikutukset ihmisten elinoloihin,

terveyteen ja viihtyvyyteen, sivut 88-90) on todettu, että liikkumista
tarkastellaan ko. luvussa yksilön näkökulmasta. Sen lisäksi, että luvussa
7.2 tutkitaan vaikutuksia liikkumismahdollisuuksiin (asemien
saavutettavuus, radan estevaikutus), olisi hyvä tarkastella yksilön
kannalta myös saavutettavuuden paranemista laajemmin.
Luvun 7.10 (Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, sivut 102102) tekstistä saa käsityksen, että kaikki pitkät sillat ja avoimien
laaksojen vesistöjen ylitykset ovat maisemavaurioita samoin kuin
maisematilaa rajaavan puuston poistaminen, maa- ja kallioleikkaukset,
pengerrykset ja meluesterakenteetkin. Tekstiä voisi täsmentää siten,
että ko. toimenpiteet aiheuttavat muutoksia maisemakuvassa ja ne
saattavat aiheuttaa myös maisemavaurioita.
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Salon ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Helsinki–Turku nopean junayhteyden
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
3513/10.02.02/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.01.2020 § 9
Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02
778 7800.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue pyytää lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku
nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Lausuntoa on pyydetty 20.1.2020 mennessä. Lausunnon antamiseen on
saatu lisäaikaa 25.1.2020 asti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten
arvioinnista annettuun lakiin (YVA-lakiin). YVA-menettely jakautuu kahteen
vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset
arvioidaan. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa selvitetään vaihtoehtojen
vaikutukset keskittyen hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin
vaikutuksiin, ja laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa
esitetään arvioinnin tulokset.
YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomainen antaa
arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, jolla tarkoitetaan
yhteysviranomaisen tekemää perusteltua johtopäätöstä
hankekokonaisuuden merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellun
päätelmän ja arvioinnin tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee
valinnan jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille
Helsinki–Turku.
Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön
oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
• Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
• Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
• Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
• Vaikutukset liikennejärjestelmään
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
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Hankkeesta vastaavana toimii Väylävirasto ja YVA-menettelyn
yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja
luonnonvarat –vastuualue. Hankeryhmään kuuluvat Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen ELY-keskukset, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot,
Espoon, Lohjan, Salon, Paimion, Kaarinan ja Turun kaupungit,
Kirkkonummen, Vihdin, Siuntion, Inkoon ja Raaseporin kunnat sekä
Varsinais- Suomen ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseot ja
Väyläviraston edustajat. Samat tahot ovat edustettuna suunnittelua
ohjaavassa seurantaryhmässä. Konsulttina toimii Rambollin ja Sitowisen
muodostama konsulttiryhmä.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen
kehittämisen Espooseen, Kirkkonummelle, Vihtiin ja Lohjalle. Espoo–Salo
-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km. Salo–Turku
-radan kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo–Turku
-yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä
sekä vähentää häiriöitä. Helsinki–Turku nopea junayhteys hanke-YVA
jakautuu seuraaviin osuuksiin:
• Espoo–Salo-oikorata
• Salo–Turku kaksoisraide
• Turun ratapiha
• Piikkiön oikaisu
• Vertailuvaihtoehto 0+ (Rantarata)
Espoo–Salo -oikoradan YVA-menettely päättyi vuonna 2010.
Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2018, ja se valmistuu
vuoden 2020 aikana. Kyseinen rataosuus sisältyy myös Helsinki– Turku
nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten
arviointimenettelyyn. Arviointi tehdään yleissuunnittelun mukaiselle
linjausvaihtoehdolle, niiltä osin, kuin yleissuunnitelma on käytettävissä.
Rataosuudelta arvioidaan ja kuvataan Espoo–Salo -oikoradan
todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja muut vaikutukset.
Ympäristövaikutuksia tarkastellaan suunnitellun kaksoisraiteen
ratakäytävässä. Lisäksi suunnitellaan ehkäisy-, lieventämis- ja
kompensaatiotoimenpiteet. YVA-menettelyssä otetaan huomioon kyseisen
rataosan suunnittelutilanne, tehdyt ja tekeillä olevat selvitykset ja
vaikutustenarvioinnit, jotka toimivat arvioinnin lähtötietoina.
Salo–Turku kaksoisraiteen kohdalla tarkastellaan osuudelle suunnitellun
uuden kaksoisraiteen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja
muut vaikutukset. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan suunnitellun
kaksoisraiteen ratakäytävässä. Uuden raiteen puolisuutta ja sijoittumista
nykyisen rantaradan suhteen tarkastellaan teknisen suunnittelun aikana.
Arvioinnissa huomioidaan rataosuuden suunnittelutilanne, tehdyt ja tekeillä
olevat selvitykset, sekä tehdään tarvittavat selvitykset, joiden tulokset
huomioidaan YVA:ssa. Lisäksi määritetään eri vaihtoehtojen vaikutukset
muuhun rataverkkoon (muun muassa Piikkiön oikaisun kohta),
suunnitellaan ehkäisy-, lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteet, sekä
tunnistetaan ja raportoidaan jatkosuunnittelussa tarkemmin selvitettävät ja
suunniteltavat kohteet.
Arviointiohjelman mukaan arviointiselostus perustuu jo olemassa oleviin
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selvityksiin. Uusia selvityksiä ei arviointiselostusta varten pääasiassa enää
tehdä. Koska varsinkin Espoo-Salo osuudella on taustalla aiempi
YVA-menettely, selvityksiä on tehty kattavasti jo ennen YVA-menettelyn
aloittamista.
Arviointiohjelma löytyy internetistä osoitteesta:
www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
Valmistelijan ehdotus:
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen antaa seuraavan
lausunnon:
Luontoselvitysten osalta tehtyjen ja suunniteltujen selvitysten lista on
kattava ja niiden perusteella radan vaikutuksia luonnonympäristöön on
mahdollista arvioida riittävästi.
Pinta- ja pohjavesien osalta arviointiohjelma on riittävä.
Melun ja runkoäänen osalta arviointiohjelma on riittävä.
Tärinähaitan osalta arviointiohjelmassa todetaan, että ”Potentiaalisia
selvitysalueita ovat merkittävät asutuskeskittymät”. Mitä tämä tarkoittaa
Salon osalta, ei selviä arviointiohjelmasta. Onko esimerkiksi Hajala
tällainen merkittävä asutuskeskittymä, joka arvioidaan? Alueelle on
valmisteilla kyläkaava ja Hajalaa markkinoidaan aktiivisesti uusille
asukkaille.
Salon alueella ympäristönsuojelulla ei ole tiedossa rata-alueelle tai sen
läheisyyteen sijoittuvia mahdollisesti pilaantuneita kohteita, jotka eivät olisi
MATTI-tietojärjestelmässä. Rata-alueelle sijoittuvien kohteiden osalta
olemassa olevaan tietoon perustuva arvio ratahankkeen vaikutuksista on
riittävä.
Ilmanlaatuvaikutusten arviointi Salon osalta on teoreettinen, koska Salossa
ei ole jatkuvaa tai säännöllistä ilmanlaadun mittausta. Salon ilmanlaatuun
E18-tiellä vähentyvällä henkilöautoliikenteellä voi olla merkittävä
positiivinen vaikutus, mutta keskusta-alueella aseman ympäristössä
vaikutus voi olla päinvastainen. Arvio on mahdollista tehdä
liikennemääräennusteilla, joten arviointisuunnitelman mukainen tarkastelu
on riittävä.
Rakentamisen aikaisten vaikutusten osalta arviointiohjelma on hajanainen.
Rakennusaikaiset haitat ympäristöön ovat merkittävä osa koko hankkeen
vaikutuksista. Rakentamisaikaisten vaikutusten arviointia on
arviointiohjelmassa kirjoitettu sisään eri osioiden kohdalle, mutta
pelkästään tähän asiaan syvällisesti keskittyvä kappale olisi selkeämpi.
Salon osalta etenkin Lukkarinmäen alituksen osalta olisi asukkaille
helpompaa, jos rakennusaikaisten haittojen arviointi esiteltäisiin tulevassa
arviointiselostuksessa selkeästi yhtenä osiona.
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole muuta
huomautettavaa arviointiohjelmasta.
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Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa valmistelun mukaisen
lausunnon Helsinki–Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 23.1.2020
Sini Salminen
Toimistosihteeri
Jakelu

Uudenmaan ELY-keskus

KAARINAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

Ote pöytäkirjasta
Kokouspäivämäärä
10.02.2020

Sivu
1

28 §

Lausunto Väyläviraston Helsinki – Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Diaarinumero

KNA/1041/00.04.00.00/2019

Tiivistelmä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue pyytää lausuntoa Kaarinan
kaupunginhallitukselta Väyläviraston Helsinki – Turku nopeaa
junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Lausunnot tulee toimittaa kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, viimeistään
20.1.2020. Lausunnolle on myönnetty lisäaikaa 11.2.2020 saakka.
Ympäristövaikutuksia arvioidaan kolmen vaihtoehdon osalta.
Arviointiohjelman jälkeen käynnistyvän varsinaisen arvioinnin yksi
keskeinen osio on vaihtoehtojen vertailu, jonka tarkoituksena on tukea
myöhemmin tehtävää päätöksentekoa kuvaamalla eri vaihtoehtojen etuja
ja haittoja ympäristövaikutusten näkökulmasta.
Hankekokonaisuuden Salo – Kupittaa (ml. Piikkiön oikaisu)
-hankeosuudessa laaditaan lisäksi ympäristövaikutusten arviointia
tukeva ratatekninen suunnitelma ja selvitykset. Vaikutukset arvioidaan ja
YVA-selostus laaditaan toukokuuhun 2020 mennessä, jonka jälkeen YVAselostus on nähtävillä ja lausunnoilla. Yhteysviranomaisen perusteltu
päätelmä valmistuu syyskuussa 2020.

Ympäristölautakunta
21.1.2020
Valmistelija

Yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 050 314 5184
Ympäristöbiologi Annemari Kari, p. 050 373 2428

Selostus asiasta

Hankkeen kuvaus
Helsinki
–
Turku
nopean
junayhteyden
hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
(YVA-ohjelma) ja ratatekninen
suunnittelu välillä Salo – Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki –
Turku välisen nopean junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä
Salo – Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan
ratateknisen suunnitelman ja selvitykset. Tavoitteena on, että hankkeen aikana
toteutetusta ratateknisestä suunnittelusta voidaan jatkaa suoraan ratalain
mukaiseen suunnitteluvaiheeseen.
Helsinki – Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen
liikennejärjestelmässä, sillä se yhdistää maan suurimman ja maan
kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun. Nopea junayhteys kaupunkien
välillä tulee toteutuessaan palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä. Samalla hanke
tukee radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo – Salo -oikorata mahdollistaa
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen
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kehittämisen Helsinki – Espoo – Lohja ja Turku – Salo välille. Espoo – Salo
-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki – Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa
matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo – Turku -radan kaksoisraiteen
suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo – Turku yhteysvälin ratakapasiteettia
ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten
arvioinnista annettuun lakiin (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
252/2017).
YVA-menettelyssä
arvioidaan
hankkeen
vaihtoehtoja
lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös
osallistuminen, keskustelu ja tiedonvälittäminen. YVA-menettely tuottaa tietoa
päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen
ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. YVA-menettely jakautuu
kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä ja miten ympäristövaikutukset
arvioidaan, sekä työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä, tutkittavista
vaihtoehdoista,
arviointimenetelmistä
sekä
osallistumisesta
ja
vuorovaikutuksesta.
Varsinainen vaihtoehtojen arviointi tehdään YVA-selostusvaiheessa, jonka
laatiminen käynnistetään myöhemmin. Siinä selvitetään vaihtoehtojen
vaikutukset keskittyen hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin
vaikutuksiin, ja laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa
esitetään arvioinnin tulokset. Tavoitteena on vertailun ja keskustelun
välityksellä saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos.
YVA-selostusvaiheen
päätteeksi
yhteysviranomainen
antaa
arviointiselostuksesta
perustellun
päätelmän
hankekokonaisuuden
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellun päätelmän ja arvioinnin
tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee valinnan jatkosuunnitteluun
valittavasta vaihtoehdosta.
Hankkeen vaihtoehdot
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–
Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo – Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo – Turku Piikkiön
oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
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VE A Salo – Turku välillä tarkastellaan osuudelle suunnitellun uuden
kaksoisraiteen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja muut
vaikutukset. Uuden raiteen puolisuutta ja sijoittumista nykyisen rantaradan
suhteen tarkastellaan teknisen suunnittelun aikana.
VE B tarkastellaan maakuntakaavan mukaista Piikkiön oikaisua vaihtoehtona
kaksoisraiteelle. Vaihtoehdossa Piikkiön kohdalle suunnitellaan uusi 8,6
kilometrin pituinen kaksoisraide miltä osin nykyinen rantarata jäisi
yksiraiteiseksi. Piikkiön oikaisu perustuu vuonna 2002 maakuntavaltuuston
hyväksymään ja vuonna 2004 Ympäristöministeriön vahvistamaan Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavaan.
Ympäristövaikutuksia tarkastellaan suunnitellun kaksoisraiteen ratakäytävissä
vaihtoehdoittain.
Arvioinnissa
otetaan
huomioon
rataosuuden
suunnittelutilanne sekä tehdyt ja tekeillä olevat selvitykset, sekä tehdään
tarvittavat selvitykset, joiden tulokset huomioidaan YVA:ssa. Lisäksi
hankkeessa määritetään eri vaihtoehtojen vaikutukset muuhun rataverkkoon,
suunnitellaan ehkäisy-, lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteet, sekä
tunnistetaan ja raportoidaan jatkosuunnittelussa tarkemmin selvitettävät ja
suunniteltavat kohteet.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
• Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
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• Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
• Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
• Vaikutukset liikennejärjestelmään
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Hankkeen vaiheet ja aikataulu (kuva):

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin
Kaarinassa avoin yleisötilaisuus 3.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Kotimäen koululla.
Hankkeen tiedottamisesta vastaavat yhteysviranomainen eli Uudenmaan ELYkeskus ja hankevastaava eli Väylävirasto. Helsinki – Turku nopean
junayhteyden
verkkosivuille
kootaan
tietoa
myös
YVA-menettelyn
etenemisestä
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteydenjatkosuunnittelu/helsinki-turku-nopean-junayhteyden-hankekokonaisuudenyva#.XhhakEBuIuU
Kaarinastrategian
toteutuminen

-

Liitteet

Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Väyläviraston julkaisuja 48/2019
Liite 1/2020
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Oheismateriaali

Lausuntopyyntö

Esittelijä

Ympäristöinsinööri Pasi Saario

Päätösehdotus

Kaarinan kaupunki päättää antaa Helsinki – Turku nopeaa junayhteyttä
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Hankkeelle asetetut tavoitteet ja hankkeen merkitys
Kaarinan kaupunki toteaa, että hankkeelle asetetut tavoitteet ja raideliikenteen
kehittämisen edut ovat paitsi Kaarinan kaupunkia, koko kaupunkiseutua
merkittävästi hyödyttäviä. Tavoitteet saavutettavuuden parantamiseksi ja
matka-aikojen lyhentämiseksi kytkevät Turun kaupunkiseudun vahvemmin
osaksi Etelä-Suomen toiminnallista aluetta ja lisäävät alueen vetovoimaa ja
houkuttelevuutta niin investointien kuin potentiaalisten uusien asukkaidenkin
näkökulmasta sekä edistävät vähäpäästöisen liikkumisen osuuden
kasvattamista.
Alueelle on tärkeää, että hanketta viedään johdonmukaisesti eteenpäin. YVAohjelmaan kirjattu aikataulutavoite on kytketty yhteen muun ratasuunnittelun
kanssa. Jotta Tunnin juna -hankkeen suunnittelun kokonaisaikataulu ei veny,
on varmistettava, että YVA-menettely pysyy suunnitellussa aikataulussa ja
valmistuu syyskuussa 2020. Aikataulun viivästyminen uhkaisi osaltaan
Suomen mahdollisuutta hakea EU:lta CEF-tukea Tunnin junaan.
YVA –arvioinnin lähtötilanne, tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden vertailu
Arvioitava Helsinki – Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen
maakuntakaavoissa
valittuun
ja
hyväksyttyyn
lainvoimaiseen,
oikeusvaikutteiseen
ratalinjaan.
Uuden
oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo – Salo -oikoradan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010).
Espoo – Salo -oikoradan suunnittelu on jatkunut ratalain mukaisella
yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla linjalla.
Espoo – Salo välin vaikutuksia on arvioitu laajasti jo ennen tätä YVAmenettelyä. YVA -menettelyn luonteeseen kuuluu keskeisesti vaihtoehtojen
vertailu. Lausuttavana olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
kuvatut vaihtoehdot A ja B pitäytyvät Espoo – Salo välillä jo aiemmin valitulla
ratalinjauksella ja ottavat huomioon Turku – Salo välillä Piikkiön oikaisun
arvioitavana hankevaihtoehtona. Kaarinan kaupunki pitää näitä hyvinä ja
tarpeellisina vaihtoehtotarkasteluina.
YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata,
jonka ominaisuuksia on parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka
laajamittaisista parannustoimista on kysymys. Kaarinan kaupunki katsoo, että
vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason omaava,
kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat rantaradasta
vertailuvaihtoehdon sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole Helsinki–Turku
nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aluekehitykseen
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Kaarinan kaupunki pitää hyvänä, että hankevaihtoehtoihin on sisällytetty Turun
ja Salon välisen taajamajunaliikenteen mahdollistaminen. Aluerakenteellisesti
raideliikenteen kehittäminen taajamajunaliikenne mukaan lukien mahdollistaa
nykyisten Piikkiön ja Littoisten taajama-alueiden kehittämisen ja
väestötavoitteiden kasvattamisen yhdyskuntarakenteellisesti strategisesti
merkittävillä alueilla. Arviointiohjelmassa todetaan, että vaihtoehdosta riippuen
Turun ja Salon välinen taajamajuna voi kulkea nykytyyppisesti joko Piikkiön
kautta tai sen ohi. Kaarinan kaupunki haluaa korostaa, että monipuolisin
lähtökohta nykyisen maankäytön tehostamiselle ja kestävän maankäytön
kehittämiselle luodaan säilyttämällä raideliikenteen toimintaedellytykset
Piikkiön taajamassa vaihtoehtovalinnasta riippumatta. Kaarinan kaupunki
pitääkin tärkeänä, että vaihtoehtojen vertailussa kuvataan ja arvioidaan
Piikkiön taajaman (VE A) ja Piikkiön oikaisun (VE B) vaihtoehtojen vaikutukset,
edut ja haitat yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön kehittämiseen sekä
väestökehitykseen.
Vaihtoehtoisten linjausten alueilla Kaarinan kaupungilla on vireillä Piikkiön
taajaman osayleiskaava, jonka tärkein tehtävä on määritellä Piikkiön taajaman
maankäytön suuntaviivat. Turun kehätien varsi moottoritien pohjoispuolella on
myöhemmin ohjelmoitavaksi tarkoitettu yleiskaavallinen kehittämiskohde, jolla
sijaitsee ns. Piikkiön oikaisun ratalinjaus. Lisäksi tulevia maankäytön
kehittämisen alueita sijoittuu nykyisen ratalinjan eteläpuolelle. Vaikutusten
arvioinnin jälkeen tehtävä valinta vaihtoehtojen välillä tulee määrittämään
merkittävästi näiden alueiden tulevaa suunnittelua ja tavoitteiden asettelua.
Kaksoisraiteen edellyttämä maastokäytävän tilavaraus saattaa myös edellyttää
paikoitellen radan varteen sijoittuvan maankäytön muutostarpeiden arviointia
taajamajaksoilla. Tästä johtuen Kaarinan kaupunki pitää tärkeänä, että
lopullisessa
arviointiselostuksessa
arvioitavat
ja
kuvattavat
ympäristövaikutukset muodostavat riittävällä tarkkuudella kuvan myös
paikallisesti alueelle kohdistuviin ja myöhemmin maankäytönsuunnittelussa ja
tavoitteiden asettelussa ennakoitaviin kysymyksiin ja reunaehtoihin, ml.
estevaikutuksiin ja mahdollisiin tarvittaviin muutoksiin.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
VE A:ssa kaksoisraide toteutettaisiin nykyisen radan maastokäytävään Piikkiön
ja Littoisten taajama-alueiden läpi. Ihmisten elinoloihin suoria haitallisia
vaikutuksia muodostuu mm. melusta ja tärinästä, joista varsinkin melu saattaa
aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Tärinän ja melun vaikutukset tuleekin
kuvata ja haittavaikutuksia minimoivat toimenpiteet määritellä varsinkin radan
osuuksilla, joissa asutusta on paljon (esim. Littoinen, Piikkiön kirkonkylä) tai
rata muuten sijoittuu lähelle asutusta. Taajama-alueilla vaikutukset ovat myös
kaupunkikuvallisia.
Vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin
Luontoon liittyviä selvityksiä alueella on tehty monipuolisesti, joten arvioinnissa
on käytettävissä tieto alueen todellisesta nykytilasta. Tosin vaikutusten
arviointimenetelmät liittyen arvokkaisiin luontokohteisiin, suojeltuihin eliölajeihin
ja luonnon monimuotoisuuteen on kuvattu YVA-ohjelmassa melko yleisellä
tasolla. Arviointimenetelmissä on luontoselvityksien osalta mainittu, että
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selvitykset on tehty hankkeen vaatimalla tarkkuustasolla. Ohjelmassa ei
kuitenkaan esitetä esimerkiksi selvitysalueiden laajuutta. Luontoselvitykset
Kaarinan osalta on tehty pääasiassa kesällä 2019, joten selvitetyt alueet olisi
voitu esittää, jotta tässä vaiheessa voitaisiin ottaa kantaa selvitysten
alueelliseen riittävyyteen. YVA-ohjelmassa esitetty ratalinjauksen karttaesitys
on myös esitetty ainoastaan koko hankkeen laajuisena (Turku – Espoo), joten
alue johon suurimmat vaikutukset kohdistuvat, eivät selviä esimerkiksi Piikkiön
oikaisun kohdalta.
Piikkiön oikaisun ratalinjaus kulkee maakuntakaavan perusteella Kannitun
metsän läpi, alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt alueelle liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikan rajauspäätöksen vuonna 2007 (LOS-2007-L-17-254).
Alueelle on viety liito-oravan pönttöjä ja kulkuyhteyksiä tien yli on parannettu
hyppytolpin lieventämistoimenpiteinä E18 kehätien parantamistoimenpiteiden
vuoksi. Alue tulee ottaa huomioon ja varmistaa, että suunnitellun Piikkiön
oikaisun kohdalla selvitysalueet (kaikkein muidenkin luontoselvitysten osalta)
ovat riittävän laajoja, mikäli maakuntakaavan mukaista ratalinjausta siirretään
Kannitun metsäalueen ulkopuolelle. Myös olemassa olevan radan välittömässä
läheisyydessä Kaarinan alueella sijaitsee tunnettuja liito-oravan elinalueita,
jotka tulee huomioida arvioitaessa kaksoisraiteen vaikutuksia liito-oravan
elinpiiriin sekä yhteyksiin viereisten metsäalueiden kanssa.
Suunnitellun Piikkiön oikaisun rataväylän välittömässä läheisyydessä sijaitsee
muinaisjäännöksiä
Turku-Helsinki
-moottoritien
pohjoispuolella.
Muinaisjäännökset tulee huomioida ratalinjauksen suunnittelun lisäksi radan
rakentamisen ja ylläpitotoimien yhteydessä.
Arviointiohjelman mukaan suunnitellun ratalinjauksen ympäristövaikutukset
tulee arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo oleva toiminta.
Arviointiohjemassa ei ole mainittu Piikkiön oikaisun ja E18 kehätien sekä Turku
– Helsinki -moottoritien yhteisvaikutusta viherverkostoon ja ekologisiin
yhteyksiin. Luontovaikutusten osalta hankkeen sekä E18 kehätien ja Turku –
Helsinki
-moottoritien
yhteisvaikutuksia
tulee
tarkastella
erityisesti
elinympäristöjen pirstoutumisen kannalta. Myös VE A (kaksoisraide) vaikuttaa
ekologisten yhteyksien laatuun.
Arviointiohjelman mukaan selvitysalueelle on tehty vieraslajiselvitys.
Arviointiohjelmassa ei kuitenkaan mainita tarkemmin mitä lajeja alueella on
selvitetty. Vieraslajit tulee ottaa huomioon mm. maamassojen siirroissa, jotta
hankkeella ei edistetä vieraslajien leviämistä uusille alueille siemenpankin
kautta. Siemenpankin sisältävien maamassojen sijoittamiselle tulee miettiä
ratkaisu.
Lopuksi Kaarinan kaupunki toteaa, että YVA-ohjelma on rakenteeltaan selkeä
ja arvioitavia vaikutuksia on otettu kattavasti mukaan. Hyvää on myös
mahdollisuus käyttää arvioinnin aikana koottavaa tietoa ja tehtäviä selvityksiä,
mikä edistää kunnissa tehtävää suunnittelutyötä ja kaavojen laadintaa sekä
edistää hanketta.

KAARINAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

Ote pöytäkirjasta
Kokouspäivämäärä
10.02.2020

Päätös § 1

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Ote

Kaupunginhallitus

Sivu
8
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Yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 050 314 5184
Ympäristöbiologi Annemari Kari, p. 050 373 2428

Selostus asiasta

Hankkeen kuvaus
Helsinki – Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja ratatekninen
suunnittelu välillä Salo – Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki –
Turku välisen nopean junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä
Salo – Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan
ratateknisen suunnitelman ja selvitykset. Tavoitteena on, että hankkeen aikana
toteutetusta ratateknisestä suunnittelusta voidaan jatkaa suoraan ratalain
mukaiseen suunnitteluvaiheeseen.
Helsinki – Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen
liikennejärjestelmässä, sillä se yhdistää maan suurimman ja maan
kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun. Nopea junayhteys kaupunkien
välillä tulee toteutuessaan palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä. Samalla hanke
tukee radan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo – Salo -oikorata mahdollistaa
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen
kehittämisen Helsinki – Espoo – Lohja ja Turku – Salo välille. Espoo – Salo
-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki – Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa
matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo – Turku -radan kaksoisraiteen
suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo – Turku yhteysvälin ratakapasiteettia
ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten
arvioinnista annettuun lakiin (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
252/2017). YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja
lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös
osallistuminen, keskustelu ja tiedonvälittäminen. YVA-menettely tuottaa tietoa
päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen
ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. YVA-menettely jakautuu
kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä ja miten ympäristövaikutukset
arvioidaan, sekä työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä, tutkittavista
vaihtoehdoista, arviointimenetelmistä sekä osallistumisesta ja
vuorovaikutuksesta.

KAARINAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

Ote pöytäkirjasta
Kokouspäivämäärä
10.02.2020

Sivu
9

Varsinainen vaihtoehtojen arviointi tehdään YVA-selostusvaiheessa, jonka
laatiminen käynnistetään myöhemmin. Siinä selvitetään vaihtoehtojen
vaikutukset keskittyen hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin
vaikutuksiin, ja laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa
esitetään arvioinnin tulokset. Tavoitteena on vertailun ja keskustelun
välityksellä saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos.
YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomainen antaa
arviointiselostuksesta perustellun päätelmän hankekokonaisuuden
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellun päätelmän ja arvioinnin
tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee valinnan jatkosuunnitteluun
valittavasta vaihtoehdosta.
Hankkeen vaihtoehdot
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–
Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo – Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo – Turku Piikkiön
oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.

VE A Salo – Turku välillä tarkastellaan osuudelle suunnitellun uuden
kaksoisraiteen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja muut
vaikutukset. Uuden raiteen puolisuutta ja sijoittumista nykyisen rantaradan
suhteen tarkastellaan teknisen suunnittelun aikana.
VE B tarkastellaan maakuntakaavan mukaista Piikkiön oikaisua vaihtoehtona
kaksoisraiteelle. Vaihtoehdossa Piikkiön kohdalle suunnitellaan uusi 8,6
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kilometrin pituinen kaksoisraide miltä osin nykyinen rantarata jäisi
yksiraiteiseksi. Piikkiön oikaisu perustuu vuonna 2002 maakuntavaltuuston
hyväksymään ja vuonna 2004 Ympäristöministeriön vahvistamaan Turun
kaupunkiseudun maakuntakaavaan.
Ympäristövaikutuksia tarkastellaan suunnitellun kaksoisraiteen ratakäytävissä
vaihtoehdoittain. Arvioinnissa otetaan huomioon rataosuuden
suunnittelutilanne sekä tehdyt ja tekeillä olevat selvitykset, sekä tehdään
tarvittavat selvitykset, joiden tulokset huomioidaan YVA:ssa. Lisäksi
hankkeessa määritetään eri vaihtoehtojen vaikutukset muuhun rataverkkoon,
suunnitellaan ehkäisy-, lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteet, sekä
tunnistetaan ja raportoidaan jatkosuunnittelussa tarkemmin selvitettävät ja
suunniteltavat kohteet.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
• Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
• Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• Vaikutukset luonnonympäristöön ja ekosysteemipalveluihin
• Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
• Vaikutukset liikennejärjestelmään
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Hankkeen vaiheet ja aikataulu (kuva):
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Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin
Kaarinassa avoin yleisötilaisuus 3.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Kotimäen koululla.
Hankkeen tiedottamisesta vastaavat yhteysviranomainen eli Uudenmaan ELYkeskus ja hankevastaava eli Väylävirasto. Helsinki – Turku nopean
junayhteyden verkkosivuille kootaan tietoa myös YVA-menettelyn
etenemisestä
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteydenjatkosuunnittelu/helsinki-turku-nopean-junayhteyden-hankekokonaisuudenyva#.XhhakEBuIuU
Kaarinastrategian
toteutuminen

-

Liitteet

Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Väyläviraston julkaisuja 48/2019
Liite 12/2020
Oheismateriaali Lausuntopyyntö
Esittelijä

kaupunkikehitysjohtaja Pasi Aromäki:

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Kaarinan kaupunki antaa Helsinki – Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
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Hankkeelle asetetut tavoitteet ja hankkeen merkitys
Kaarinan kaupunki toteaa, että hankkeelle asetetut tavoitteet ja raideliikenteen
kehittämisen edut ovat paitsi Kaarinan kaupunkia, koko kaupunkiseutua
merkittävästi hyödyttäviä. Tavoitteet saavutettavuuden parantamiseksi ja
matka-aikojen lyhentämiseksi kytkevät Turun kaupunkiseudun vahvemmin
osaksi Etelä-Suomen toiminnallista aluetta ja lisäävät alueen vetovoimaa ja
houkuttelevuutta niin investointien kuin potentiaalisten uusien asukkaidenkin
näkökulmasta sekä edistävät vähäpäästöisen liikkumisen osuuden
kasvattamista.
Alueelle on tärkeää, että hanketta viedään johdonmukaisesti eteenpäin. YVAohjelmaan kirjattu aikataulutavoite on kytketty yhteen muun ratasuunnittelun
kanssa. Jotta Tunnin juna -hankkeen suunnittelun kokonaisaikataulu ei veny,
on varmistettava, että YVA-menettely pysyy suunnitellussa aikataulussa ja
valmistuu syyskuussa 2020. Aikataulun viivästyminen uhkaisi osaltaan
Suomen mahdollisuutta hakea EU:lta CEF-tukea Tunnin junaan.
YVA –arvioinnin lähtötilanne, tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden vertailu
Arvioitava Helsinki – Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn
lainvoimaiseen, oikeusvaikutteiseen ratalinjaan. Uuden oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo – Salo -oikoradan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010).
Espoo – Salo -oikoradan suunnittelu on jatkunut ratalain mukaisella
yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla linjalla.
Espoo – Salo välin vaikutuksia on arvioitu laajasti jo ennen tätä YVAmenettelyä. YVA -menettelyn luonteeseen kuuluu keskeisesti vaihtoehtojen
vertailu. Lausuttavana olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
kuvatut vaihtoehdot A ja B pitäytyvät Espoo – Salo välillä jo aiemmin valitulla
ratalinjauksella ja ottavat huomioon Turku – Salo välillä Piikkiön oikaisun
arvioitavana hankevaihtoehtona. Kaarinan kaupunki pitää näitä hyvinä ja
tarpeellisina vaihtoehtotarkasteluina.
YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata,
jonka ominaisuuksia on parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka
laajamittaisista parannustoimista on kysymys. Kaarinan kaupunki katsoo, että
vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason omaava,
kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat rantaradasta
vertailuvaihtoehdon sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole Helsinki–Turku
nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aluekehitykseen
Kaarinan kaupunki pitää hyvänä, että hankevaihtoehtoihin on sisällytetty Turun
ja Salon välisen taajamajunaliikenteen mahdollistaminen. Aluerakenteellisesti
raideliikenteen kehittäminen taajamajunaliikenne mukaan lukien mahdollistaa
nykyisten Piikkiön ja Littoisten taajama-alueiden kehittämisen ja
väestötavoitteiden kasvattamisen yhdyskuntarakenteellisesti strategisesti
merkittävillä alueilla. Arviointiohjelmassa todetaan, että vaihtoehdosta riippuen
Turun ja Salon välinen taajamajuna voi kulkea nykytyyppisesti joko Piikkiön
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kautta tai sen ohi. Kaarinan kaupunki haluaa korostaa, että monipuolisin
lähtökohta nykyisen maankäytön tehostamiselle ja kestävän maankäytön
kehittämiselle luodaan säilyttämällä raideliikenteen toimintaedellytykset
Piikkiön taajamassa vaihtoehtovalinnasta riippumatta. Kaarinan kaupunki
pitääkin tärkeänä, että vaihtoehtojen vertailussa kuvataan ja arvioidaan
Piikkiön taajaman (VE A) ja Piikkiön oikaisun (VE B) vaihtoehtojen vaikutukset,
edut ja haitat yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön kehittämiseen sekä
väestökehitykseen.
Vaihtoehtoisten linjausten alueilla Kaarinan kaupungilla on vireillä Piikkiön
taajaman osayleiskaava, jonka tärkein tehtävä on määritellä Piikkiön taajaman
maankäytön suuntaviivat. Turun kehätien varsi moottoritien pohjoispuolella on
myöhemmin ohjelmoitavaksi tarkoitettu yleiskaavallinen kehittämiskohde, jolla
sijaitsee ns. Piikkiön oikaisun ratalinjaus. Lisäksi tulevia maankäytön
kehittämisen alueita sijoittuu nykyisen ratalinjan eteläpuolelle. Vaikutusten
arvioinnin jälkeen tehtävä valinta vaihtoehtojen välillä tulee määrittämään
merkittävästi näiden alueiden tulevaa suunnittelua ja tavoitteiden asettelua.
Kaksoisraiteen edellyttämä maastokäytävän tilavaraus saattaa myös edellyttää
paikoitellen radan varteen sijoittuvan maankäytön muutostarpeiden arviointia
taajamajaksoilla. Tästä johtuen Kaarinan kaupunki pitää tärkeänä, että
lopullisessa arviointiselostuksessa arvioitavat ja kuvattavat
ympäristövaikutukset muodostavat riittävällä tarkkuudella kuvan myös
paikallisesti alueelle kohdistuviin ja myöhemmin maankäytönsuunnittelussa ja
tavoitteiden asettelussa ennakoitaviin kysymyksiin ja reunaehtoihin, ml.
estevaikutuksiin ja mahdollisiin tarvittaviin muutoksiin.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
VE A:ssa kaksoisraide toteutettaisiin nykyisen radan maastokäytävään Piikkiön
ja Littoisten taajama-alueiden läpi. Ihmisten elinoloihin suoria haitallisia
vaikutuksia muodostuu mm. melusta ja tärinästä, joista varsinkin melu saattaa
aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Tärinän ja melun vaikutukset tuleekin
kuvata ja haittavaikutuksia minimoivat toimenpiteet määritellä varsinkin radan
osuuksilla, joissa asutusta on paljon (esim. Littoinen, Piikkiön kirkonkylä) tai
rata muuten sijoittuu lähelle asutusta. Taajama-alueilla vaikutukset ovat myös
kaupunkikuvallisia.
Vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin
Luontoon liittyviä selvityksiä alueella on tehty monipuolisesti, joten arvioinnissa
on käytettävissä tieto alueen todellisesta nykytilasta. Tosin vaikutusten
arviointimenetelmät liittyen arvokkaisiin luontokohteisiin, suojeltuihin eliölajeihin
ja luonnon monimuotoisuuteen on kuvattu YVA-ohjelmassa melko yleisellä
tasolla. Arviointimenetelmissä on luontoselvityksien osalta mainittu, että
selvitykset on tehty hankkeen vaatimalla tarkkuustasolla. Ohjelmassa ei
kuitenkaan esitetä esimerkiksi selvitysalueiden laajuutta. Luontoselvitykset
Kaarinan osalta on tehty pääasiassa kesällä 2019, joten selvitetyt alueet olisi
voitu esittää, jotta tässä vaiheessa voitaisiin ottaa kantaa selvitysten
alueelliseen riittävyyteen. YVA-ohjelmassa esitetty ratalinjauksen karttaesitys
on myös esitetty ainoastaan koko hankkeen laajuisena (Turku – Espoo), joten
alue johon suurimmat vaikutukset kohdistuvat, eivät selviä esimerkiksi Piikkiön
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oikaisun kohdalta.
Piikkiön oikaisun ratalinjaus kulkee maakuntakaavan perusteella Kannitun
metsän läpi, alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt alueelle liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikan rajauspäätöksen vuonna 2007 (LOS-2007-L-17-254).
Alueelle on viety liito-oravan pönttöjä ja kulkuyhteyksiä tien yli on parannettu
hyppytolpin lieventämistoimenpiteinä E18 kehätien parantamistoimenpiteiden
vuoksi. Alue tulee ottaa huomioon ja varmistaa, että suunnitellun Piikkiön
oikaisun kohdalla selvitysalueet (kaikkein muidenkin luontoselvitysten osalta)
ovat riittävän laajoja, mikäli maakuntakaavan mukaista ratalinjausta siirretään
Kannitun metsäalueen ulkopuolelle. Myös olemassa olevan radan välittömässä
läheisyydessä Kaarinan alueella sijaitsee tunnettuja liito-oravan elinalueita,
jotka tulee huomioida arvioitaessa kaksoisraiteen vaikutuksia liito-oravan
elinpiiriin sekä yhteyksiin viereisten metsäalueiden kanssa.
Suunnitellun Piikkiön oikaisun rataväylän välittömässä läheisyydessä sijaitsee
muinaisjäännöksiä Turku-Helsinki -moottoritien pohjoispuolella.
Muinaisjäännökset tulee huomioida ratalinjauksen suunnittelun lisäksi radan
rakentamisen ja ylläpitotoimien yhteydessä.
Arviointiohjelman mukaan suunnitellun ratalinjauksen ympäristövaikutukset
tulee arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo oleva toiminta.
Arviointiohjemassa ei ole mainittu Piikkiön oikaisun ja E18 kehätien sekä Turku
– Helsinki -moottoritien yhteisvaikutusta viherverkostoon ja ekologisiin
yhteyksiin. Luontovaikutusten osalta hankkeen sekä E18 kehätien ja Turku –
Helsinki -moottoritien yhteisvaikutuksia tulee tarkastella erityisesti
elinympäristöjen pirstoutumisen kannalta. Myös VE A (kaksoisraide) vaikuttaa
ekologisten yhteyksien laatuun.
Arviointiohjelman mukaan selvitysalueelle on tehty vieraslajiselvitys.
Arviointiohjelmassa ei kuitenkaan mainita tarkemmin mitä lajeja alueella on
selvitetty. Vieraslajit tulee ottaa huomioon mm. maamassojen siirroissa, jotta
hankkeella ei edistetä vieraslajien leviämistä uusille alueille siemenpankin
kautta. Siemenpankin sisältävien maamassojen sijoittamiselle tulee miettiä
ratkaisu.
Lopuksi Kaarinan kaupunki toteaa, että YVA-ohjelma on rakenteeltaan selkeä
ja arvioitavia vaikutuksia on otettu kattavasti mukaan. Hyvää on myös
mahdollisuus käyttää arvioinnin aikana koottavaa tietoa ja tehtäviä selvityksiä,
mikä edistää kunnissa tehtävää suunnittelutyötä ja kaavojen laadintaa sekä
edistää hanketta.
Käsittely

Keskustelun jälkeen kaupunkikehitysjohtaja Pasi Aromäki esitti, että
kuudennen kappaleen tekstiä muutetaan/täydennetään seuraavasti:
Vaihtoehtoisten linjausten alueilla Kaarinan kaupungilla on vireillä Piikkiön
taajaman osayleiskaava, jonka tärkein tehtävä on määritellä Piikkiön taajaman
maankäytön suuntaviivat. Kevään 2020 Kaavoitusohjelmassa on Piikkiön
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taajaman osayleiskaavarajausta muutettu siten, että osayleiskaavoitettavaan
alueeseen on lisätty ja siten saatettu vireille myös Turun kehätien varren
alueet, joilla sijaitsee ns. Piikkiön oikaisun ratalinjaus. Tälle alueelle kohdistuu
tarpeita tulevaisuuden maankäytölle ja sitä palveleville yhteystarpeille.
Kaarinan kaupunki toteaa, että tämä muutos tulee huomioida
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ja myöhemmin vaikutuksia
arvioitaessa.
Tulevia maankäytön kehittämisen alueita sijoittuu lisäksi nykyisen ratalinjan
eteläpuolelle. Vaikutusten arvioinnin jälkeen tehtävä valinta vaihtoehtojen
välillä tulee määrittämään merkittävästi näiden alueiden tulevaa suunnittelua ja
tavoitteiden asettelua. Kaksoisraiteen edellyttämä maastokäytävän tilavaraus
saattaa myös edellyttää paikoitellen radan varteen sijoittuvan maankäytön
muutostarpeiden arviointia taajamajaksoilla.
Tästä johtuen Kaarinan kaupunki pitää tärkeänä, että vaihtoehtojen A ja B
vertailussa otetaan huomioon ja kuvataan vaikutuksia riittävällä tarkkuudella
myös paikallisesti alueelle kohdistuviin ja myöhemmin
maankäytönsuunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa ennakoitaviin
kysymyksiin ja reunaehtoihin: kaksoisraiteen vaikutukset mahdollisiin
tarvittaviin muutoksiin ja olemassa olevaan rakenteeseen, Piikkiön oikaisun
maastokäytävän vaikutukset uuden rakenteen suunnitteluun ja yhteystarpeisiin
sekä keinot minimoida estevaikutukset ja mahdollisesti syntyvät
kustannusvaikutukset.
Lautakunta hyväksyi kaupunkikehitysjohtajan tekemän muutosesityksen.
Päätös § 11:

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kaarinan
kaupunki antaa Helsinki – Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Hankkeelle asetetut tavoitteet ja hankkeen merkitys
Kaarinan kaupunki toteaa, että hankkeelle asetetut tavoitteet ja raideliikenteen
kehittämisen edut ovat paitsi Kaarinan kaupunkia, koko kaupunkiseutua
merkittävästi hyödyttäviä. Tavoitteet saavutettavuuden parantamiseksi ja
matka-aikojen lyhentämiseksi kytkevät Turun kaupunkiseudun vahvemmin
osaksi Etelä-Suomen toiminnallista aluetta ja lisäävät alueen vetovoimaa ja
houkuttelevuutta niin investointien kuin potentiaalisten uusien asukkaidenkin
näkökulmasta sekä edistävät vähäpäästöisen liikkumisen osuuden
kasvattamista.
Alueelle on tärkeää, että hanketta viedään johdonmukaisesti eteenpäin. YVAohjelmaan kirjattu aikataulutavoite on kytketty yhteen muun ratasuunnittelun
kanssa. Jotta Tunnin juna -hankkeen suunnittelun kokonaisaikataulu ei veny,
on varmistettava, että YVA-menettely pysyy suunnitellussa aikataulussa ja
valmistuu syyskuussa 2020. Aikataulun viivästyminen uhkaisi osaltaan
Suomen mahdollisuutta hakea EU:lta CEF-tukea Tunnin junaan.
YVA –arvioinnin lähtötilanne, tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden vertailu
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Arvioitava Helsinki – Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn
lainvoimaiseen, oikeusvaikutteiseen ratalinjaan. Uuden oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo – Salo -oikoradan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010).
Espoo – Salo -oikoradan suunnittelu on jatkunut ratalain mukaisella
yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla linjalla.
Espoo – Salo välin vaikutuksia on arvioitu laajasti jo ennen tätä YVAmenettelyä. YVA -menettelyn luonteeseen kuuluu keskeisesti vaihtoehtojen
vertailu. Lausuttavana olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
kuvatut vaihtoehdot A ja B pitäytyvät Espoo – Salo välillä jo aiemmin valitulla
ratalinjauksella ja ottavat huomioon Turku – Salo välillä Piikkiön oikaisun
arvioitavana hankevaihtoehtona. Kaarinan kaupunki pitää näitä hyvinä ja
tarpeellisina vaihtoehtotarkasteluina.
YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata,
jonka ominaisuuksia on parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka
laajamittaisista parannustoimista on kysymys. Kaarinan kaupunki katsoo, että
vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason omaava,
kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat rantaradasta
vertailuvaihtoehdon sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole Helsinki–Turku
nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aluekehitykseen
Kaarinan kaupunki pitää hyvänä, että hankevaihtoehtoihin on sisällytetty Turun
ja Salon välisen taajamajunaliikenteen mahdollistaminen. Aluerakenteellisesti
raideliikenteen kehittäminen taajamajunaliikenne mukaan lukien mahdollistaa
nykyisten Piikkiön ja Littoisten taajama-alueiden kehittämisen ja
väestötavoitteiden kasvattamisen yhdyskuntarakenteellisesti strategisesti
merkittävillä alueilla. Arviointiohjelmassa todetaan, että vaihtoehdosta riippuen
Turun ja Salon välinen taajamajuna voi kulkea nykytyyppisesti joko Piikkiön
kautta tai sen ohi. Kaarinan kaupunki haluaa korostaa, että monipuolisin
lähtökohta nykyisen maankäytön tehostamiselle ja kestävän maankäytön
kehittämiselle luodaan säilyttämällä raideliikenteen toimintaedellytykset
Piikkiön taajamassa vaihtoehtovalinnasta riippumatta. Kaarinan kaupunki
pitääkin tärkeänä, että vaihtoehtojen vertailussa kuvataan ja arvioidaan
Piikkiön taajaman (VE A) ja Piikkiön oikaisun (VE B) vaihtoehtojen vaikutukset,
edut ja haitat yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön kehittämiseen sekä
väestökehitykseen.
Vaihtoehtoisten linjausten alueilla Kaarinan kaupungilla on vireillä Piikkiön
taajaman osayleiskaava, jonka tärkein tehtävä on määritellä Piikkiön taajaman
maankäytön suuntaviivat. Kevään 2020 Kaavoitusohjelmassa on Piikkiön
taajaman osayleiskaavarajausta muutettu siten, että osayleiskaavoitettavaan
alueeseen on lisätty ja siten saatettu vireille myös Turun kehätien varren
alueet, joilla sijaitsee ns. Piikkiön oikaisun ratalinjaus. Tälle alueelle kohdistuu
tarpeita tulevaisuuden maankäytölle ja sitä palveleville yhteystarpeille.
Kaarinan kaupunki toteaa, että tämä muutos tulee huomioida
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ja myöhemmin vaikutuksia
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arvioitaessa.
Tulevia maankäytön kehittämisen alueita sijoittuu lisäksi nykyisen ratalinjan
eteläpuolelle. Vaikutusten arvioinnin jälkeen tehtävä valinta vaihtoehtojen
välillä tulee määrittämään merkittävästi näiden alueiden tulevaa suunnittelua ja
tavoitteiden asettelua. Kaksoisraiteen edellyttämä maastokäytävän tilavaraus
saattaa myös edellyttää paikoitellen radan varteen sijoittuvan maankäytön
muutostarpeiden arviointia taajamajaksoilla.
Tästä johtuen Kaarinan kaupunki pitää tärkeänä, että vaihtoehtojen A ja B
vertailussa otetaan huomioon ja kuvataan vaikutuksia riittävällä tarkkuudella
myös paikallisesti alueelle kohdistuviin ja myöhemmin
maankäytönsuunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa ennakoitaviin
kysymyksiin ja reunaehtoihin: kaksoisraiteen vaikutukset mahdollisiin
tarvittaviin muutoksiin ja olemassa olevaan rakenteeseen, Piikkiön oikaisun
maastokäytävän vaikutukset uuden rakenteen suunnitteluun ja yhteystarpeisiin
sekä keinot minimoida estevaikutukset ja mahdollisesti syntyvät
kustannusvaikutukset.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
VE A:ssa kaksoisraide toteutettaisiin nykyisen radan maastokäytävään Piikkiön
ja Littoisten taajama-alueiden läpi. Ihmisten elinoloihin suoria haitallisia
vaikutuksia muodostuu mm. melusta ja tärinästä, joista varsinkin melu saattaa
aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Tärinän ja melun vaikutukset tuleekin
kuvata ja haittavaikutuksia minimoivat toimenpiteet määritellä varsinkin radan
osuuksilla, joissa asutusta on paljon (esim. Littoinen, Piikkiön kirkonkylä) tai
rata muuten sijoittuu lähelle asutusta. Taajama-alueilla vaikutukset ovat myös
kaupunkikuvallisia.
Vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin
Luontoon liittyviä selvityksiä alueella on tehty monipuolisesti, joten arvioinnissa
on käytettävissä tieto alueen todellisesta nykytilasta. Tosin vaikutusten
arviointimenetelmät liittyen arvokkaisiin luontokohteisiin, suojeltuihin eliölajeihin
ja luonnon monimuotoisuuteen on kuvattu YVA-ohjelmassa melko yleisellä
tasolla. Arviointimenetelmissä on luontoselvityksien osalta mainittu, että
selvitykset on tehty hankkeen vaatimalla tarkkuustasolla. Ohjelmassa ei
kuitenkaan esitetä esimerkiksi selvitysalueiden laajuutta. Luontoselvitykset
Kaarinan osalta on tehty pääasiassa kesällä 2019, joten selvitetyt alueet olisi
voitu esittää, jotta tässä vaiheessa voitaisiin ottaa kantaa selvitysten
alueelliseen riittävyyteen. YVA-ohjelmassa esitetty ratalinjauksen karttaesitys
on myös esitetty ainoastaan koko hankkeen laajuisena (Turku – Espoo), joten
alue johon suurimmat vaikutukset kohdistuvat, eivät selviä esimerkiksi Piikkiön
oikaisun kohdalta.
Piikkiön oikaisun ratalinjaus kulkee maakuntakaavan perusteella Kannitun
metsän läpi, alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt alueelle liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikan rajauspäätöksen vuonna 2007 (LOS-2007-L-17-254).
Alueelle on viety liito-oravan pönttöjä ja kulkuyhteyksiä tien yli on parannettu
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hyppytolpin lieventämistoimenpiteinä E18 kehätien parantamistoimenpiteiden
vuoksi. Alue tulee ottaa huomioon ja varmistaa, että suunnitellun Piikkiön
oikaisun kohdalla selvitysalueet (kaikkein muidenkin luontoselvitysten osalta)
ovat riittävän laajoja, mikäli maakuntakaavan mukaista ratalinjausta siirretään
Kannitun metsäalueen ulkopuolelle. Myös olemassa olevan radan välittömässä
läheisyydessä Kaarinan alueella sijaitsee tunnettuja liito-oravan elinalueita,
jotka tulee huomioida arvioitaessa kaksoisraiteen vaikutuksia liito-oravan
elinpiiriin sekä yhteyksiin viereisten metsäalueiden kanssa.
Suunnitellun Piikkiön oikaisun rataväylän välittömässä läheisyydessä sijaitsee
muinaisjäännöksiä Turku-Helsinki -moottoritien pohjoispuolella.
Muinaisjäännökset tulee huomioida ratalinjauksen suunnittelun lisäksi radan
rakentamisen ja ylläpitotoimien yhteydessä.
Arviointiohjelman mukaan suunnitellun ratalinjauksen ympäristövaikutukset
tulee arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo oleva toiminta.
Arviointiohjemassa ei ole mainittu Piikkiön oikaisun ja E18 kehätien sekä Turku
– Helsinki -moottoritien yhteisvaikutusta viherverkostoon ja ekologisiin
yhteyksiin. Luontovaikutusten osalta hankkeen sekä E18 kehätien ja Turku –
Helsinki -moottoritien yhteisvaikutuksia tulee tarkastella erityisesti
elinympäristöjen pirstoutumisen kannalta. Myös VE A (kaksoisraide) vaikuttaa
ekologisten yhteyksien laatuun.
Arviointiohjelman mukaan selvitysalueelle on tehty vieraslajiselvitys.
Arviointiohjelmassa ei kuitenkaan mainita tarkemmin mitä lajeja alueella on
selvitetty. Vieraslajit tulee ottaa huomioon mm. maamassojen siirroissa, jotta
hankkeella ei edistetä vieraslajien leviämistä uusille alueille siemenpankin
kautta. Siemenpankin sisältävien maamassojen sijoittamiselle tulee miettiä
ratkaisu.
Lopuksi Kaarinan kaupunki toteaa, että YVA-ohjelma on rakenteeltaan selkeä
ja arvioitavia vaikutuksia on otettu kattavasti mukaan. Hyvää on myös
mahdollisuus käyttää arvioinnin aikana koottavaa tietoa ja tehtäviä selvityksiä,
mikä edistää kunnissa tehtävää suunnittelutyötä ja kaavojen laadintaa sekä
edistää hanketta.
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Kaupunginhallitus päättää, että
1. Kaarinan kaupunki antaa Helsinki – Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kaupunkikehityslautakunnan
päätöksen mukaisen lausunnon
2. pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa asian
kiireellisyyden vuoksi.

Päätös § 28

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaupunkikehityslautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää
Ympäristöinsinööri Pasi Saario

__________________________________________________________________________
Otteen oikeaksi todistaa hallintosihteeri Riikka Virtanen
Kaarinassa 11.02.2020
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Konsernihallinto

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PL 36
00521 Helsinki

Turun kaupungin lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt lausuntoa Turun kaupungilta Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 20.1.2020.

Turun kaupunki toteaa lausuntonaan Helsinki-Turku nopean junayhteyden
YVA-ohjelmasta seuraavaa:
Kokonaisuutena tarkasteltuna ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadit-

tu kattavasti, ja esitetyt menetelmät antavat riittävän kuvan hankkeesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Turun kaupunki katsoo, että nopean junayh-

teyden kehittämishanke on monella tavalla Turun kaupunkiseudulle hyödyllinen ja myös välttämätön.

Helsinki-Turku -yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjes-

telmässä, sillä se yhdistää maan suurimman ja maan kolmanneksi suurimman

kaupunkiseudun. Nopea junayhteys kaupunkien välillä tulee toteutuessaan

palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä ja muodostamaan Turun ja Helsingin

kaupunkiseuduista yhtenäisen työssäkäyntialueen. Samalla hanke tukee ra-

dan varren kaupunkien ja kuntien maankäyttöä.

Nopea junayhteys myös vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta
sijoittajille ja elinkeinoelämälle. Helsinki-Turku -yhteysväli kuuluu Euroopan

Unionin TEN-T -ydinverkkokäytävään osana muun muassa Tukholman ja Pietarin yhdistävää Skandinavia-Välimeri -käytävää.

Raideliikenteen kehittäminen tukee myös EU:n ja Suomen kansallisia ilmasto-

tavoitteita, joiden mukaan Suomen päästövähennystavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990 (Ympäristöministeriö 2017).
Arvioitava Helsinki-Turku nopea ratayhteys perustuu Uudenmaan ja Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavoissa valittuun ja hyväksyttyyn Iainvoimaiseen,
oikeusvaikutteiseen ratalinjaan. Uuden oikoradan maakuntakaavoitusta var-

ten laadittiin Espoo-Salo -oikoradan alustava yleissuunnitelma ja ympäristö-

vaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010). Espoo-Salo -oikoradan suunnittelu on jatkunut ratalain mukaisella yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu valitulla linjalla. Espoo-Salo välin vaikutuksia jo ennen tätä
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Asia

Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa
junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Museovirasto lausuu
asiasta Länsi-Uudenmaan arkeologista kulttuuriperintöä koskien.
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu
välillä Salo–Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki–Turku välisen nopean
junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä Salo–Kupittaa rataosuuden
kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvitykset.
Tavoitteena on, että hankkeen aikana toteutetusta ratateknisestä suunnittelusta voidaan
jatkaa suoraan ratalain mukaiseen suunnitteluvaiheeseen.
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku.
Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tuotu esiin suunnittelualueella oleva
arkeologinen kulttuuriperintö ja vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön tullaan
tarkastelemaan. Arkeologinen kulttuuriperintö on osa kokonaisuutta 5.8 Maisema ja
kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset käsitellään kohdassa 5.8.4. Vuonna 2017 Espoo-Salo
-oikoradan osalta tehtiin arkeologinen inventointi (Museovirasto, Arkeologiset
kenttäpalvelut). Tähän inventointiin sisältyvät myös Länsi-Uudenmaan
muinaisjäännöskohteet, jotka kuten kohdassa viitataan, ovat löydettävissä Museoviraston
ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä. Näin ollen taustaselvitykset suunnittelualueelta
ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.
Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueilla on muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä, jotka sijaitsevat suunnittelualueella. Kohteisiin liittyviä asioita on jo käyty
läpi mm. Espoo-Salo –oikoradan hankeryhmän museoviranomaisneuvottelussa 21.5.2019.
Länsi-Uudenmaan alueella kohteet ovat pääosin pienialaisia. Hankkeen edetessä tulee
joidenkin kohteiden osalta vielä käydä tarkemmat neuvottelut kajoamisesta (MML 13§) ja /
tai tarvittavista arkeologisista tutkimuksista esimerkiksi kohteiden laajuuden
määrittämiseksi.
Museovirastolla ei ole muuta kommentoitavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.
PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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Länsi-Uudenmaan museo lausuu asiasta rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman
osalta. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo sekä Espoon kaupunginmuseo
lausuvat sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman että arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta omilta alueiltaan.
Länsi-Uudenmaan museo on museolain uudistuksen myötä nimitetty alueelliseksi
vastuumuseoksi Länsi-Uudellamaalla ja se tulee jatkossa hoitamaan viranomaislausunnot
myös arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Yhteyshenkilönne Museovirastossa on intendentti Sari Mäntylä-Asplund, puh. 0295 33
6290, sari.mantylä-asplund@museovirasto.fi.

Tiedoksi

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Sari Mäntylä-Asplund

Länsi-Uudenmaan museo
Tellervo Saukoniemi / Länsi-Uudenmaan museo
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo
Espoon kaupunki/kaupunginmuseo
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Kannanotto 20.1.2020
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
Lausuntopyyntö 25.11.2019
HELSINKI-TURKU NOPEAA JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA, Dnro UUDELY/13887/2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa HelsinkiTurku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Espoon kaupunginmuseo lausuu asiasta seuraavaa.
Espoon ja Salon väliselle rataosuudelle on valmistunut ympäristövaikutusten
vaikutusten arviointimenettelyn arviointiselostus vuonna 2010 (Liikennevirasto), jota
hyödynnetään tällä rataosuudella. Espoon kaupunginmuseo on antanut selostuksesta
lausunnon 11.10.2010. Museo toistaa tuolloin esitetyn näkemyksen, jonka mukaan
Espoon Kolmirannan asuinalueen rakennuskanta tulisi sisällyttää arviointiin. Lisäksi
Helsinki-Turku moottoritien Histansolmun kohdalla ylittävän ratasillan vaikutus
Histan kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön tulisi selvittää tarkemmin.
Edellä mainitussa Espoon kaupunginmuseon lausunnossa huomautettiin, että kaikkia
tunnettuja lain suojaamia muinaisjäännöksiä ei oltu otettu huomioon sekä vaadittiin
rata-alueen arkeologisten kohteiden inventointia, sillä edellisten selvitysten todettiin
olevan vanhentuneita. Museovirasto toteutti arkeologisen inventoinnin, josta
valmistui raportti vuonna 2017.
Nyt lausunnolla olevassa arviointiohjelmassa tulee ottaa huomioon kaikki tunnetut
muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten tutkimustarpeista on neuvoteltu Espoo-Salo
rataosuuden yleissuunnittelun yhteydessä. Museo tuo tietoon tässä yhteydessä, että
ratalinjan läheisyydessä on tunnistettu uusi muinaisjäännös (Stampforsen, mj. rek.
1000033112), joka ei sisälly Museoviraston inventointiin 2017. Ajantasainen tieto
muinaisjäännöksistä
tulee
arviointiohjelman
yhteydessä
tarkistaa
muinaisjäännösrekisteristä.
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Elina

Hei,
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt
pelastuslaitokselta lausuntoa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. Koska lausuttavana oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma ei koske Helsingin alueen
rataosuuksia, Helsingin kaupungin pelastuslaitos toteaa, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.
Ystävällisin terveisin
Pekka Itkonen
Pelastuspäällikkö
pelastustoimen suunnittelu ja kehittäminen

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112 (Agricolankatu 15 Hki 53)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. 09 310 30037, 040 661 0788
pekka.itkonen@hel.fi
© Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle, ja se saattaa sisältää luottamuksellista
ja yksinoikeudellista tietoa. Viestin luvaton lukeminen, käyttö, luovuttaminen ja levittäminen on
kielletty. Mikäli ette ole viestissä mainittu vastaanottaja, ilmoittakaa asiasta lähettäjälle
sähköpostitse ja tuhotkaa tämä viesti sekä kaikki sen kopiot.
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Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 25.11.2019, UUDELY/13887/2018

Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskeva ympäristövaikutusten
arviointiohjelma
Väyläviraston hanke koskee Helsinki-Turku välistä nopeaa junayhteyttä. Hanke
koskettaa Uudenmaan maakunnan alueella Espoota, Kirkkonummea, Vihtiä, Lohjaa,
Siuntiota, Inkoota, Karjaata ja Raaseporia.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VEA:

Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku.

VEB:

Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun
kautta.

VE0+:

Rantarata parantamistoimenpiteillä.

Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö antaa lausuntonsa ESAVIn toimialueen eli
Uudenmaan maakunnan alueen osalta.
Arviointiohjelmassa on kuvattu alustavasti keskeisiä sidosryhmiä. Ympäristöterveyteen
liittyviä kunnan viranomaistehtäviä hankealueella hoidetaan Espoon seudun
ympäristöterveydessä (Espoo, Kirkkonummi), Lohjan ympäristöterveyspalveluissa
(Lohja, Vihti, Siuntio) ja Eteläkärjen ympäristöterveydessä (Raasepori, Karjaa, Inkoo).
Arviointiselostusvaiheessa heitä on myös tarpeen kuulla, mikäli heitä ei ole jo kuultu
arviointiohjelmavaiheessa tai he eivät ole mukana hankeryhmätyöskentelyn kautta.
Muilta osin arviointiohjelmasta ei ole huomautettavaa.
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Lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 10
päättänyt yksimielisesti antaa seuraavan lausunnon:
Helsinki–Turku nopea ratayhteys on merkittävä ja keskeinen osa Etelä-Suomen
rataverkkoa ja sen kehittämistä. Toteutuessaan parannettu junayhteys luo
edellytykset kestävälle ja yhtenäiselle Etelä-Suomen kattavalle asunto- ja
työmarkkina-alueelle, tukee radan varren maankäyttöä ja edesauttaa
ilmastotavoitteiden saavuttamista. Uusi oikorata vähentää pääkaupunkiseudun
metropolialueen yhdyskuntarakenteelle kohdistuvia paineita ja siirtää
merkittävän osan mm. Lohjan suunnan työ-matkapendelöinnistä raiteille.
Yhteysväli
kuuluu
Euroopan
unionin
rajat
ylittävään
TEN-T
ydinverkkokäytävään osana Turku–Pietari yhteyttä.
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden Espoo–Salo välin vaikutuksia on jo ennen
tätä YVA-menettelyä arvioitu laajasti. Ratayhteys perustuu Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen
maakuntakaavoissa
valittuun
ja
hyväksyttyyn
lainvoimaiseen,
oikeusvaikutteiseen
ratalinjaan.
Uuden
oikoradan
maakuntakaavoitusta varten laadittiin Espoo–Salo-oikoradan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2010).
Espoo–Salo-oikoradan suunnittelu on vuodesta 2017 jatkunut ratalain
mukaisella yleissuunnittelulla, jossa vaikutusten arviointia on tarkennettu
valitulla linjalla.
YVA-menettelyn luonteeseen kuuluu keskeisesti vaihtoehtojen vertailu.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että Espoo–Lohja–Salo välillä ei ole tutkittavia
vaihtoehtoja, vaan ympäristövaikutusten arviointi tehdään jo aiemmin valitulle
ratalinjaukselle.
Lausuttavana
olevassa
ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa kuvattu vaihtoehtojen asettelu on Varsinais-Suomen liiton
mielestä onnistunut. Se ei esitä vaihtoehtoisuutta Espoo–Salo välille, mutta

ottaa huomioon Turku–Salo välillä Piikkiön oikaisun hankevaihtoehtona.
Nopean junayhteyden kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi on otettava
huomioon vaikutusarvioinnissa myös Turku–Salo välin paikallisjunaliikenteen
kehittämismahdollisuudet.
YVA-ohjelmassa on asetettu vertailuvaihtoehdoksi 0+ nykyinen rantarata, jonka
ominaisuuksia on parannettu. Ohjelmasta ei selviä, kuinka laajamittaisista
parannustoimista on kysymys. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että
vertailuvaihtoehdon on perusteltua olla nykyisen palvelutason
2
omaava, kunnossa oleva rantarata. Järeät parantamistoimet muodostavat
rantaradasta vertailuvaihtoehdon sijaan hankevaihtoehdon, joka ei ole
Helsinki–Turku nopean junayhteyden tavoitteiden mukainen eikä sitä ole viety
kaavoituksella tai ratasuunnittelulla eteenpäin.
Varsinais-Suomen liitto on osallistunut Espoo–Salo-yleissuunnitelman ja
Helsinki–Turku-hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten
arviointityön
hankeryhmiin. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkasteltu
monipuolisesti
hankekokonaisuuden
vaikutusten
arviointitapoja.
Arviointiohjelman mukaisesti tehtävän YVA-menettelyn käytettävissä on
suunnittelutilanteen takia tavanomaista laajempi tietopohja arvioinnin ja
päätöksenteon tukena.
Liikenteellisten vaikutusten arviointimenetelmien osalta Varsinais-Suomen liitto
pitää
tärkeänä,
että
YVA-ohjelmassa
käytettävät
Helsinki–Turkuliikennekäytävän liikenne- ja matkustajapotentiaaliennusteiden laadinta ja
tarkistus toteutetaan huolellisesti, koska todenmukaiset ja luotettavat arvioinnit
toimivat tärkeänä tietona investointihankkeen toteuttamispäätöstä tehtäessä.
Varsinais-Suomen liitto korostaa YVA-menettelyn aikataulun merkitystä. YVAohjelmaan kirjattu aikataulutavoite on kytketty yhteen muun ratasuunnittelun
kanssa. Jotta Tunnin juna -hankkeen suunnittelun kokonaisaikataulussa
pysytään, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että YVA-menettely
valmistuu suunnitellusti syyskuussa 2020. Aikataulun viivästyminen uhkaisi
osaltaan Suomen mahdollisuutta hakea EU:lta CEF-tukea Tunnin junaan.
Varsinais-Suomen liitto

Kari Häkämies
maakuntajohtaja

Petra Määttänen
hallintojohtaja,
maakuntahallituksen sihteeri
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Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat ja liikenne- ja
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Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Viite: UUDELY/13887/2018
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HELSINKI-TURKU NOPEAA
JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt viranomaisilta lausuntoja Helsinki-Turku
nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Hankkeesta vastaa Väylävirasto, ja yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan
ELY-keskus. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 20.1.2020.
Hankkeen tarkoituksena on parantaa Helsinki–Turku -yhteysvälin
ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
Tavoitteena on myös mm. parantaa saavutettavuutta ja liikenteen sujuvuutta,
edistää liikenteen tavoiteverkon ja alueidenkäytön suunnitelmien toteutumista
sekä tukea ilmastotavoitteita.
YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. YVA
valmistuu tänä vuonna.
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden
ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on uusi tapa käsitellä YVA-lain
mukaisesti suuria liikennehankkeita. EU:n antaman ennakkopäätöksen
perusteella hankkeita ei saa enää pilkkoa pieniin osiin vaan isot hankkeet on
käsiteltävä hankekokonaisuuksina. Perinteisesti YVA on laadittu
suunnitteluosuuksittain ja suunnittelu on edennyt eri vaiheisiin eri aikatauluilla.
Nyt hankekokonaisuuden YVA:ssa on mahdollisuus selvittää koko
liikenneinfrahankkeen YVA-laissa määritetyt todennäköisesti merkittävät
vaikutukset kokonaisuutena. Tekninen suunnittelu voi edelleen jakautua
suunnitteluosuuksiin ja eri ajankohtiin, joissa otetaan huomioon
hankekokonaisuuden YVA. Tämä hankekokonaisuuden YVA on lajissaan
Suomen ensimmäinen.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444· hsl@hsl.fi · Y-2274586-3
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• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Melun, runkoäänen ja tärinän aiheuttamat vaikutukset
• Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin, maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen
käyttöön
• Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luonnonympäristöön sekä
ekosysteemipalveluihin
• Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen
• Vaikutukset liikennejärjestelmään
• Rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
• VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
• VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön
oikaisun kautta
• 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan
seuraavaa:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa yhdeksän
jäsenkuntansa (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi,
Sipoo, Tuusula ja Siuntio) joukkoliikenteen järjestämisestä sekä
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta Helsingin seudun 14 kunnan
alueelle osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
suunnitelmaa.
HSL käsittelee lausunnossaan pääasiassa aluetta, jolla se on toimivaltainen
joukkoliikenteen viranomainen, mutta esittää näkemyksiä myös laajemmasta
kokonaisuudesta.
Liikennejärjestelmä
MAL 2019 -suunnitelman mukaan Helsingin seudun kytkeminen nopeilla
raideyhteyksillä muihin Suomen kaupunkiseutuihin sekä Pietarin ja Tallinnan
suuntiin on pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Ennen vuotta 2030
suunnitelman toimenpiteenä on valtakunnallisesti tärkeisiin ratayhteyksiin
varautuminen (mm. Helsinki–Turku nopea ratayhteys). Suunnitelmassa
todetaan myös, että yhteyksien suunnittelussa on tarkasteltava niihin liittyvä
lähiliikennepotentiaali ja varmistettava, että ne synkronoituvat seudun
sisäiseen järjestelmään. Maankäytön osalta MAL 2019 -suunnitelma tähtää
seudun kasvun ohjaamiseen ensisijaisesti nykyiseen rakenteeseen ja
joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille.
HSL pitää tärkeänä, että hankkeen liikenteelliset tavoitteet kuvataan ja että
hanketta suunnitellaan tavoitteiden ohjaamana.
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YVA-ohjelmassa (sivut 12 ja 103) tulisi mainita valtioneuvoston energia- ja
ilmastostrategian asettama kansallinen liikenteen päästövähennystavoite 50
prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä Marinin
hallitusohjelmassa mainittu hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä.
Sen ohella, että sivulla 12 puhutaan raideliikenteestä vähäpäästöisenä
liikennemuotona, tulisi myös mainita, että joukkoliikenteen kehittämisellä
(erityisesti nopeat raideliikenneyhteydet) tähdätään erityisesti henkilöautojen
liikennesuoritteen vähentämiseen, millä vaikutetaan osaltaan liikenteen
päästöihin.
Päästövähennystavoitteen kannalta on tärkeää tarkastella koko
liikennejärjestelmää, ei pelkästään kaupunkiseutujen välistä liikennettä.
Nopeat kaukojunat tarvitsevat ratakapasiteettia, mutta siitä kilpailee myös
kasvavan Helsingin seudun lähijunaliikenne. HSL:n näkemyksen mukaan
tarvitaan infrasuunnitelmien lisäksi liikennejärjestelmän ja sen
kokonaisvaikutusten kannalta optimaalinen kokonaisratkaisu.
YVA-ohjelman sivulla 30 on kuvattu nykytilanteen liikkumismahdollisuuksia
hankkeen vaikutusalueella. Kuvaus jää kovin suppeaksi, ja
liikennejärjestelmän mittakaava ei hahmotu. Esimerkiksi Helsingin seudun
osalta voisi hyvin kuvata liikkujien määriä, junamääriä tai vastaavia nykyisen
rantaradan vaikutusalueella Espoossa, Kirkkonummella ja Siuntiossa.
Toisaalta suunniteltavan radan asemien ympäristöjen liikkumista eri
kulkutavoin voisi avata. Henkilöauto on pääasiallinen kulkutapa kyseisillä
alueilla.
Sivun 76 kuvaan tulisi lisätä Helsingin seudun lähijunaliikenteen
matkustajamäärät Helsingistä Kirkkonummelle ja Siuntioon. YVA-ohjelmasta
tulisi selvitä mittakaavaero kaukojunaliikenteen ja lähijunaliikenteen
välillä, jotta ymmärretään, että hankkeeseen kytkeytyvät
lähijunaliikenneratkaisut vaikuttavat suureen määrään liikkujia.
YVA-ohjelman sivulla 76 on myös mainittu nykytilanteen matka-ajoista. HSL
kehottaa tarkistamaan matka-ajat, esimerkiksi nopeamman vuoroparin matkaaika on aikataulujen mukaan 1h 48 min – 1 h 52 min. Helsinki-Turku välin
myöhästymisistä tulisi myös olla maininta, toteutuneet matka-ajat ovat
junaliikenteen havaintojärjestelmän mukaan usein pidempiä.
HSL korostaa, että nopeilla Turun suunnan junilla on merkittävät vaikutukset
HSL-liikenteen ratakapasiteettiin ja sitä kautta koko seudun
liikennejärjestelmään. Tämän vuoksi jatkosuunnittelussa on erittäin tärkeää
huomioida lähijunaliikenne sekä uudella Espoo-Lohja-Salo –yhteydellä
että Rantaradalla ja turvata sen toimintaedellytykset Helsingin seudulla.
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Raideinfra ja kapasiteetti
Nykytilanteessa rantaradan yksiraiteisuuden ja kohtauspaikkojen vähäisen
määrän vuoksi kaukoliikenteen junien myöhästely kumuloituu helposti ja
aiheuttaa myös myöhästelyä HSL-alueen lähiliikenteelle.
0+ -vaihtoehdossa tulisi siis erityisesti kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla
kaukoliikenteen täsmällisyyttä saadaan parannettua niin, että häiriöt myös
lähiliikenteessä vähenevät. Vaikka Helsinki-Turku -hankkeen edellytyksenä
on kaupunkiradan toteuttaminen Kauklahteen asti, niin Kirkkonummen
lähiliikenne käyttäisi edelleen kaukoliikenteen raiteita ja tulevaisuudessa
Kirkkonummen junilla varaudutaan 15 minuutin vuoroväliin.
Hankkeen infrasuunnittelu ei sisällä Helsinki–Espoon keskus -osuutta, mutta
Helsingin pään mahdolliset kapasiteettiongelmat heijastuvat kuitenkin tämän
hankkeen kannattavuuteen, jos ne rajoittavat junien määrää tai hidastavat
matka-aikoja. Tällainen kapasiteettiongelma voi syntyä, jos sekä
Kirkkonummelle että Lohjan suuntaan – vähintään Histaan asti – halutaan
liikennöidä lähijunia 15 minuutin vuorovälillä. Tällöin ainakin Turun suunnan
kaukojunien nopeutta olisi alennettava Helsinki–Espoo -välillä, jotta ne
mahtuvat kulkemaan lähijunien välissä. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi joka
toisen Lohjalle / Histaan kulkevan junan pitäisi ajaa kaupunkiraiteita Helsinki–
Espoo -välillä, mikä kuitenkin tarkoittaisi noin 10 minuuttia hitaampaa matkaaikaa. YVA:ssa tehtävän arvioinnin ja hankearvioinnin lähtökohtien tulee
pohjautua tarkoituksenmukaiseen liikennerakenteeseen (ml. kalustotarve).
Suunnittelussa on varauduttava toteuttamaan puolenvaihtopaikat niin, että
myös Lohjan suunnasta/suuntaan pääsee siirtymään Espoon
kaupunkiradalle/-radalta. Tiheämpi lähiliikenne saattaisi vaatia kolmannen
raiteen rakentamista Espoon ja Histan välille, joten myös siihen tulee
varautua ratakäytävän tilavarauksissa. Mahdollinen kolmannen raiteen tarve
tulee HSL:n näkemyksen mukaan selvittää jatkotyönä, koska pullonkaula on
edelleen Espoo–Helsinki-välillä. Lähiliikenne vaatii myös
kääntöraidevarauksen Histaan.
Vaihtoehtoja kuvatessa ja vaikutuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon
käynnissä olevan ns. Digirata-hankkeen tulokset ja johtopäätökset.
Liikennöintiä koskevia näkökohtia
Loppuvuodesta 2019 ilmestyi julkaisu Helsinki–Turku nopea junayhteys –
Liikenteelliset tarkastelut (Väyläviraston julkaisu 45/2019). Selvityksen
tarkoituksena on tuottaa tietoa uuden nopean junayhteyden sekä koko
Rantaradan suunnan henkilöliikennekokonaisuuden suunnitteluun.
Suunnittelun painopisteenä on ollut Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turkukaksoisraiteen junien aikataulutarkastelu sekä junamatkustajien kysynnän
yhteensovittaminen. Väylävirasto laatii kevään 2020 aikana erillisen
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selvityksen Helsinki–Turku-välin henkilöliikenteen matkustajapotentiaalista,
jonka tekemiseen HSL asiantuntijajäsenenä toivoo pääsevänsä.
Liikennöintiratkaisuihin vaikuttavat merkittävästi toimivaltakysymykset. HSL
voi tämän hetkisen toimivaltajaon mukaan liikennöidä Kirkkonummen
Veikkolaan asti. Toimivaltakysymysten ja esimerkiksi Lohjan suunnan ja
Karjaan suunnan liikennöintiratkaisujen pitäminen mukana
kokonaisratkaisussa on tärkeää. Toimivaltakysymysten epävarmuudesta
huolimatta olisi hyvä arvioida myös vaikutuksia liikennöintikustannuksiin ja
sitä mikä osa liikenteestä voisi syntyä markkinaehtoisesti ja mikä osa
ostoliikenteenä.
HSL:n kannalta kuntien tasapuolinen kohtelu on tärkeätä ja HSL ei näe
mahdollisena, että rantaradalta vähennettäisiin lähiliikennettä ja vastaavasti
ESA-radalle lisättäisiin lähiliikennettä Histaan (tai Lempolaan) asti. Molempien
suuntien tulee mahdollistaa tarvittava palvelutaso.
Arviointimenettely
Hankkeella on hyvät tavoitteet ja arviointiohjelmassa on kuvattu kattavasti eri
arviointikokonaisuuksia. Vaikutusten merkittävyyden arviointiin on pyritty, ja
tätä kautta nostetaan keskeisimpiä vaikutuksia esiin. Liikenteellisten
vaikutusten osalta on hyvä nostaa vaikutusten merkittävyyttä esiin
matkustusvolyymien kautta. Vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin
arvioidaan monipuolisesti. Sosiaaliset vaikutukset nostetaan
arviointiohjelmassa hyvin esiin, ja huomioidaan myös herkät ryhmät.
Liikenteellisiä vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia tulee arvioida yhdessä,
sillä saavutettavuuden muutokset ovat merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, ja
saavutettavuutta on hyvä tarkastella myös haavoittuvien ryhmien
näkökulmasta.
Vaikutuksia arvioitaessa on tärkeää kuvata kaikki vaihtoehdot selkeästi (ml.
vertailuvaihtoehto). Tämä sisältää kuvauksen eri vaihtoehtojen maankäytöstä.
Oletettavasti maankäyttö on erilainen VEA/VEB:ssä kuin VE0+:ssa.
Liikenteellisten vaikutusarviointien kannalta on merkitystä, millä tavalla
maankäyttö eroaa. Tällä on vaikutuksia esimerkiksi liikenteestä aiheutuviin
päästöihin, joita aiheutuu väestömäärän suhteessa. Jos VE0+:ssa on
vähemmän väestöä, myös liikenteen päästöjä muodostuu vähemmän.
Uuden radan ja sen asemien rakentamisella on selvä kytkentä merkittävien
maankäyttöalueiden toteutumiseen (esimerkiksi Hista). YVA-ohjelmassa
tulee selvästi kuvata, mitä vaikutuksia arvioidaan olevan näiden uusien
maankäyttöalueiden mahdollistamisesta. Perustuvatko esimerkiksi
tieliikenteen ennusteet liikennevaikutuksia, melumallinnuksia ja
ilmanlaatuvaikutuksia arvioitaessa tilanteeseen, jossa Histan maankäyttö on
jo toteutunut merkittäviltä osin? Ja miten nämä ennusteet eroavat eri
vaihtoehdoissa?
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Vaikutusten arvioinnissa tulee myös esittää selkeästi, millaisella
junaliikennöintimallilla arviot on tehty (sekä kaukoliikenne että
lähijunaliikenne). Toimiva ja realistinen liikennöintimalli tulee kuvata sekä
uudella radalla että Rantaradalla kaikissa vaihtoehdoissa, myös Ve0+:ssa.
Hankearvioinnista valmistuu keväällä 2020 raportti, jonka valmisteluun HSL
toivoo pääsevänsä mukaan. HSL muistuttaa, että läpinäkyvyyden kannalta
varsinaisen hankearvioinnin vertailuvaihtoehdot tulee olla yhdenmukaiset
YVA:ssa olevien kanssa, koska sitä kautta voidaan arvioida erilaisten
maankäyttöjen vaikutusta hankkeen hyötykustannukseen niin
käyttäjähyötyjen kuin hankkeen ulkoisvaikutusten kannalta. Lisäksi erilaisten
vertailuvaihtoehtojen sisällyttäminen hankearviointiin mahdollistaa edelleen
epäsuorien maankäyttöhyötyjen tarkastelun, joka lisää taloudellisten
vaikutusten läpinäkyvyyttä.
Eri vaihtoehtoja (huomioiden väestön ja työpaikkojen kehitys) tulee tarkastella
Helsingin seudun alueella seudullisella liikennemallilla, kuten YVA-raportin
sivulla 106 on kuvattu. Näin saadaan mahdollisimman hyvä käsitys
vaihtoehtojen liikenteellisistä vaikutuksista niiden lähtötietojen pohjalta, joita
on käytettävissä.
On tärkeää arvioida vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen myös
kaupunkiseudun tasolla, ei pelkästään valtakunnallisella tasolla. Tulisi
esimerkiksi karkeasti arvioida lähijunaliikenteen uusien asemien maankäytön
sijaintia seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta suhteessa
vertailuvaihtoehtoon.
Riskienhallinnassa tulee huomioida myös käytönaikaiset riskit eli matkustajiin
ja liikennöintiin liittyvät riskit.

Pohdintoja liikenteen järjestämisestä
HSL esittää lopuksi seuraavien suunnittelukierrosten tueksi liikenteen
järjestämisestä seuraavia näkökohtia:
 Vaihtoehto ”Lohjan junat Espoon kaupunkiradalla” on todettu
aikataulusuunnittelun kannalta haastavaksi ja häiriöherkäksi, jos kaikki
junat käyttäisivät kaupunkiraiteita. Tässä lisähaastetta tuo vielä
kaupunkirataliikenteen mahdollinen tihentäminen tulevaisuudessa 7,5
minuutin vuorovälille. Peruslähtökohtana kuitenkin pitäisi Lohjan
suunnan lähiliikenne toteuttaa sellaisella rakenteella, että junat
mahtuvat kulkemaan kaukojunien seassa kaukoliikenteen raiteita
Helsinkiin asti, mutta Histan lisätarjonta voitaisiin järjestää
kaupunkiraiteilla. Tämä täytyisi kuitenkin suunnitella tarkemmin.
 Liikennöintiselvityksen liitteen 5 junamääristä pitää huomioida, että ne
ovat nimenomaan junamääriä eikä suoraan junayksikkömääriä.
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Liikenteeseen tarvittava kalustomäärä riippuu siitä miten pitkillä ja
millaisella kalustolla liikennöidään. Sm5:lla voidaan pitää
lähtökohtana, että ruuhka-aikaan junassa pitää ajaa ainakin kahdella
yksiköllä. Vuorovälistä riippuen ruuhkahuipussa voi tarvita
kolmansiakin yksiköitä – ainakin Kirkkonummen junilla, mikäli
vuoroväliä ei saada tihennettyä 15 minuuttiin. Kalustotarve vaikuttaa
hankearvioinnin yhteydessä tehtävään kannattavuuden arviointiin.
Seuraavalla suunnittelukierroksella tulee edelliseen viitaten esittää
lähi- ja kaukoliikenteen kalustovaraumat eri tarjontatilanteissa (ESArata ja rantarata).

HSL toivoo pääsevänsä mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin
asiantuntijavalmisteluun esimerkiksi toimittamalla tarvittavia lähtötietoja ja
osallistumalla liikenne-ennustemallia ja liikennöintimalleja koskevaan
asiantuntijayhteistyöhön. YVA:n lisäksi HSL toivoo pääsevänsä muiden edellä
mainittujen selvitysten (Helsinki–Turku-välin henkilöliikenteen
matkustajapotentiaali ja hankearviointi) valmisteluun.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

SUVI RIHTNIEMI
toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 20.1.2020.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Viite lausuntopyyntönne koskien Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevaa
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa
LAUSUNTO KOSKIEN HELSINKI-TURKU NOPEAA JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVAA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAA
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta
lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
Helsinki-Turku -yhteysväli yhdistää maan suurimman ja kolmanneksi suurimman
kaupunkiseudun, minkä johdosta sillä on tärkeä merkitys kestävien liikennemuotojen
järjestelmässä. Selostuksen mukaan Helsinki -Turku matkan pituus on 193 km ja
matka-aika junalla on 1h 57 min. Arkisin yksi vuoropari, joka pysähtyy Helsingin ja
Turun välillä ainoastaan Kupittaalla ja Pasilassa matka-aika on 1h 44 min. Arvion
mukaan Espoo-Salo -oikorata lyhentäisi Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa
puolella tunnilla, mikä tekee raideyhteydestä henkilöautoa nopeamman yhteyden
kyseisten kohteiden välillä. Samalla voidaan kehittää Espoon ja Kirkkonummen
lähiliikennettä paremmin palvelevaksi. Tämä edistää raideliikenteen houkuttelevuutta
henkilöautoon verrattuna ja auttaa vähentämään liikenteen ilmasto- ja
ilmanlaatuvaikutuksia.
Helsingin seudun MAL-suunnitelmassa on tunnistettu Helsingin ja Turun välisen
nopean junayhteyden tarve. Todelliset kulkutapamuutokset lähiliikenteessä
edellyttävät kuitenkin, että junatarjonta on riittävä ja nopea päivittäiseen
työmatkaliikenteeseen, eikä rata ruuhkaudu kaukojunaliikenteen vuoksi. Oikoradan
vaikutuksia pendelöintiin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella olisi syytä
tarkastella osana vaikutusten arviointia. Rakennetulla kaupunkiseudulla mahdolliset
tarpeet varikkoalueille sekä muut mahdolliset heijastusvaikutukset pääradan
toimivuuteen on hyvä tunnistaa. Kokonaiskuva edistäisi sen arviointia, toteutuisivatko
tavoitellut aikasäästöt, vai vievätkö kumuloituvat ruuhkautumiset Helsingin päässä
tavoitellut aikasäästöt. Ilmastopäästöjen kannalta on tärkeää, että esitetyt investoinnit
edistävät sellaisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistä, joka
vähentää pääkaupunkiseudulla päivittäisiä matka-aikoja ja ajoneuvokilometrejä.
Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää tarkastella radan mukanaan tuomia
kulkutapamuutoksia, millä puolestaan on merkitystä sekä kasvihuonekaasupäästöihin
että ilmanlaatua heikentäviin päästöihin. Arvioinnissa on syytä huomioida myös
erityisesti pääkaupunkiseudun kasvavan väestömäärän tuoma lisäys henkilöautojen
määrään ja tätä myöten matka-aikojen pidentyminen ruuhkien myötä, mikäli niitä ei
pystytä vähentämään esimerkiksi tieliikenteen hinnoittelulla.
Asemanseudut ovat tärkeitä kehittämiskohteita kestävien liikennemuotojen
edistämisessä. Kestävä yhdyskuntarakenne on mahdollinen jo rakennetulla alueilla.
Uusien asuinseutujen suunnittelun tulee seurata käytössä olevaa raideliikenteen
asemien sijaintia, joissa on riittävä henkilöliikenteen junatarjonta. Kauaskantoisten,
asumisen sijoittumiseen ja alueiden houkuttelevuuteen liittyvien vaikutusten
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arvioiminen on haastavaa. Parantuneiden joukkoliikenneyhteyksien myötä tapahtuva
yhdyskuntarakenteen täydentyminen edistää kuitenkin kestävyys- ja
ilmastotavoitteiden toteutumista, ja siksi maankäytön ja asumisen muutosten arviointi
ei saa jäädä paikallisten este- ym. vaikutusten arvioinnin varjoon.
Paikallisesti on kuitenkin syytä arvioida ilmanlaadun ja melun terveysvaikutuksia
raidevyöhykkeen varressa olevaan ja niille suunnitelluille asuinalueille. Erityisesti
pääkaupunkiseudulla olisi syytä tuottaa selkeä arvio ratakäytävän läheisyydessä
altistuvista ihmisistä alueittain sekä keinoista välttää näitä haittoja. Tämä on
mahdollista tarkan paikkatietopohjaisen asuntojen sijaintitiedon sekä ilmanlaadun ja
melun terveysvaikutuksia koskevan tuoreimman tutkimustiedon pohjalta.
Terveysvaikutusten taloudellisten seurauksien arvottaminen suhteessa teknisiin
valintoihin edistäisi pitkän aikavälin taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää
yhdyskuntien suunnittelua.
YVA-ohjelmassa mainitaan, ettei Helsinki-Turku -lentoyhteydellä ole merkittävää
roolia. Liikenteen valtakunnallisiin tavoitteisiin kuuluu myös kansainvälisten
yhteyksien parantaminen. Kaupunkien välisiä lyhyitä lentoja on kuitenkin useita
päivässä, ja mikäli jatkoyhteys Helsingistä saadaan junaliikenteellä toimivaksi ja jopa
nopeammaksi kuin lentoliikenteellä, sillä voidaan vähentää lentovuoroja, jolloin
merkitys päästöjen vähentämisessä matkustajaa kohti on suuri. Tämä
päästötarkastelu on hyvä ottaa mukaan arviointiin.
Suomi, Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat kaikki asettaneet tiukat
päästövähennystavoitteet. Näihin tavoitteisiin pääsemiseen vaaditaan kaikkien
keinojen tunnistamista ja arviointia. YVA -selvitys voisi tuoda päätöksentekoon
arvokasta tietoa siitä, miten tällä kansantalouden kannalta suureen infrainvestointiin
tähtäävällä ratahankkeella voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla edistää
kansalaisten helppoa ja vähäpäästöstä liikkumista. Vaikutukset olisi syytä tunnistaa ja
arvioida esitettyä laajemmin, nimensä mukaisesti koko esitetyn nopean HelsinkiTurku junayhteyden vaikutusten arviointina. Näin olleen olisi perusteltua arvioida
nopean junayhteyden ja lentoyhteyksien synergia edut ja tarvittaessa
uudelleenarvioida linjauksia, mikäli päästöjen vähentämistavoitteita ei voida edistää
aiemmin esitetyillä valinnoilla
HSY:n tällä hetkellä rakenteilla oleva Blominmäen jätevedenpuhdistamo sijoittuu
uuden ratayhteyden välittömään läheisyyteen, kuten YVA-ohjelmassa on todettu.
Blominmäen jätevedenpuhdistamo ja sen toiminta tulee ottaa huomioon YVAohjelmassa nykyistä kattavammin. Blominmäen jätevedenpuhdistamo sekä sen tuloja purkureitit sijaitsevat pääosin maanalaisissa tiloissa. Siten YVA -prosessissa tulee
ottaa huomioida radan linjauksen läheisyys sekä radan rakentamistöistä
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakenteisiin
ja maanalaisiin tunneleihin. Lisäksi puhdistamon alueen kulkuyhteydet tulee
varmistaa kaikissa rakentamisen vaiheissa. Jätevedenpuhdistamon toiminta on
turvattava kaikissa olosuhteissa.
Yhteyshenkilönä tarvittaessa toimivat ilmastoyksikön päällikkö Maaria Parry
p. 050 4121193 ja vesihuollon erityisasiantuntija Henna Luukkonen p. 040 5364984.
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Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 36
00521 HELSINKI
UUDELY:n lausuntopyyntö, 25.11.2019
HELSINKI - TURKU NOPEA JUNAYHTEYS, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA
1. Asia
UUDELY/13887/2018
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt
viitteenä olevalla asiakirjalla Puolustusvoimien lausuntoa, Helsinki Turku nopean junayhteyden ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta.
2. Puolustusvoimien lausunto
Puolustusvoimien hallintoyksiköt ovat tutustuneet nähtäville asetettuun
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Puolustusvoimilla ei ole
huomautettavaa ohjelmasta.
3. Yhteystiedot
Yhteyshenkilö 1LOGR:ssa on kiinteistöinsinööri Antti Erämo puh. 0299
571 263, sähköposti antti.eramo@mil.fi

Komentaja
Eversti

Juha Kylä-Harakka

Osastopäällikkö
Majuri

Juha Ratinen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Metsähallitus
kirjaamo@metsa.fi

MH 6925/2019

Uudenmaan ely-keskus, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi
ASIA

METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTO VÄYLÄVIRASTON HELSINKI-TURKU NOPEAN
JUNAYHTEYDEN YVA- OHJELMASTA Dnro UUDELY/13887/2018.

Hankkeen taustatiedot
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa nopean
kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen kehittämisen Helsinki –
Espoo – Lohja ja Turku – Salo välille. Espoo – Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki –
Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo – Turku radan kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo – Turku yhteysvälin
ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
YVA-ohjelmassa käydään läpi seuraavat eri vaihtoehdot:
Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku.
Arvioitavina vaihtoehtoina ovat: VE A Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–
Turku, VE B Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun
kautta ja 0+ Rantarata parantamistoimenpiteillä.
Metsähallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Valtion omistuksessa, Metsähallituksen hallinnassa luontopalvelujen eli julkisten
hallintotehtävien taseessa on hankealueella tai sen vaikutuspiirissä seuraavia
alueita/niiden osia: Nuuksion kansallispuisto, perusteilla olevat Saarilammen
luonnonsuojelualue Lohjalla (kiinteistötunnus 444-540-2-30) sekä perusteilla oleva
Lakimäen metsän luonnonsuojelualue Lohjalla (444-410-1-231 kiinteistö).
Säädösvalmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja asetusluonnosten lausuntokierros oli
tammi-helmikuussa 2019.
Metsähallitus katsoo, että YVA-ohjelmassa on esitelty ja suunniteltu arvioitavat asiat
hyvin ja riittävällä tasolla. Metsähallitus huomauttaa, että kun edellä mainitut
luonnonsuojelualueet (Saarilampi ja Lakimäen metsä) on perustettu, ei junaradan
rakentaminen luonnonsuojelualueelle ole mahdollista ilman luonnonsuojelualueiden
asetuksessa olevaa poikkeusta. Perustettavien alueiden luontoarvot on erityiseti
otettava huomioon arviossa.
Turussa 20.1.2020

Mikael Nordström
Aluepäällikkö, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
Me ts ähall itus
PL 94 (Vernissakatu 4 )
FI - 0130 1 V ant aa, Suom i Finland

T el. 0 206 39 4000
www .mets a.fi
Y-t unnus / B us iness ID: 0116726- 7

