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Johdanto
Tämä muistio on Espoo-Turku-oikoradan YVA-selostuksen liitteeksi tehtävä perustelumuistio
ekologisten yhteyksien vaikutusarvioinnista. Itse YVA-selostuksessa arviointi tehdään
kunnittain, mutta se perustuu tässä muistiossa esitettyyn yhteyskohtaiseen arvioon.
Arvioinnin kohteeksi valittiin yhteydet Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelmatyön pohjalta.
Lisäksi yhteyksiä tarkennettiin ja valittiin karttatarkastelun ja muiden mainittujen
lähtöaineistojen perusteella (Taulukko 1).

Espoo-Salo-oikoradan suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset ja
arvioinnit
Oksman, S. 2020. Päivityksiä ratayhteyden luontoselvityksissä
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Ekologisten yhteyksien arvioinnit, laatinut Vainikainen, E. ja Oksman,
S.
Uudenmaan maakuntaliitto
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 15.5.2020) ja sen
liitteenä oleva epävirallinen vahvistettujen kaavojen ajantasaasemakaava.
Uudenmaan liitto 2018. Uudenmaan ekologiset verkostot Zonationanalyysien perusteella. Uudenmaan liiton julkaisuja E 194 – 2018.
Lisäksi hyödynnettiin selvityksen paikkatietoaineistoja.
Uusimaa-kaava 2050 (Hyväksytty maakuntahallituksessa 27.4.2050) ja
sen liitteenä oleva epävirallinen vahvistettujen kaavojen ajantasaasemakaava.

Taulukko 1. Ekologisia verkostoja kuvaavat lähtöaineistot.
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Vaikutukset arviointiin ainoastaan tärkeiksi määriteltyihin yhteyksiin, ja tärkeiksi määriteltiin
ne yhteydet, joiden herkkyydeksi muodostui keskisuuri tai suuri seuraavan taulukon (Taulukko
2) kriteerien mukaan. Yhteyksittäisten arvioiden perusteella muodostettiin näkemys vaikutuksista kuntatasolla, minkä kriteeristö on esitetty alla luvussa Kuntakohtainen
arviointimenetelmä. Kunnittainen vaikutusarvio on tekstimuotoisena esitetty YVAselostuksessa.

Yhteyskohtainen arviointimenetelmä
Vaikutusten arviointimenetelmä on yleisesti noudatettava Imperia-pohjainen arviointitapa,
jossa vaikutuksen merkittävyys määritellään vertaamalla vaikutuskohteen herkkyyttä ja
muutoksen suuruutta. Vaikutuskohteen herkkyyteen vaikuttaa lainsäädännöllinen ohjaus,
yhteiskunnallinen merkitys ja alttius muutoksille. Luokittelun kriteerit on tarkemmin avattu
oheisessa taulukossa (Taulukko 2). Vaikutuskohteeseen aiheutuvan muutoksen suuruuteen
vaikuttavat muutoksen voimakkuus ja alueellinen laajuus (Taulukko 3).
Taulukko 2. Vaikutuskohteen herkkyyden luokittelu ekologisen verkoston vaikutusarvioinnissa.
Vähäinen

Keskisuuri

·
·

Yhteys on leveä, eli levittyy pitkälle osuudelle ratakäytävällä
Tärkeä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille/luontoarvojen keskittymä, mutta ei alueellisena
hirvieläinten yhteytenä

·

Tärkeä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille /luontoarvojen keskittymä, JOS lisäksi on alueellisesti
tärkeä hirvieläinten yhteys ratalinjan yli
Yhteys keskileveä tai koostuu kahdesta tai useammasta kapeasta yhteyden osasta
Vähintään yksi vaihtoehtoinen korkealaatuinen ylityspaikka viereisellä moottoritiellä/nykyisellä
radalla
Yhteydellä on maakuntakaavassa viheryhteystarvemerkintä, joka nykytilanteessa toteutuu
huonosti
Luonnon ydinalue
Keskeinen laajan metsäalueen (>1 000 ha) yhteys

·
·
·
·
·
·
·

Suuri

·
·
·
·

Yhteys on ratakäytävällä suojelualuetta tai yhdistää suojelualueita
Yhteydellä tai ydinalueella on maakuntakaavassa viheryhteystarvemerkintä, joka nykytilanteessa
toteutuu hyvin
Yhteys tai ydinalue sijoittuu Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotuksen (24.8.2020) laajalle,
merkittävälle ja yhtenäiselle metsäalueelle, ja toteutuu nykytilanteessa hyvin
Yhteys on kapea
Vain yksi korkealaatuinen ylityspaikka viereisellä moottoritiellä/nykyisellä radalla, ei
vaihtoehtoisia ylityspaikkoja lähellä
Keskeinen erittäin laajan ( >10 000 ha) metsäalueen yhteys

Taulukko 3. Muutoksen suuruuden määrittelyssä käytettävä esitystapa ja määrittäminen ekologisten yhteyksien
vaikutusarvioinnissa. Varsinais-Suomen alueellisesti tärkeillä hirvieläinyhteyksillä tarkoitetaan
tuulivoimavaihemaakuntakaavan ja luonnonarvojen ja -varojen maakuntakaavojen liiteaineistoissa osoitettuja
ekologisia yhteyksiä ja kulkureittejä. Ekologisten yhteyksien selvityksillä viitataan selvityksiin Suominen 2017 ja
Suominen 2019 sekä selvityksiin Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelun yhteydessä tehtyihin päivityksiin.
Ei muutosta

Pieni
-

Keskisuuri
--

Suuri
---

Radalle suunnitellut ylikulut/alikulut seurailevat varsin tarkasti moottoritien rinnalle sijoittuvalla
ratajaksolla vastaavia vihersiltoja/tunneleita/alikulkuja. Nykyisen radan tuntumaan sijoittuvalla osuudella
seurataan nykyisen radan vastaavaa rakennetta.
·
Ekologisten yhteyksien selvityksissä määritelty yhteys tai luonnon ydinalue heikkenee jonkin verran.
Muutos yhteyden toiminnassa vähäinen, mutta selkeästi havaittavissa.
·
Radan säännöllinen liikenne, penkereet, ratakäytävän aiheuttamat puuttomat alueet, luiskat
·
Siltoja ja tunneleita sekä vihersiltoja ja muita eläinten liikkumista mahdollistavia ratkaisuja on käytetty
suunnitelmassa runsaasti
·
Heikentää yksittäisen luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin yhteyksiä
·
Varsinais-Suomen alueellisesti tärkeä hirvieläinyhteys, Uudenmaan maakuntakaavan viheryhteys
ja/tai ekologisten yhteyksien selvityksissä määritelty yhteys tai ydinalue heikkenee kohtalaisen paljon.
Muutos yhteyden toiminnassa huomattava.
·
Osuudelle tulee varsinaisten ratarakenteiden lisäksi kallioleikkauksia, meluaitoja ja/tai hirviaitoja,
jotka haittaavat eläinten liikkumista huomattavasti
·
Yhteyden laatu heikkenee selvästi, esim. liito-oravalle tärkeä vanha puusto korvautuu taimikolla
·
Katkaisee yksittäisen luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin keskeisiä yhteyksiä, heikentää useamman
lajin yhteyksiä
·
Varsinais-Suomen alueellisesti tärkeä hirvieläinyhteys, Uudenmaan maakuntakaavan viheryhteys
ja/tai ekologisten yhteyksien selvityksissä määritelty yhteys tai ydinalue katkeaa kokonaan tai lähes
katkeaa
·
Häiriövaikutus: Paljon pitkäaikaista ihmistoimintaa, esim. asemanseudun tai rakentamisen vuoksi
·
Lähes koko osuudelle muodostuu liikkumista estäviä rakenteita
·
Katkaisee useamman luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin keskeisiä yhteyksiä

Kuntakohtainen arviointimenetelmä
Vaikutuksen merkittävyys kuntatasolla arvioidaan vertaamalla vaikutuskohteen herkkyyttä
muutoksen suuruuteen, kuten muillakin mittakaavatasoilla. Kuntatasolle piti kuitenkin
muodostaa oma kriteeristönsä, sillä siinä vaikutuskohteena on kuntatason ekologinen
verkosto, ei yksittäinen yhteys tai koko hankkeen vaikutusalueen ekologinen verkosto. Arviointi
perustuu maakuntatasolla tärkeiksi määriteltyihin yhteyksiin kohdistuviin vaikutuksiin, joten
yhteyskohtaisen vaikutusarvion tuloksia on käytetty kuntatason ekologisen verkoston
herkkyyden määrittelyn kriteerinä (Taulukko 4. Kuntatason ekologisen verkoston herkkyyden
määrittely.Taulukko 4 ja

Taulukko 5).
Taulukko 4. Kuntatason ekologisen verkoston herkkyyden määrittely.
Verkostossa on useita samoja luonnon ydinalueita yhdistäviä yhteyksiä saman kunnan alueelle
sijoittuvalla osuudella
Vähäinen

Yksittäinen osuudelle sijoittuva yhteys ei ole välttämätön kunnallisen verkoston kannalta
Muut yhteydet kykenevät kompensoimaan jonkun yhteyden menetystä

Keskisuuri

Osuudella yhteydet ovat herkkyydeltään pääosin keskisuuria (ks. Taulukko 2)
Saman kunnan sisällä samoja luonnon ydinalueita yhdistäviä yhteyksiä niukalti.
Osuudella yhteydet ovat herkkyydeltään pääosin suuria (ks. Taulukko 2)

Suuri

Osuuden yhteydet ovat kunnallisen verkoston kannalta keskeisiä
Samassa kunnassa ei ole rinnakkaisia yhteyksiä

Taulukko 5. Muutoksen suuruuden määrittäminen ekologisten yhteyksien vaikutusarvioinnissa.
Radalle suunnitellut ylikulut/alikulut seurailevat varsin tarkasti E-18:n vastaavia
vihersiltoja/tunneleita/alikulkuja (radan sijoittuessa moottoritien E-18 vierelle).
Ei muutosta

Rata sijoittuu keskeisten ekologsten yhteyksien ja luonnon ydinalueiden kohdalla kalliotunneliin.
Ekologiset yhteydet eivät muutu.

Pieni
Keskisuuri
-Suuri
---

·

Kohteittaisessa vaikutusarviossa vaikutukset tärkeiksi määriteltyihin yhteyksiin ovat
merkittävyydeltään vähäisiä

·

Kohteittaisessa vaikutusarviossa vaikutukset tärkeiksi määriteltyihin yhteyksiin ovat
merkittävyydeltään kohtalaisia
Kunnan ekologisessa verkostossa joihinkin radan ylittäviin yhteyksiin tulee muutoksia tai yksittäinen
yhteys saattaa katketa, mutta muita samoja luontoalueita yhdistäviä yhteyksiä säilyy
Kohteittaisessa vaikutusarviossa vaikutukset tärkeiksi määriteltyihin yhteyksiin ovat
merkittävyydeltään suuria
Kunnan ekologisessa verkostossa kaikki radan ylittävät yhteydet katkeava tai heikkenevät suuresti

·
·
·

Vaikutusta kuntatason ekologiseen verkostoon pidetään silloin suurena, kun kunnan ekologinen verkosto jakautuu kahtia kriittisen yhteyden katkeamisen seurauksena. Myös vaikutuskohteen herkkyyden suuruus voi nostaa merkittävyyden suureksi, vaikka yhteydet eivät
katkeaisikaan. Keskisuureksi merkittävyys muodostuu silloin, kun yhteys radan eri puolille
säilyy tärkeiksi määriteltyjen yhteyksien kautta, mutta luultavasti eläinten liikkuminen rataalueen poikki vähenee selvästi. Merkittävyys on pieni silloin, kun kunnan ekologinen verkosto
kokonaisuutena muuttuu vain vähän.

Yhteyskohtainen vaikutusarviointi
Hankevaihtoehtojen yhteiset osuudet
1. Espoonjokivarsi, Espoo
Mynttilän kautta Nuuksiosta Espoon keskuspuistoon johtaa maakunnallisesti tärkeä
ekologinen yhteys, jolla on viheryhteystarvemerkintä Uudemaan 4. vaihemaakuntakaavassa.
Se on tärkein Espoon keskuspuiston yhteyksistä ja riittävän puustoinen, jotta esimerkiksi liitooravat pystyvät nykyisen radan siellä ylittämään (Hirvensalo 2014). Espoon kaupunki on selvityksessään (Hirvensalo 2014) tunnistanut alueella ekologisen yhteyden kehittämistarpeen.
Lisäksi lyhyt ratatunneli mahdollistaa eläimille kulkuyhteyden. Vaihtoehtoinen yhteys
Mynttilästä keskuspuistoon kulkee lounaispuolesten peltojen ylitse (Enviro 2016), mutta tässä
ei muodostu puustoyhteyttä.
Espoon keskuspuiston ja Mynttilän välisen ekologisen yhteyden kohdalla hankesuunnitelmassa nykyinen rautatietunneli säilyy entisellään, mutta ratakäytävä leventää kallioleikkausta. Ratakäytävän leventämisen myötä yhteys latvuksissa heikkenee, ja asutuksen häiritsemä puustoinen yhteys radan pohjoispuolella kaventuu, mutta tunnelin kohdalla kulkuyhteys säilyy. Yhteyden herkkyys on suuri maakunnallisen merkityksen vuoksi. Muutos arvioidaan pieneksi, koska heikentää luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin yhteyksiä puustoisen
yhteyden heikentymisen vuoksi, mutta ei estä riistan liikkumista. Vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi.

Espoonjokea seuraavan yhteyden, jolla myös on maakuntakaavan viheryhteystarvemerkintä,
herkkyys ekologisena yhteytenä on suuri. Siltaratkaisut mahdollistavat Espoonjoen vesistöyhteyden (KM22) säilymisen. Espoonjoen ylittävät sillat periaatteessa mahdollistavat kulkuyhteydet eläimille tulevaisuudessa joen myötäisesti. Nykyisen rantaradan silta ei kuitenkaan
mahdollista sillan alitusta, vaan eläimet liikkuvat radan poikki joen viertä. Tulevaisuudessa
esim. peura siis joutuu siis luultavasti ensin alittamaan sillan, sitten ylittämään radan ja taas
alittamaan sillan ilman kunnollista näköyhteyttä määränpäähän. Todennäköistä onkin, että
eläimet valitsevat joesta erkanevan reitin luoteeseen kalliotunnelien yli tässä kohtaa (Kuva 1).
Joelle palaaminen on taas mahdollista rantaradan ja peltokaistaleen yli. Muutos arvioidaan
siltaratkaisuista vähäiseksi tai keskisuureksi, joten vaikutus muodostuu kohtalaiseksi tai
suureksi.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maakuntakaavan viheryhteystarve
Vesistöön perustuva yhteys
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Liito-oravat
Taimen
Vuollejokisimpukka
Herkkyys SUURI
Muutos SUURI
Vaikutus SUURI

Kuva 1. Havainnekuva rantaradan ja Espoonjoen risteyskohdasta.

2. Mynttilä-Gumböle, Espoo
Osuudella linjaus sijoittuu metsäiseen maastoon, jossa se ylittää kolme kertaa Gumbölenjoen
ja kerran myös golfkentän (Kuva 2). Alue kokonaisuudessaan on tiivistä ekologisten yhteyksien
verkostoa ja ydinaluetta, luontokohteita, suojelualue ja liito-oravaa. Vuonna 2018 tehdyn
yleissuunnitelmaan liittyvän kyselyn yhteydessä toteutetussa metsästäjäkyselyssä todettiin,
että alueella liikkuu mm. peuroja, kettuja, mäyriä, liito-oravaa ja pienriistaa, kuten jäniksiä.
Yhdistää Nuuksion Kansallispuiston Turunväylän toiselle puolelle sijoittuvaan Gumbölen
metsäalueeseen.
Metsäisellä osuudella ratalinjalla on suunniteltu kaksi pitkää tunnelia sekä kolme pitkää
vesistöä ylittävää siltakokonaisuutta. Osa radasta sijoittuu kalliokaukaloon ja tulevat taajamaalueet aidataan, mikä kaventaa jonkin verran alueen metsäisiä ekologisia yhteyksiä. Betonitunnelin rakentaminen aiheuttaa työnaikaista haittaa ekologisille yhteyksille. Maanisäkkäiden
liikkumiseen alueella esimerkiksi Mustalahden ja Nuuksion sekä Nuuksion ja Espoon keskuspuiston välisillä yhteyksillä rata vaikuttaa siten, että joutuvat paikoin kiertämään hieman
kauempaa kuin nykyisin maa- ja kallioleikkausten kohdalla. Ratakäytävä haittaa liito-oravan
liikkumista ratakäytävän puolelta toiselle siltä osin, kuin rata ei kulje tunnelissa. Muutos
arvioidaan keskisuureksi, jolloin vaikutus on suuri.
On kuitenkin tarpeen huomioida, että Espoo suunnittelee ratakäytävän ympäristöön uuden
asuinalueen rakentamista. Mikäli radan aiheuttamia ja maankäytön muutoksen vaikutuksia
tarkastellaan yhdessä, vaikutukset muodostuvat väistämättä vielä suuremmiksi.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maakuntakaavan viheryhteystarve
Liito-oravat
Saukot
Vesistöön perustuva yhteys
Suojelualue
Turunväylän heikentämä yhteys
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos KOHTALAINEN
Vaikutus SUURI

Kuva 2. Havainnekuva Mynttilä-Gumbölen alueelta.

3. Veikkola, Kirkkonummi
Veikkolan itäpuolella on maakuntakaavaan merkitty Nuuksion kansallispuiston eteläinen viheryhteystarve, joka seurailee E-18 moottoritien alittavaa Pikaraistenojaa. Maakuntakaavaehdotuksen 2050 taustatiedoissa (Uudenmaanliiton karttapalvelu 20.8.2020) yhteyden kehittämistarpeena kuvataan olevan korkean puuston säilyttäminen tien laidassa. Nykytilanteessa
metsäisen yhteyden katkaisee noin 50 m leveydeltä moottoritie hirviaitoineen, mikä on
pääsääntöisesti liian leveä esim. liito-oravan ylitystä ajatellen. Turunväylän alikulut osuudella
ja eritasoliittymä osuudella eivät ole hirvieläinten näkökulmasta turvallisia liikenteellisistä
syistä tai ovat turhan ahtaita rohkaisemaan eläimiä liikkumiseen. Yhteyden kohdalla moottoritien ali kulkee putkitunneli, joka tuskin soveltuu hyvin hirvieläimille tien alitukseen. Yhteys ei
nykytilassa toimi eläinten liikkumisen kannalta maakunnallisesti tärkeänä yhteytenä, vaan
korkeintaan paikallisena.
Putkitunnelin pariksi rataan on suunniteltu Haapajärventien alikulkusilta (km33+625). Siitä
länteen rata kulkee maan tasossa noin kilometrin osuudella, missä eläimet pystyvät ylittämään radan. Sillan itäpuolella rata sukeltaa kallioleikkaukseen. Veikkolan itäpuolelle on radan
yhteyteen suunniteltu meluntorjuntaa ja Veikkolan asema (Kuva 3), jotka itsessään eivät
heikennä riistaeläinten liikkumismahdollisuuksia. Puustoinen yhteys sen sijaan heikkenee, sillä
nykyisen puuttoman moottoritien maastokäytävän kylkeen tai kapean metsäkaistaleen
toiselle puolelle tulee uusi rinnakkainen puuton vyöhyke.
Muutos yhteyteen on keskisuuri, joten vaikutus arvioidaan keskisuureksi. On kuitenkin
huomioitava, että kunta suunnittelee alueelle uutta maankäyttöä nykyisin metsäiselle alueelle,
jolloin yhteyteen liittyvän alueen metsäisyys tulevaisuudessa vähenee paljon enemmän kun
pelkän radan vuoksi.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maakuntakaavan viheryhteystarve
Turunväylän katkaisema yhteys
Suojelualue
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Linnustoalue
Herkkyys KESKISUURI
Muutos KESKISUURI
Vaikutus KESKISUURI

Kuva 3. Havainnekuva Veikkolan aseman kohdalta.

4. Palojärvi, Kirkkonummi ja Vihti
Veikkolan länsipuolella moottoritien hirviaidat loppuvat, ja eläimet pääsevät vapaammin
liikkumaan tien poikki. Tämä mahdollistaa toimivat, joskaan ei turvalliset, ekologiset yhteydet
Nuuksion ja Myllykylän‒Niemenkylän metsäalueiden välillä. Yhteys on merkitty vahvistettuun
Uudenmaan maakuntakaavaan viheryhteystarpeena.
Radan on suunniteltu kulkevan alueella kallioleikkauksessa ja 4 m korkean meluaidan suojaamana. Radan rakentaminen käytännössä estää riistaeläinten liikkumisen osuuden poikki, joten
muutos arvioidaan suureksi ja vaikutukset suuriksi. Veikkolan länsipuolelle, mahdollisesti
tämän osuuden tuntumaan, voi tulevaisuudessa olla tulossa vihersilta. Ratasuunnitelmat
heikentävät eläinten liikkumismahdollisuuksia merkittävissä määrin, joten vastaavalle
vihersillalle olisi tulevaisuudessa tarvetta myös radan osalta.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maakuntakaavan viheryhteystarve
Turunväylän heikentämä yhteys
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos SUURI
Vaikutus SUURI

5. Höytiön ummi, V ihti
Porintien ja Mt110:n risteyksestä alkaa Mäyräojalle saakka ulottuva osuus, jossa risteilee
Yövilästä ja Kahvimaasta metsäisiä yhteyksiä pohjoiseen E-18 moottoritien riista-aitojen
estämättä. Osuuden länsipäädyssä on nykyisin myös liito-oravaa, uhanalaisia luontotyyppejä
ja pieniä suojelualueita metsäisellä alueella. Osa arvoista tukeutuu Mäyräojan itäiseen
haaraan. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on ratalinjan ylittävä viheryhteystarvemerkintä, joka on tiivistettävien taajamatoimintojen aluemerkintöjen ympäröimä.

Rataan liittyvä kallioleikkaus katkaisee yhteyden itäpäästään ohjaten eläimiä lännemmäksi
kohti Höytiönummen asemapaikkaa. Höytiönummen asemapaikan kohdalla aseman toteuttaminen, siihen liittyvä suunniteltu maankäyttö, 1,5 kilometrin mittainen kallioleikkaus ja suojaaidat halkaisevat alueen kahtia. Maakunnallisessa verkostossa korvaavat yhteydet on
kuitenkin periaatteessa mahdollista osoittaa aseman itä- ja länsipuolilta, joskaan merkinnän
puuttuminen maakuntakaavaehdotuksesta viittaa siihen, että näin ei ole aikomus tehdä.
Nykyisten yhteyksien toiminta siis huomattavasti heikentyy samalla, kun idässä tehtävä
kallioleikkaus lisää painetta eläinten liikkumiselle Höytiönummen suuntaan. Radan aiheuttama
muutos maakunnallisesti tärkeään yhteyteen on näin ollen suuri, joten vaikutukset arvioidaan
suuriksi.
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Suojelualue
Maakuntakaavan viheryhteystarve
Liito-orava
Vesistöön perustuva yhteys
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos SUURI
Vaikutus SUURI

6. Vihersilta, Lohja
Nälköönsuon kohdalla Turunväylän ylittää vihersilta. Yleissuunnitelman yhteydessä tehdyn
kyselyn tulosten perusteella eläimet myös käyttävät vihersiltaa. Silta yhdistää Niemijärven
eteläpuoliset metsät Lohjan-harjun pohjoispuoliseen suoalueeseen ja suojeltuihin metsiin
(Lohjanharju ja Ojamonkangas, SACFI0100031) sekä kauempana Myllykylän-Niemenkylän
maakunnallisesti merkittäviin ydinalueisiin. Yhteyttä tosin heikentää nykytilanteessa Lohjanharjun eteläpuolinen maankäyttö.
Moottoritien ylittävän Koikylän vihersillan läheisyyteen on suunniteltu radan ylittävä silta
(Kuva 4), joka yhteyden säilyttämiseksi rakennetaan vähintään samantasoiseksi ekologiseksi
yhteydeksi kuin moottoritien vihersilta. Rakennustyöt aiheuttavat yhteyden rakentamisenaikaisen merkittävän heikentymisen tai katkeamisen, mutta rakennustöiden päätyttyä, kun
eläimet tottuvat käyttämään siltaa, yhteyden toimivuus on todennäköisesti varsin lähellä
nykyistä. Yhteyden kaventunut osa pidentyy, joten muutos arvioidaan vähäiseksi. Vaikutus
muodostuu kohtalaiseksi.
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Maakuntakaavan viheryhteystarve
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos VÄHÄINEN
Vaikutus KOHTALAINEN

Kuva 4. Havainnekuva vihersillan kohdalta.

7. Karnaisten ydinalue, Lohja
Laaja metsäinen kallioalue, jolla on runsaasti luontoarvoja. Alueella on valtakunnallisesti
arvokas kallioalue, paljon arvokkaita luontokohteita ja länsilaidassa vesistön rannalla esiintyy
liito-oravaa. Alue on myös Maakuntakaavan 2050 ehdotuksessa merkitty suojelualueeksi,
joten se tulkitaan maakunnallisesti tärkeäksi viheryhteydeksi. Vieressä Turunväylä kulkee
tunnelissa.
Rata sijoittuu koko osuudelle tunnelissa, joten muutos arvioidaan merkityksettömäksi.
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Vesistöön perustuva yhteys
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Liito-orava
Herkkyys SUURI
Muutos MERKITYKSETÖN
Vaikutus MERKITYKSETÖN

8. Talpela-Raati, Lohja
Laaja metsäinen kallioalue, jota pirstovat jokilaaksojen kapeat pellot. Alueella on valtakunnallisesti arvokas kallioalue ja pieniä suojelualueita ja siellä esiintyy myös liito-oravaa.
Viereinen Turunväylä ylittää uomat silloilla ja alittaa korkeimmat kalliot tunneleilla. Yhdistää
ratakäytävän eri puolille sijoittuvat metsäalueet toisiinsa.
Ratalinjauksessa on sijoitettu useita tunneleita ja korkeita siltoja Turun väylän vastaavien pariksi. Maastoon tulee uusi elementti, joka siltojen ja tunneleiden runsaan määrän vuoksi ei juuri
haittaa riistaeläinten liikkumista. Kuitenkin puuston poiston myötä voi olla vaikutusta esimerkiksi liito-oravan liikkumiseen.
Ø Suojelualue
Ø Maakuntakaavan viheryhteystarve
Ø Vesistöön perustuva yhteys
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Liito-orava
Saukko
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos VÄHÄINEN
Vaikutus KOHTALAINEN

9. Tervakorpi, Lohja
Raatinjoen ja pienen Laiska-järven väliin sijoittuu metsäinen Tervakorven kalliomäki, jossa Turunväylä kulkee tunnelissa. Puustoinen mäki yhdistää Turunväylä eri puolilla sijaitsevia
arvokkaita luontoalueita ja liito-oravan potentiaalista elinympäristöä. Mäen itäpuolelle
sijoittuu liito-oravan elinympäristöä.
Tervakorven kohdalle on suunniteltu E-18 tunnelia vastaava tunneli, hieman lyhyempi itäpäästä. Keskeisin vaikutus tässä on rakentamisen aikainen häiriövaikutus. Lopputilanteessa
yhteys ei juuri heikkene.
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Maakuntakaavan viheryhteystarve
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Liito-orava
Herkkyys SUURI
Muutos MERKITYKSTÖN
Vaikutus MERKITYKSETÖN

10. Hämjoen valuma-alue, Lohja
Ratakäytävä ylittää Hämjoen kolme kertaa. Hämjoen varsilla on peltoalueita, mutta myös
metsää, ja siihen liittyy myös suojelualue ja liito-orava-alueita. Hämjoessa esiintyy myös
saukkoa. Hämjoelta Turunväylän yli Kaitajärven suuntaan kulkee maakuntakaavan viheryhteystarvemerkintä, jonka toteutumista Turunväylä kallioleikkauksineen ja hirviaitoineen
haittaa. Hämjoen sivu-uomaan Koivulinnan suunnalla liittyy useita arvokkaita luontokohteita
ja jokihaaran latvuksen mäellä on myös liito-oravaa. Tuokkolassa Hämjoentie ylittää Turunväylän Haarajärven vihersillalla, ja Maakuntakaavaehdotuksessa 2050 viheryhteystarvemerkintä onkin siirretty vihersillan kohdalle. Moottoritie on muutoin kokonaan aidattu ja sen
läpäisevät yhteydet ovat harvassa ja muodostuvat kapeista alikuluista.
Hämjoen yhteyksien pohjoispäätepiste on Kettulasta pohjoiseen ulottuva maakunnallisessa
mittakaavassa keskeinen laaja metsäalue (Suominen ym 2017). Yhteyden toinen pääty sijaitsee
etelässä Haarjärven laajalla yhtenäisellä metsäalueella. Yhteys on maakunnallisesti
merkittävä.
Osuudella yleissuunnitelmassa esitetty E-18:n siltojen pariksi useita pitkiä ja korkeita ratasiltoja, jotka palvelevat myös ekologisina yhteyksinä. Tällä jaksolla on suunnittelussa
kiinnitettävä huomiota eläinten kulun ohjaamiseen esim. kasvillisuuden ja johdeaitojen sijoittelun avulla, etteivät hirvieläimet ohjaudu radan ja moottoritien välisille kapeikoille.
Merkittävin muutos ympäristöön on puustoisilla alueilla ratakäytävän kallioleikkaukset ja
puuston poisto, mikä vaikeuttaa liikkumista radan ja tien välisellä kaistaleella, jossa on metsää
ja luontoarvoja. Kuitenkin tässä kohtaa suunnittelussa on runsaasti vaikutuksia lieventäviä

rakenteita, kuten alikulkuja ja radan ylittävä vihersilta (Kuva 5) Lieventämistoimien seurauksena muutoksen maakunnallisesti tärkeään yhteyteen arvioidaan olevan vähäinen, jolloin
vaikutus muodostuu kohtalaiseksi.
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Suojelualue
Maakuntakaavan viheryhteystarve, heikentynyt
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Vesistöön perustuva yhteys
Liito-orava
Saukko
Taimen
Vuollejokisimpukka
Herkkyys SUURI
Muutos VÄHÄINEN
Vaikutus KOHTALAINEN

Kuva 5. Havainnekuva suunnitellusta Tuokkolan vihersillasta.

11. Suomusjärvi, Salo
Suomusjärven kohdalla ratakäytävä kaartaa kohti etelää ja erkanee osuudella aidatusta moottoritiestä. Syvälammen kohdalla moottoritiessä on alikulku, joka mahdollistaa riistaeläimille
toimivan yhteyden Turunväylän alitse. Ratakäytävän alue on metsäistä kallioisten mäkien ja
soistumien sokkeloa, jota halkoo pieniä järviä yhdistävä vesireitti. Lisäksi Lahnajärven ja Suomusjärven välisessä uomassa esiintyy taimenta. Alueella on runsaasti merkittäviä luontoarvoja ja arvokasta lajistoa sekä Natura 2000 -alue.
Suomusjärven yhteyden pohjoispäätepiste on Lahnajärveltä pohjoiseen ulottuva maakunnallisessa mittakaavassa keskeinen erittäin laaja metsäalue (Suominen 2017). Yhteyden toinen
pääty sijaitsee etelässä Lemulan laajalla yhtenäisellä metsäalueella. Kumpikin pääty on myös
Varsinais-Suomen uudessa vaihemaakuntakaavaehdotuksessa (maakuntahallituksen ehdotus nähtäville 24.8.2020) merkitty laajaksi, merkittäväksi ja yhtenäiseksi metsävaltaiseksi vyöhykkeeksi. Yhteys on maakunnallisesti merkittävä.

Karjalohjantien itäpuolelle rata sijoittuu suureen kallioleikkaukseen. Karjalohjantie ja viereinen
uoma ylitetään 140 m pitkällä sillalla. Tien länsipuolella rata sijoittuu osin leikkauksiin, osin
täytöille. Jonkin verran sielläkin varmasti tarvitaan suoja-aitoja, mutta osa jää aitaamatta,
joten ylitys on mahdollista länsipuolelta. Liito-oravien kannalta tärkeät metsät kuitenkin
Karjalohjantien itäpuolelle, missä kavennettukin leikkaus heikentää huomattavasti liitooravan liikkumismahdollisuuksia alueen poikki Myös kaistale Natura-aluetta ylitetään
Karjalohjantien ylittävällä sillalla. Muutos arvioidaan keskisuureksi, joten vaikutus muodostuu
suureksi.
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Vesistöön perustuva yhteys
Suojelualue
Liito-orava
Linnustoalue
Taimen
Herkkyys SUURI
Muutos KESKISUURI
Vaikutus SUURI

12. Ahtiala-Aneriojoki, Salo
Ahtialan itäpuoleisella metsäselänteellä on luonnon ydinaluetta ja laajaa metsäaluetta (yli
1 000 ha), johon liittyy hirvieläinten laidunalueita (Tiehallinto 2008). Sen länsipuolella ratakäytävä risteää viljelylaaksoon sijoittuvan Aneriojoen kanssa. Alueella on myös ratakäytävän
suuntainen yhteys Lemulan laajalta yhtenäiseltä metsäalueelta Riitjärven−Karhunummen
ydinalueelle (Suominen 2017).
Ahtialan itäpuoleisella metsäselänteellä ei ole suuria kallioleikkauksia. Keskeisin muutos on
metsän poisto ratakäytävältä ja matalammat kallioleikkaukset. Metsäalueella kulkuyhteys
heikkenee radan yli kaakkoispuolelta lounaaseen. Aneriojoen yli on suunniteltu yli 700 m pitkä
silta, jonka ali mahtuvat hyvin liikkumaan suuretkin eläimet (Kuva 6).
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Vesistöön perustuva yhteys
Taimen
Vuollejokisimpukka
Herkkyys KESKISUURI
Muutos VÄHÄINEN
Vaikutus VÄHÄINEN

Kuva 6. Havainnekuva Ahtialan sillasta.

13. Riitjärven-Karhunummen ydinalue, Salo
Kalliomäkien ja soistumien kirjomalle metsäalueelle sijoittuu hirvien talvilaidunalue (Tiehallinto 2008). Alue on myös luonnon ydinaluetta (Sito 2017), laajaa metsäaluetta (yli 1 000 ha), ja
siellä on tehty myös liito-oravahavaintoja.
Osuudella rata kulkee pääosin korkealla penkereellä tai syvässä leikkauksessa. Rata kulkee
maantasossa kahdeksassa kohdassa, jonka pituudet vaihtelevat muutamista metreistä
muutamiin kymmeniin metreihin. Koska ratajaksolla ei ole tunneliosuuksia ja maantasossa
ylitettävissä olevat osuudet on verrattain lyhyet on muutos suuri. Yhteys on maakunnallisesti
tärkeä, jolloin vaikutus arvioidaan suureksi.
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Liito-orava
Herkkyys KESKISUURI
Muutos SUURI
Vaikutus SUURI

14. Kirkkomäen ydinalue, Salo
Kirkkomäen kallioiselle metsäalueelle sijoittuu hirvien talvilaidunalue (Tiehallinto 2008). Alue
on myös luonnon ydinaluetta ja laajaa metsäaluetta (Sito 2017). Selänteen itäpuolella on KaveRytkön järvi ja erityisiä luontoarvoja.
Muurlan itäpuoleinen metsäselänteellä rata on osittain avo-osuutta ja osittain tunnelia. KaveRytkön ympäristössä rata kulkee pitkiä jaksoja lähellä maanpintaa (neljä jaksoa, jonka pituudet

ovat n. 70m, 60 m, 90 m ja 20 m), jolloin rata on mahdollista ylittää. Muuten rata kulkee leikkauksessa tai penkereellä. Rata kulkee tunnelissa noin 1,5 km matkan Kirkkomäen kohdalla.
Tunneli toteutetaan pääosin kalliotunnelina. Kahdessa jaksossa se toteutetaan betonitunnelina, jolloin sillä on työnaikaista vaikutusta ekologisiin yhteyksiin. Yhteys säilyy kuitenkin
myös työn aikana sekä itä- että länsipuolella.
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys KESKISUURI
Muutos KESKISUURI
Vaikutus KOHTALAINEN

15. Ristinummen ydinalue, Salo
Ristinummen kallioiselle metsäalueelle sijoittuu hirvien talvilaidunalue (Tiehallinto 2008). Alue
on myös luonnon ydinaluetta (Suominen ym. 2017) ja sijoittuu Varsinais-Suomen uuden
maakuntakaavaehdotuksen (24.8.2020) laajalle, merkittävälle ja yhtenäiselle metsävaltaiselle
vyöhykkeelle.
Rata kulkee koko jaksolla kalliotunnelissa, joten ekologisiin yhteyksiin ei kohdistu muutoksia.
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Herkkyys SUURI
Muutos MERKITYKSETÖN
Vaikutus MERKITYKSETÖN

16. Pitkäporras, Salo ja Paimio
Ratakäytävän pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuvat luonnon ydinalueet ja laajat metsäalueet (yli
1 000 ha) sekä hirvien laidunalueita. Näiden väliselle alueelle sijoittuvat sekä Vt1 että nykyinen
rata. Alueella tie on pitkälti aidattu, mutta ylitys on mahdollista muutamassa paikassa siltoja
ja alikulkuja pitkin. Esimerkiksi idässä Rauhamäellä eläimet pääsevät liikkumaan pitkän
jokilaaksoon sijoittuvan sillan alta, ja tien ja radan risteyskohdassa on aitaamaton puustoinen
eritasoristeys.
Rata kulkee osuudella pitkälti tasamaalla, joten rakenteet eivät estä radan ylitystä. Jokiuomat
ylitetään silloilla.
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Metsäalueeseen perustuva yhteys
Vesistöön perustuva yhteys
Herkkyys KESKISUURI
Muutos VÄHÄINEN
Vaikutus VÄHÄINEN

Hankevaihtoehdot A ja B
Hajalan oikaisukohta sijoittuu Pitkäportaan ekologiselle yhteysalueelle (nro 17). Oikaisukohta
ei sijoitu keskeiselle puustoiselle yhteydelle eikä merkittävien uomien ylityspaikkoihin, joten
kohdan merkitys herkkyydeltään keskisuureksi arvioidulle yhteydelle on vähäinen. Kumpikin
vaihtoehdoista kulkee pitkälti tasamaalla ja peltoaukealla, joten sekä vaihtoehdossa A että B
muutos on vähäinen ja vaikutus yhteyteen vähäinen. Vaihtoehto A on ekologisten yhteyksien

kannalta hivenen parempi, sillä se sijoittuu nykyisen radan maastokäytävään ja asutuksen
tuntumaan, kun taas Vaihtoehto B sijoittuu uuteen maastokäytävään ja vähän metsäänkin.
Kriivarin oikaisukohta sijoittuu niinikään pitkäportaan ekologisen yhteyden länsilaitaan, jossa
hirvieläimet voivat metsän ja pellon reunavyöhykkeellä ylittää nykyisen radan ja alittaa Turunväylänkin, vaikka alikulku siellä onkin heikko. Kumpikin vaihtoehto sijoittuu pääosin peltoalueelle, ve A nykyiselle radalle, tosin lähemmäs Keskitalon laidunten perinnebiotooppia. VE B
edellyttää Vainionojan ylitystä useammin kuin VEA. Sekä vaihtoehdossa A että B muutos on
vähäinen ja vaikutus yhteyteen vähäinen. Vaihtoehto A on ekologisten yhteyksien kannalta
hivenen parempi.
Vaihtoehdossa B Piikkiön oikaisukohta sijoittuu noin 1,5 km osuudella laajan metsäalueen (yli
1 000 ha) etelälaitaan aivan Turun väylän tuntumaan. Kyseinen metsäalue on jo voimajohtoaukeiden ja pienten peltojen rikkomaa, eikä siellä ole Turun väylän yli ekologista yhteyttä, joten
ekologisten yhteyksien kannalta muutos ei ole relevantti. Piikkiönlahteen laskevat uomat ovat
paikallisen tason ekologisia yhteyksiä, joita kumpikin vaihtoehto ylittää, mistä voi muodostua
eroja sinisen verkoston kannalta. Maakunnallisesti tärkeitä yhteyksiä alueella ei kuitenkaan
ole.
Oikaisukohdissa vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävyysluokaltaan eroavia vaikutuksia
maakunnallisesti tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin.

Vertailuvaihtoehto 0+
Kaikki rantaradan maakunnallisesti merkittävät ekologiset yhteydet sijoittuvat rantaradan
parantamistoimenpidekohteiden ulkopuolelle, jolloin hankevaihtoehdon vaikutukset maakunnallisesti tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin asettuvat vaikutusluokkaan merkityksetön.
17. Espoonlahti, Espoo ja Kirkkonummi
Yhteys palvelee radan viereen muutaman sadan metrin päähän sijottuvaa Espoonlahden luonnonsuojelualuetta. Yhteys johtaa Kirkkonummen sisämaan laajoille metsäalueille, ja siellä
edelleen Meikoon ja Nuuksioon. Yhteyteen liittyvää ylitystä tapahtunee laajalla noin 2 km
vyöhykkeellä, ja siellä sijaitsee radan lisäksi poikittainen liikenneväylä ja lisäksi on peltoja ja
pihoja ylitettävänä. Yhteydellä ei kuitenkaan ole varsinaisia liikkumisen esteitä, kuten riistaaitoja. Yhteys sijoittuu myös Gumbölejoen alajuoksulle.
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Maakuntakaavan viheryhteystarve
Vesistöön perustuva yhteys
Suojelualue
Linnustoalue
Herkkyys SUURI

18. Masala, Kirkkonummi
Yhteys on palvellut Espoonlahden luonnonsuojelualueen sisämaahan johtavana yhteytenä radan ja tien yli sekä asutuksen lomasta. Yhteys on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan 2002
viheryhteystarpeena, mutta maakuntakaavaehdotuksessa 2050 ei enää ole kyseistä merkintää. Alue on ollut aikaisemmin metsäalueena, mutta alue on asemakaavoitettu rakennettavaksi, ja rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Käytännössä ekologinen yhteys on jo katkennut,
eikä paikalle pääse tulevaisuudessa muodostumaan edes paikallisen tason yhteyttä.
Pohjoisempi ja eteläisempi yhteys tulevaisuudessa korvaavat yhteyttä.

Ø
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Maakuntakaavan viheryhteystarve, heikentynyt
Suojelualue
Linnustoalue
Herkkyys KESKISUURI

19. Inkilä, Kirkkonummi
Reilu kilometrin levyinen aitaamaton vyöhyke radassa yhdistää Inkilän ydinalueen kautta Meikoa ja Finnträskin ja Espoonlahden rantojen luonnonsuojelu- ja Natura-alueita. Inkilän ydinalueella on runsaasti luontoarvoja, mm. yksityinen luonnonsuojelualue, paikallisesti arvokkaita
luontokohteita ja liito-oravia. Yhteyttä heikentää etelämpänä riista-aidoin suojattu Vt51, mutta
riistasilta tien yli mahdollistaa yhteyden jatkuvuuden. Yhteyden kohdalla rataa puolestaan
reunustavat peltokaistaleet.
Ø Maakuntakaavan viheryhteystarve
Ø Suojelualue
Ø Herkkyys SUURI
20. Heikkilä, Kirkkonummi
Kirkkonummen Taajaman läpi Jolkbyån-uomaa seuraava yhteys, joka kauempana pohjoisessa
johtaa Inkilän ydinalueelle ja Meikon suojelualueelle. Etelässä alajuoksulla yhteys mutkittelee
peltojen ja metsittyneiden soiden poikki kauas kohti merta. Meluaidat rajaavat idästä
ylityskohtaa ja siellä junaradan vieressä on myös aitaamaton vt 51. Uoma kulkee väylien ali
putkessa. Yhteys pohjoisessa sijoittuu taajamaan ja on taajamatoimintojen heikentämä.
Maakuntakaavan 2002 viheryhteysmerkintää ei ole enää esitetty Maakuntakaavaehdotuksessa 2050.
Ø Maakuntakaavan viheryhteystarve, heikentynyt
Ø Vesistöön perustuva yhteys
Ø Herkkyys KESKISUURI
21. Vuohimäki, Kirkkonummi ja Siuntio
Vuohimäen viheryhteystarve sijoittuu maakuntakaavaehdotuksessa 2050 parisen kilometriä
vahvistetun maakuntakaavan merkintää lännemmäs. Ehdotuksen tulkinta onkin oikeampi, sillä
se sijoittuu radan kohdalla metsäalueelle kun taas vahvistetun kaavan yhteys sijoittuu
asuinalueelle ratalinjan kohdalla. Etelämpänä yhteydelle sijoittaa vt51, mutta kumpaakaan
rataa tai tietä ei alueella olla aidattu. Yhteyttä voidaan pitää valtakunnallisestikin tärkeänä,
koska se yhdistää Meikon luonnonsuojelualueita Porkkalanniemen metsiin ja suojelualueisiin.
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Maakuntakaavan viheryhteystarve
Metsäalueeseen perustuva yhteys
Suojelualue
Herkkyys SUURI

22. Siuntionjoki, Siuntio
Meikon suojelualueiden lounaispuolella rata sijottuu metsäiselle vyöhykkeelle, joka yhdistää
Meikon aluetta Siuntiojoen Natura-alueeseen, johon kuuluu myös Vikträskin järvi. Rata myös
ylittää Siuntiojoen metsäselänteiden länsipuolella, missä joki haarautuu ja toinen haara
kaartuu länteen ja seurailee rataa sen pohjoispuolta. Yhteyden osuus radalla on noin viisi
kilometriä pitkä ja jatkuu aina Siuntion taajamaan saakka. Osuudella rataa ei ole aidattu ja siellä
on myös tunneleita. Tämä yhteys on valtakunnallisesti tärkeä.
Ø
Ø
Ø
Ø

Suojelualue
Metsiin perustuva yhteys
Virtavesiin perustuva yhteys
Herkkyys SUURI

23. Långån, Raasepori
Uoman varrella ja metsäalueilla sijaitseva yhteys yhdistää Mustionjoen ja Långån kosteikon
natura-alueita. Yhteys sijoittuu myös harjualueelle ja siihen liittyvälle pohjavesialueelle sekä
valtakunnallisesti arvokkaille kallioalueille. Alueella on vt 51:n ja ratakäytävän lisäksi harjun
suuntaisia väyliä, voimajohtoja, maa-ainesten ottoa ja jonkin verran asutustakin. Nämä
heikentävät yhteyttä, mutta eivät kuitenkaan muodosta sille esteitä.
Ø Suojelualue
Ø Maakuntakaavan viheryhteystarve
Ø Metsään perustuva yhteys
Ø Vesistöön perustuva yhteys
Ø Herkkyys SUURI
24. Permortan, Raasepori
Yhteys sijoittuu rataosuudelle Åminnen golfkentän kaakkoispuolelle laajalle yli 1000 ha kokoiselle metsäaluelle. Metsäalue liittyy Pohjanpitäjänlahden suojelualueisiin ja Mustionjoen
Natura-alueeseen muodostaen niiden rantoja yhdistävän metsäyhteyden, joka rannasta on
katkennut golf-kentän alueelta. Pääasiallinen ekologinen yhteys kuitenkin kulkee rantaa pitkin.
Rata sijoittuu metsäyhteydellä pitkälti kallioleikkauksiin, mutta sieltä löytyy myös tunneli, joka
mahdollistaa radan ylittämisen.
Ø Metsään perustuva yhteys
Ø Herkkyys KESKISUURI
25 . Mustionjoki-Fiskarsinjoki, Raasepori
Rata ylittää tässä kohden Mustionjoen suun, mistä vesi virtaa Pohjanpitäjän lahteen. Kumpikin
ovat Natura 2000 -verkoston kohteita. Yhteyteen liittyy lisäksi arvokas lintualue ja uhanalaista
tai silmälläpidettävää lajistoa. Yhteyden merkitys on valtakunnallinen. Jokisuulla on teollisuus- ja varastotontteja sekä golfkenttä, joten jokisuun ympäristö ei ole luonnontilassaan.
Yhteys jatkuu myös Fiskarsinjokea pitkin pohjoiseen, mutta rikkoontuu Pohjankurun sataman
kohdalla, missä uoma menee tunneliin.
Ø Suojelualue

Ø Vesistöön perustuva yhteys
Ø Herkkyys SUURI
26. Trädbollstad-Kiskonjoki, Raasepori
Rataosuus sijoittuu tässä 13 kilometrin osuudella metsäiselle alueelle, jolla on useita maakuntakaavan ekologisten yhteyksiä radan poikki. Radan pohjoispuolella on erittäin laaja yli
10 000 ha metsäalue, jolla on useita luonnonsuojelualueita. Eteläpuolella on laaja yli 1 000 ha
kokoinen metsäalue, jolla on myös suojelualueita ja luonnon ydinalueita. Lännessä yhteys
rajautuu Kiskonjoen vesistön Natura-alueeseen, minkä merkitys ekologisena yhteytenä on
valtakunnallinen.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Suojelualue
Maakuntakaavan viheryhteysmerkintä
Vesistöön perustuva yhteys
Metsään perustuva yhteys
Herkkyys SUURI

27. Perniön metsä, Salo
Perniön kohdalla linjaus sijoittuu laajalle yli 1 000 ha metsäalueelle, jota rata halkoo yli 800 m
pitkässä tunnelissa. Linjauksen länsipuolelle sijoittuu luonnon ydinalue. Alue on myös tunnistettu Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan selostuksessa luonnon ydinalueeksi.
Ø Metsään perustuva yhteys
Ø Herkkyys KESKISUURI
28. Pohjanjärvi, Salo
Pohjanjärven kohdalla rata kulkee pohjois-eteläsuunnassa, suo idässä ja kalliomäki lännessä.
Kalliomäki on valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta, samoin toinen kallioalue suon toisella
puolella. Itäiseen alueeseen liittyy luonnonsuojelualue ja luonnon ydinalue, läntinen puolestaan on laajaa metsäaluetta (yli 1 000 ha) ja johtaa Teijon kansallispuistoon noin kolmen kilometrin päässä. Tällä osuudella ekologinen yhteys yhdistää myös hirvien ja peurojen laidunalueita. Yhteys sijoittuu Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavaehdotuksen (24.8.2020) laajalle,
merkittävälle ja yhtenäiselle metsävaltaiselle vyöhykkeelle.
Ø Suojelualue
Ø Metsään perustuva yhteys
Ø Herkkyys SUURI

