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HELSINKI – TURKU NOPEAN JUNAYHTEYDEN
HANKEKOKONAISUUDEN YVA
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

LIITE 3

Salon ja Turun Kupittaan välisen
kaksoisraiteen puolisuustarkastelu

Salo
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Halikko ja
Halikonjokilaakso

Välittömästi Salon
ratapihan länsipuolella kaksoisraide siirtyy
kulkemaan nykyisen
raiteen eteläpuolelle.

Maankäyttö

8) + Kihisessä radan pohjoispuolella
asutusta vajaan 30 m
etäisyydellä

1) + Salon keskustan osayleiskaavassa
osoitettu Pajulan asuinalue. Asuinalue
runsaan 30 m etäisyydellä ratalinjasta.
2) Maakuntakaavan Halikon asemapaikka.
3) + Salon keskustan osayleiskaava: Radan pohjoispuolelle Halikonjoen itäpuolelle osoitettu keskustatoimintojen aluetta.
10
Maisema ja kulttuuriympäristö
4) + Halikonjokien ympäristössä maisemakuvalliset vaikutukset lievempiä kaksoisraiteen suunnitellulla puolella.
5) + Halikonjoen vanha ratasilta noin 15 m
etäisyydellä ratalinjasta.
6) - Kaksoisraiteen rakentaminen vaurioittaa Rikalanmäen muinaisjäännösalueen pohjoisosaa.
7) - Kaksoisraiteen rakentaminen tuhoaa
osan Kihisen muinaisjäännösalueesta.
9) - Halikon aseman ympäristö sijoittuu
välittömästi kaksoistaiteen eteläpuolelle.
Entisen aseman ympäristön kulttuuriarvot ovat alentuneet. Asemarakennus on
palanut ja makasiinirakennukset purettu.
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10) Maisemakuvan kannalta Halikonjokilaakson länsipuolisella alueella puolisuudella ei erityistä merkitystä.
Yhteenveto Halikon ja Halikonjokilaakson osuudesta
Kihisessä radan pohjoispuolella sijaitsee asutusta, jolle kohdistuisi kielteisiä
vaikutuksia, mikäli kaksoisraide olisi suunnitellun puolen sijaan nykyisen raiteen pohjoispuolella. Maankäytön kannalta suunniteltu puolisuus on edullisempi kaavoissa osoitettujen laajentumisalueiden osalta.
Maisemakuvan kannalta suunniteltu puolisuus on edullisempi. Halikonjoen vanha ratasilta säilyy suunnitellun radan puolisuuden ansiosta. Suunniteltu radan
puolisuus aiheuttaa heikennyksiä arkeologiseen kulttuuriperintöön.
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Salo
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Hajala

Kaksoisraide nykyisen Maankäyttö
raiteen eteläpuolella.
11) + Vireillä olevassa Hajalan kyläyleis13) + Hajalan lähin
kaavassa osoitetuttu teollisuutta (TY).
asutus sijoittuu ra14) + Vireillä olevassa Hajalan kyläyleisdasta noin 50 metrin
kaavassa Hajala mainittu vetovoimaiseksi
etäisyydelle
kyläympäristöksi. Suunniteltu kaksoisrai17) + Vanha Turuntie
teen puoli parempi kylän kannalta.
välittömästi radan
Maisema ja kulttuuriympäristö
pohjoispuolella
15) + Seudullisesti arvokas Hajalan asema
ja sen ympäristö välittömästi nykyisen
raiteen pohjoispuolella.
16) + Maisemakuvan kannalta suunniteltu
kaksoisraiteen puoli parempi sekä Hajalan ympäristössä että Hajalan länsipuolisella alueella.
18) + Väijälän muinaisjäännösalue radan
pohjoispuolella.
19) + Trömperin kestikievari (RKY 2009)
välittömästi radan pohjoispuolella
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20) - Kaksoisraide sijoittuu Aholan muinaisjäännösalueelle, kohde on vaarassa
vaurioitua.
21) Maisemallisesti puolisuudella ei erityistä merkitystä avoimessa peltoympäristössä.
Luonto
12) + Uhanalaisen keltamataran esiintymä säästyy radan pohjoisreunalla.
Yhteenveto Hajalan osuudesta
Hajalan lähin asutus sijoittuu nykyisen raiteen pohjoispuolelle, joten suunniteltu puolisuus on asutuksen kannalta edullisempi. Maankäytön kannalta suunniteltu puolisuus on edullisempi sekä kyläympäristön että kaavassa osoitetun
teollisuuden osalta. Sekä maisemakuvan että kulttuuriarvojen kannalta suunniteltu puolisuus on edullisempi. Muun muassa vanha asemaympäristö voi säilyä.
Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta suunniteltu puolisuus on hieman huonompi. Luontohavaintojen osalta suunniteltu puolisuus on edullisempi.
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Paimio
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Kevola

Kaksoisraide nykyisen Maisema ja kulttuuriympäristö
raiteen eteläpuolella.
26) Kevolan avoimessa ympäristössä
22) + Kaksoisraide
puolisuudella ei erityistä merkitystä.
mahtuu paremmin
27) - Kiinteä muinaisjäännös Laiterlan
eteläisestä aukosta
silta sijaitsee noin 30 ratalinjauksen etesiltapaikkaa edeltävä
läpuolella. Kohde on suojattava tarkoin
15 m raideväli huomirakentamisen aikana, jolloin sillä on mahoiden. Moottoritiesildollisuus säilyä.
toja ei tarvitse uusia
Luonto
24) + Alastalon/Perä23) + Silmälläpidettävän ketoneilikan
län asutus noin 50 m
esiintymä radan pohjoisreunalla säästyy.
etäisyydellä asutuksesta
25) - Alueella vanhoja rakennuksia. Mahdollisia luokan I lepakkokohteita.
29) + Perinnebiotooppi radan pohjoispuolella
Pintavedet
28) - Kaksoisraiteen eteläpuolella runsaan 30 m etäisyydellä sijaitsee puro.
Kaksoisraide tuotu mahdollisimman lähelle (5 m) nykyistä raidetta. Puro huomioidaan rakentamisen aikana.
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Yhteenveto Kevolan osuudesta
Moottoritiesiltoja ei tarvitse uusia suunnitellulla raiteen puolisuudella ja suunniteltu puolisuus on edullisempi lähiasutuksen kannalta. Maisemakuvallisesti
avoimessa ympäristössä puolisuudella ei ole erityistä merkitystä. Suunnitellulla puolisuudella on kiinnitettävä huomiota arkeologisen kulttuuriperinnön
säilymiseen. Luontohavaintojen osalta suunniteltu puolisuus on kokonaisuutena edullisempi. Pintavesien osalta suunnitellulla puolisuudella tulee huomioida
puron läheisyys.
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Paimio
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Paimion
taajama ja
jokilaakson
seutu

Paimion taajaman
kohdalla on nykyisin
kaksi raidetta, jotka
molemmat hyödynnetään.

Maankäyttö

30) - Kriivarin asutus
noin 70 metrin etäisyydellä ratalinjauksesta.
33) + Taajaman kohdalla kaksoisraide
sijoitetaan nykyisellä
Paimion liikennepaikalla pääraiteen pohjoispuolella olevan
sivuraiteen kohdalle.

31) Vistan osayleiskaavassa osoitettu
asuntoalueeksi radan alueesta aina idässä sijaitsevaan asuinalueeseen saakka.
35) Osoitettu paikallisliikenteen asema.
Vistan osayleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta.
37) - Vistan osayleiskaavassa osoitettu
kerrostaloalueeksi.
40) Vistan osayleiskaavassa TP/AP reservialuetta.
42) + Vistan osayleiskaavassa osoitettu
täydennysrakentamista.
Maisema ja kulttuuriympäristö

36) + Asutusta nykyisen raiteen pohjoispuolella noin 15 metrin etäisyydellä

32) Löytöpaikka Karhunpyölin krotit sijaitsee noin 6 metrin etäisyydellä nykyisen raiteen itäpuolella ja on vaarassa
tuhoutua.

39) + Paimionjoen itärannalla kaksoisraiteen paikka sijoittuu
pääraiteen eteläpuolelle, koska Paimionjoen uusi ratasilta
mahtuu paremmin
radan eteläpuolelle
radan pohjoispuolen
asutuksen ja eteläpuolen teollisuuslaitos huomioiden.

34) + Paimion asema (RKY 2009) ja suojellut rakennukset sijoittuvat välittömästi
nykyisen raiteen eteläpuolelle.
41) - Kotkojan muinaisjäännösalue rajautuu miltei ratalinjaukseen, sen eteläpuolelle. Suunniteltu kaksoisraide kaventaa
muinaisjäännösaluetta.
44) + Sievolanmän rautakautinen asuinpaikka sijaitsee ratalinjauksesta noin 35
metrin etäisyydellä, sen pohjoispuolella.
45) - Toikkalan kaarteessa maisemaan
kohdistuvat vaikutukset hieman suuremmat suunnitellulla kaksoisraiteen puolella
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Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
38) + Koulu noin 200 metrin etäisyydellä
radan pohjoispuolella.
Pintavedet
43) - Puro sijoittuu ratalinjauksen pohjoispuolelle noin 70 m etäisyydelle.
Yhteenveto Paimion taajaman ja jokilaakson osuudesta
Taajaman kohdalla kaksoisraide sijoitetaan nykyisellä Paimion liikennepaikalla pääraiteen pohjoispuolella olevan sivuraiteen kohdalle. Tällöin valtakunnallisesti arvokas Paimion asemaympäristö asuinrakennuksineen voi säilyä.
Paimionjoen itärannalla suunniteltu puoleisuus on asutuksen kannalta edullisempi. Maankäytön tai arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta ei ole osoitettavissa selvästi edullisempaa puolta. Pintavesien kannalta suunniteltu puolisuus on hieman huonompi vaihtoehto.
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Kaarina
Osuus

Tekninen suunnittelu

Piikkiön
taajama

Kaksoisraide nykyisen Maankäyttö
raiteen eteläpuolella.
52) Maakuntakaavassa osoitettu asema48) + Männistönmäen varaus.
asuinalue sijoittuu
54) Vireillä olevassa Piikkiön taajaman
runsaan 30 metrin
osayleiskaavassa tarkastellaan Puostan
etäisyydelle radan
alueen maankäyttöä.
länsipuolelle. Ratatie
sijoittuu välittömästi 59) Yleiskaavassa osoitettu asemavaraus. Radan puolisuudella ei merkitystä
radan länsipuolelle.
aseman kannalta.
50) - Jatkolantietä tuMaisema ja kulttuuriympäristö
lee linjata uudelleen.
51) + Kaksoisraide
sijoittuu nykyisen
keskiraiteen tilalle. Nykyinen raide on
pohjoisin raide. Ratapiha-alue ei levene ja asemarakennus
säilyy.

Ympäristönäkökohdat

53) + Rakennussuojelukohde asemarakennus sijoittuu välittömästi nykyisten
raiteiden pohjoispuolelle.
56) + Ristikankareen rautakautinen asuinpaikka sijaitsee nykyisestä raiteesta noin
30 metrin etäisyydellä pohjoisessa.
57) - Kaksoisraiteen eteläpuolelle noin 10
metrin etäisyydelle sijoittuu Kosken historiallisen ajan kivisilta. Kohde on huomioitava ja suojattava rakentamisen aikana,
jolloin muinaisjäännös voi säilyä.
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58) - Rungon kestikievarin (RKY 2009)
aluerajaus sijoittuu lähimmillään runsaan
30 m etäisyydelle ratalinjauksen lounaispuolelle.
Luonto
46) + Liito-oravan elinpiiri. Lähin pesäpuu
noin 55 m radasta.
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47) + Nykyisen radan pohjoispuolella noin
25 metrin etäisyydellä arvokas luontokohde (kuiva lehto).
55) - Luonnonsuojelualueelle ja Natura
2000 -alueelle kohdistuu meluvaikutuksia, jotka ovat hieman suuremmat suunnitellulla kaksoisraiteen sijainnilla.
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Pintavedet
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49) + Makarlanjoen mutka sijoittuu runsaan 40 metrin etäisyydelle nykyisestä
raiteesta luoteeseen.
Yhteenveto Piikkiön taajaman osuudesta
Suunnitellun kaksoisraiteen sijainnin ansiosta Piikkiön ratapiha-alue ei levene ja rakennussuojelukohde asemarakennus voi säilyä. Männistönmäen asuinalueen osalta suunniteltu puolisuus on edullisempi. Muutoin maankäytön tai
arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta ei ole osoitettavissa selvästi edullisempaa puolta. Luontohavaintojen ja pintavesien osalta suunniteltu puolisuus
on edullisempi.

51
50

55

54

46

Kaarina
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Piikkiön
taajaman
länsipuoliset alueet
Tennuksen
alueelle
saakka

Kaksoisraide nykyisen Maankäyttö
raiteen eteläpuolella.
61) - Vireillä olevassa Piikkiön taajaman
63) + Moottoritien sil- osayleiskaavassa osoitettu laaja asuinaloissa varaus kaksois- lue.
raiteelle eteläpuo64) - Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaalelle.
vassa osoitettu asumista.
67) + Nunnan pienta66) Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaaloalue lähimmillään
van kaava-alue kiinni radassa. Osayleisrunsaan 20 m etäikaavalla on tarkasteltu maankäyttöä rasyydellä nykyisen raita-alueeseen asti.
teen pohjoispuolella
69) - Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaa68) + Maallikontien
vassa osoitettu asumista. Kaksoisraide
tiejärjestelyt säilyvät
kaventaa asuinaluetta.
Maisema ja kulttuuriympäristö
62) + Pukkilan kartanomuseon (RKY
2009) aluerajaus rajautuu nykyiseen rataan sijoittuen radan itäpuolelle.
Luonto
65) + Radan molemmin puolin liito-oravan pesäpuita. Pohjoispuolella lähempänä rataa, etäisyys noin 30 m. Radan
eteläpuolella etäisyys noin 70 m. Radan
pohjoispuolella uhanlainen luontotyyppi
ruohokorpi. Etäisyys noin 15 m.
Pintavedet
60) + Pukkilanoja sijoittuu radan itäpuolelle.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
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70) + Koulu
Yhteenveto Piikkiön taajamalan länsipuolisista alueista Tennukseen saakka
Moottoritien silloissa on varaus suunnitellulle kaksoistaiteen puolelle ja suunniteltu puoleisuus on edullisempi Nunnan pientaloalueen asutuksen osalta.
Maankäytön osalta suunniteltu puoleisuus on huonompi kaavoissa osoitettujen laajenemissuuntien osalta Lakarissa ja Kellarimäessä. Kulttuuriympäristöjen, luontohavaintojen, pintavesien ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta
suunniteltu puoleisuus on edullisempi.
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Kaarina
Osuus

Tekninen suunnittelu

Turun kuntarajan
itäpuoliset alueet
Littoisen
järvelle
saakka

Kaksoisraide nykyisen Maankäyttö
raiteen eteläpuolella.
75) Maakuntakaavassa asemavaraus
72) - Verkakylän
77) - Littoisten osayleiskaavassa osoitetpientaloalue radan
tu täydennysrakentamista
välittömässä lähei78) - Littoisten osayleiskaavassa osoitetsyydessä radan etetu täydennysrakentamista
läpuolella
74) + Muuntajien lastausramppi nykyisen
raiteen pohjoispuolella
76) -Salmissuontie/
Tennusmäentie

Ympäristönäkökohdat

Maisema ja kulttuuriympäristö
73) - Radan eteläpuoliseen Littoisten
asemaympäristöön kohdistuu suuria vaikutuksia mm. asemarakennuksen jäädessä ratalinjauksen alle.

71

Luonto
75

79) - Radan eteläpuolella noin 15 metrin
etäisyydellä radasta uhanalainen luontotyyppi, kuiva lehto. Samalla alueella
myös liito-oravan elinpiiri. Pesäpuu noin
100 m radan eteläpuolella.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
71) + Herkkiä kohteita
Yhteenveto Turun kuntarajan itäpuolisista alueista Littoisen järvelle saakka
Suunniteltu kaksoisraiteen sijainti aiheuttaa heikennyksiä Verkakylän pientaloalueelle ja Littoisten asemaympäristöön. Muun muassa paikallisesti arvokas
asemarakennus jää ratalinjauksen alle. Maankäytön osalta yleiskaavassa on
osoitettu täydennysrakentamista suunnitellun raiteen puolelle. Luontohavaintojen osalta suunniteltu puoleisuus on huonompi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta puoleisuus on edullisempi mutta asukkaisiin/asuinalueisiin huonompi.
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Turku
Osuus

Tekninen suunnittelu

Ympäristönäkökohdat

Turun taajama

Radan puolisuus
Maankäyttö
vaihtuu eteläpuolelta
81) Maakuntakaavassa osoitettu Varispohjoispuolelle Laulusuon asemavaraus.
rastaantien kohdalla.
Luonto
Kaksoisraide liittyy
Kupittaan pohjoiseen 84) -Uhanalainen luontotyyppi, kuiva
lehto, lähimmillään noin 10 m etäisyydellaituriraiteeseen.
lä radan pohjoispuolella
80) + Rastaantie säilyy
82) - Laulurastaantien asutus radan
pohjoispuolella lähimmillään noin 40 m
etäisyydellä.
83) Laulurastaantie
säilyy puolisuuden
vaihtumisesta huolimatta

Yhteenveto Turun taajaman osuudesta
Radan puolisuus vaihtuu eteläpuolelta pohjoispuolelle Laulurataantien kohdalla niin, että Laulurastaantie säilyy. Puolisuus täytyy vaihtaa ennen Kupittaan
asemaa, koska kaksoisraide liittyy Kupittaan pohjoiseen laituriraiteeseen. Ympäristönäkökohtien osalta suunniteltu puolisuus on kielteinen yhden luontohavainnon osalta.
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