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TIIVISTELMÄ
Hankkeen kuvaus ja perustelut
Liikenne Turunmaan saaristokuntien, Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin sekä Turun seudun välillä käyttää Kaarinan
kautta kulkevaa maantietä 180, eli Saaristotietä. Tiellä on lisäksi
sijaintinsa takia suuri merkitys koko Turun itäisen alueen sekä
Kaarinan sisäiselle liikenteelle. Saaristotien liikennemäärä vaihtelee suunnitteluosuudella välillä 9800 – 16 400 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2007). Kesäaikana liikennemäärät kasvavat ja siitä
aiheutuvat haitat voimistuvat. Tieosuuden ongelmat ilmenevät mm.
ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä melu-, tärinä- ja päästöhaittoina.
Tieosuuden liikenteellisten ongelmien ratkaiseminen ja Kaarinan
maankäytön kehittäminen vaativat ratkaisua siitä, millä tavalla
Saaristotietä tullaan kehittämään moottoritien E18 ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella.
Suunnittelualue sijoittuu valtatien 1 eli moottoritien E18 ja Kirjalansalmen sillan väliin. Päävaihtoehdot sijoittuvat nykyisen maantien
180 maastokäytävään sekä Kaarinan läntisen ohikulkutien aiempien suunnitteluvaiheiden ja kaavavarausten pohjalta määriteltyyn
maastokäytävään.

Hankkeelle asetetut tavoitteet
Hankkeelle on asetettu työn alussa liikenteelliset, yhdyskuntarakenteelliset ja ympäristölliset tavoitteet. Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat tiivistetysti seuraavat:








Turvataan seudullisen tieyhteyden sujuvuus. Parannetaan Turunmaan seudun yhteyttä Turun kaupunkiseutuun sekä muun
Varsinais-Suomen ja koko valtakunnan tieverkkoon.
Parannetaan paikallisen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.
Tuetaan Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita.
Tuetaan vaikutusalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
huomioimalla mm. kuljetusten vaatimat erityistarpeet.
Otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet.
Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus
ja toimivuus minimoimalla ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat olemassa olevalle että tulevalle
maankäytölle.

Nykytilaa, VE 0, kuvaavan vaihtoehdon perustana on tilanne, jossa tie säilyy pääasiassa nykyisellään kaistamäärältään ja liittymätyypeiltään. Tielle on kuitenkin jo päätetty tehtäväksi sen pohjoisosuudella toimenpiteitä, joilla lähinnä helpotetaan ruuhkautuvan
tieosuuden ja liittymien toimivuutta. Vaihtoehto sisältää myös muita, pienehköjä liikenneturvallisuutta ja liittymien toimivuutta parantavia toimenpiteitä. Vaihtoehto toimii vaikutusten arvioinnissa vertailuvaihtoehtona.
Nykyisen tien parantamisvaihtoehdossa 0+s toimenpiteiden
tarkoituksena on parantaa yhteysvälin kapasiteettia ja parantaa
liittymien toimivuutta. Vaihtoehto sisältää mm. maantien 180 nelikaistaistuksen välillä E18 – maantie 110, nousukaistojen rakentamisen maantien 110 ja Kirjalansalmen sillan välille sekä Kuusistonsaareen Vuolahdentien liittymän ja Empon liittymän välille.
Maantien 110 ja valtatien 1 välille jäävät liittymät toimivat valoohjattuina. Saaristotien ja maantien 110 liittymä on esitetty toteutettavaksi kiertoliittymänä. Myös Kuusistonsaareen on esitetty kiertoliittymää, joka kokoaa kattavasti liikenteen maantien 180 molemmin puolin Vuolahdentien ja Kuusistonsalmen välillä. Kuusistonsaaressa maantien linjausta siirretään osalla matkaa nykyisestä
kaakkoon päin. Vaihtoehdon rakentamiskustannusarvio on 34,1
milj. € (Maku 130,2/9/2007).
Nykyisen tien parantamisvaihtoehto 0++ eroaa edellisestä siten,
että maantie 180 nelikaistaistetaan moottoritien E18 ja Empon
uuden kiertoliittymän välisellä osuudella. Kirjalansalmen yli rakennetaan kaksi uutta siltaa: ajoradoille ja Paraistentielle kääntyvälle
rampille sekä kevyen liikenteen väylälle. Vaihtoehdon kustannusarvio on 46,7 milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Ohikulkutien Pitkä tunneli –vaihtoehdossa rakennetaan nelikaistainen tunneliosuus Pyhän Katariinan tieltä lähtien Kirjalansalmen
sillan tuntumaan saakka. Vaihtoehtoon sisältyy lisäksi kiertoliittymän rakentaminen Kurkelantien ja Pyhän Katariinan tien liittymään ja tästä pohjoiseen päin nelikaistaistus Poikluoman eritasoliittymään saakka. Tunneliosuudelle ei rakenneta kevyen liikenteen väylää. Vaihtoehdon kustannusarvio on 95,4 milj. € (Maku
130,2/9/2007).

Keskeiset vaikutukset
Yhteyden parantamisen seurauksena liikenteen sujuvuus paranee,
millä on positiivinen vaikutus alueen väestö- ja työpaikkakehitykseen. Luotettavat ja sujuvat yhteydet parantavat yritysten toimintaedellytyksiä ja laajentavat myös keskusten työssäkäyntialueita.
Vaikutukset kohdistuvat paitsi maantien 180 vaikutusalueen saaristokuntiin myös Turun kaupunkiseudun eteläosiin. Välittömät paikalliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti Kaarinan keskustaan,
Kuusiston saareen ja Kurkelantien alueelle.
Jos hanketta ei toteuteta, liikennemäärien kasvu haittaa kasvavassa määrin liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, alueiden
väliset yhteydet heikkenevät ja tien estevaikutus kasvaa. Liikenteen ruuhkautuminen vähentää paikoin ympäröivien alueiden houkuttelevuutta asunto- ja työpaikka-alueena. Saaristotien varren
kuntien saavutettavuus ja samalla elinkeinojen toimintaedellytykset
heikkenevät.

Kaarinan läntisen ohikulkutien Korkea silta –vaihtoehdossa
osuus välillä E18 – Poikluoman eritasoliittymä säilyy nykyisellään.
Väli Poikluoman eritasoliittymä – Kartanontie nelikaistaistetaan.
Uusi, kaksikaistainen tie rakennetaan Kartanontien liittymän ja
Kirjalansalmen sillan välille. Kuusistonsalmi ylitetään sillalla, jonka
alikulkukorkeus on 16 metriä. Pyhän Katariinan tien ja Kartanontien liittymiin rakennetaan kiertoliittymät. Kuusiston saareen rakennetaan kaksi liittymää. Kevyen liikenteen väylä rakennetaan uudelle tieosuudelle tien itäpuolelle. Vaihtoehdon kustannusarvio on
28,2 milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Nykyisen tien parantaminen

Ohikulkutien Matala silta + tunneli –vaihtoehto eroaa edellisestä
Kartanontien ja Kuusistonkaaren uuden liittymän välisellä osuudella siten, että Kuusistonsalmi ylitetään matalammalla, alikulkukorkeudeltaan 8 metriä olevalla sillalla ja tie viedään tunneliin Kuusistonsaaren pohjoisosassa. Vaihtoehdon kustannusarvio on 41,6
milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Koska vaihtoehdot 0+s ja 0++ tukeutuvat nykyiseen maankäyttöön
ja yhdyskuntarakenteeseen, niistä on jossain määrin hyötyä nykyisen tienvarren kaupalliselle toiminnalle, mutta haittaa monipuoliselle tienvarsialueiden täydennysrakentamiselle. Nykyisellä paikalla
parannettavan tien meluhaittoja pystytään lieventämään meluesteiden rakentamisella, mutta liikennemäärien kasvaessa päästö- ja
paikoin tärinähaitat lisääntyvät tien lähialueella. Lisäksi Saaristotien sujuvuuden edistäminen tarkoittaa tonttikohtaisen saavutettavuuden heikkenemistä, koska asutusta palvelevien liittymien määrä vähenee nykyisestä. Tosin jäljelle jäävistä liittymistä pääsy
maantielle 180 helpottuu liikennevalojen ja kiertoliittymien ansiosta.

Arvioidut vaihtoehdot
Tarkasteltuja Saaristotien kehittämisen vaihtoehtoja moottoritien
E18 ja Kirjalansalmen sillan välillä on kaikkiaan seitsemän:

väylää. Vaihtoehdon kustannusarvio on 130,4 milj. € (Maku
130,2/9/2007).

Ohikulkutien Lyhyt tunneli –vaihtoehto eroaa edellisistä siten,
että Kartanontien ja Kuusistonkaaren uuden liittymän välillä tie
rakennetaan Kuusistonsalmen alittavaan tunneliin. Tunneliosuus
on nelikaistainen. Mainitulle välille ei rakenneta kevyen liikenteen

Nykyisen tien parantamisen vaihtoehtojen 0+s ja 0++ parhaana
puolena voidaan pitää sitä, että ne säilyttävät Kuusistonsaaren
läntisen osan virkistys-, sekä maa- ja metsätalousalueet yhtenäisinä ja alueen luonnonarvot säilyvät. Myös ekologiset yhteydet suurimmaksi osaksi säilyvät. Toisaalta tien asema taajamakuvassa
vahvistuu ja hankealueen selkeästi arvokkain kulttuuriympäristökohde, Ladjakosken kyläkokonaisuus Rantateineen ja kivisiltoineen heikkenee.
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Ohikulkutievaihtoehdot
Ohikulkutievaihtoehtojen keskeinen myönteinen vaikutus on liikenteen merkittävä väheneminen nykyiseltä Saaristotieltä Kirjalansalmen sillan ja moottoritien E18 väliseltä osuudelta. Tämän seurauksena nykyisen tien läheisyydessä asuvien olosuhteet paranevat
melu-, tärinä- ja päästöhaittojen sekä tien estevaikutuksen vähentyessä. Samalla näiden alueiden täydennysrakentamisen mahdollisuudet paranevat. Ohikulkutien maanpäällisillä linjauksilla on taajamarakennetta jakava vaikutus nykyisen Kaarinan keskustaalueen ja tulevan Lemunniemen asuntoalueen välillä. Siltavaihtoehdot aiheuttavat estettä purjeveneiden pääsylle Hovirinnan satamaan sekä uuden ja vanhan sillan rajoittamille laitureille.
Ohikulkutievaihtoehtojen vaikutukset keskustan vähittäiskauppaan
ovat pienet ja Krossin alueen kaupallisen aseman voidaan arvioida
säilyvän. Vaihtoehdot tukevat Piispanristin alueen kaupallista kehittymistä.
Ohikulkutievaihtoehdoissa huomattava liikennemäärä siirtyy Kurkelantielle sekä uudelle tielinjaukselle, mikä heikentää asumisviihtyisyyttä Kurkelantien varressa sekä uuden linjauksen läheisyydessä Koristonrannan ja Auvaisbergin alueella sekä Kuusiston
saaressa. Haitat kohdistuvat myös loma-asunto- ja virkistyskäytössä oleville alueille Kuusistonsalmen rannalla sekä Kuusiston saaressa. Ohikulkutien eri vaihtoehdoissa edellä mainittujen haittojen
suuruus vaihtelee. Pitkästä tunnelista aiheutuu vähiten liikenteestä
johtuvia melu- ja päästöhaittoja alueelle. Tunneliosuudet vähentävät häiriötä myös Lyhyt tunneli- sekä Matala silta ja tunneli –
vaihtoehdoissa. Meluesteiden rakentamisella liikennemelulle altistuvien määrä kuitenkin vähenee niin, että pitkää tunnelia lukuun
ottamatta viimeksi mainittujen vaihtoehtojen erot ovat tässä suhteessa pienet. Sen sijaan liikennemelulle altistuvien ranta- ja virkistysalueiden suuruus riippuu suoraan tunneliosuuksien pituuksista.
Ohikulkutien yhtenä haitallisimmista vaikutuksista voidaan pitää
ekologisten yhteyksien merkittävää heikentymistä Kuusiston länsiosan rakentamattomana säilyneellä yhtenäisellä luonnonalueella.
Kaikkein merkittävimmät muutokset nykyiseen tilanteeseen aiheuttaa vaihtoehto Korkea silta, koska se katkaisee koko Kuusistonsaaren länsiosan yhtenäisen luonnonalueen ja Auvaisbergin itäpuolen pellot sekä vaarantaa usean luontokohteen säilymisen.
Muissa vaihtoehdoissa tunneliosuudet säilyttävät saaren pohjoisosan metsäalueen yhtenäisyyden ja turvaavat osittain ekologisia
yhteyksiä sekä luontokohteiden säilymistä. Pitkä tunnelin vaikutukset saaren luonnonoloihin jäävät kalliolouhinnan vaikutuksia lukuun ottamatta vähäisiksi.

Tavoitteiden toteutuminen
Saaristotien kehittämisen vaihtoehdoista nykyisen tien parantamisen vaihtoehdot toteuttavat hyvin ympäristölle asetetut tavoitteet.
Liikenteelle asetetut esisijaiset tavoitteet toteutuvat seudulliselle
tielle asetettujen sujuvuustavoitteiden osalta osittain, paikallisen

ajoneuvoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden osalta pääosin.
Kaarinan kaupungin maankäytön kehittämistavoitteita ja vaikutusalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä nykyisen tien kehittämisellä pystytään tukemaan osittain.
Pitkä tunneli -vaihtoehto toteuttaa hyvin ympäristölle asetetut tavoitteet sekä seudullisen tieyhteyden sujuvuudelle asetetut tavoitteet. Yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet toteutuvat osittain. Ongelmia aiheutuu elinkeinoelämän raskaille kuljetuksille sekä mahdollisesti paikallisten liikenneyhteyksien kehittämiselle.
Muut ohikulkutievaihtoehdot täyttävät hyvin liikenteelliset tavoitteet
ja pääasiassa hyvin maankäytölle ja yhdyskuntarakenteelle asetetut tavoitteet. Veneliikenteelle asetetut tavoitteet toteutuvat siltavaihtoehdoissa vain osittain. Mainitut vaihtoehdot toteuttavat ympäristölle asetut tavoitteet osittain. Elinympäristölle asetettujen
tavoitteiden toteutumisessa on muistettava päävaihtojen sijainnista
johtuva hyötyjen ja haittojen kohdistuminen eri alueille. Ohikulkutievaihtoehdot parantavat nykyisen tien varren asuinympäristöä,
nykyisen tien parantamisvaihtoehdot jättävät Kurkelantien varren
uuden linjauksen lähialueiden ympäristöt nykyiselleen.

Hankevastaavan suositus jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta
Suositus on, että maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimista jatketaan ohikulkutien Korkea silta- tai Silta ja tunneli –
vaihtoehdon pohjalta. Perusteluna suositukselle on, että nykyisen
tien parantamisvaihtoehdoissa ei pystytä riittävästi ottamaan huomioon sekä pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen sujuvuustavoitetta siten, että myös Kaarinan kaupungin maankäytön ja hankkeen liikenteellisen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen kehittämisedellytykset ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan.
Ohikulkutien Kuusistonsalmen alittavat tunnelivaihtoehdot ovat
alustavassa yleissuunnittelussa osoittautuneet epärealistisiksi,
koska niiden kustannukset ovat huomattavat eivätkä ne palvele
geometrialtaan parhaalla mahdollisella tavalla etenkään raskasta
maantieliikennettä. Siltavaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, joskin Korkea silta –vaihtoehdossa Kuusiston saaren yhtenäinen
luonnonalue ja virkistyskäytössä oleva metsäalue pirstoutuu ja
usean luontokohteen säilyminen vaarantuu. Silta- ja tunneli –
vaihtoehdossa tien aluekokonaisuutta ja virkistys- sekä ekologisia
yhteyksiä pirstova vaikutus jää vähäisemmäksi.

Maanmittauslaitos lupa
nro 10/MML/08

Kuva 1. Tutkitut vaihtoehdot.

S:t Karins västra omfartsväg, Miljökonsekvensbeskrivning och preliminär utredningsplan, Åbo 2008, Vägförvaltningen, 77 s. + bilagor 42 s., ISBN 978-952-221-081-4, TIEH 1000189-08
Nyckelord: omfartsvägar, Åbo vägdistrikt, miljökonsekvensbedömning, miljökonsekvenser

SAMMANDRAG
Beskrivning av projektet och motiveringar
Trafiken mellan Åbolands skärgårdskommuner, Pargas, Nagu,
Korpo och Houtskär samt Åboregionen utnyttjar landsvägen 180
som löper via S:t Karins, dvs. Skärgårdsvägen. Tack vare sitt läge
har vägen dessutom en stor betydelse för trafiken i de östliga områdena av Åbo samt för den interna trafiken i S:t Karins. Skärgårdsvägens trafikvolym varierar på det planerade avsnittet mellan
9800 och 16 400 fordon i dygnet (ÅMD 2007). Under sommaren
ökar trafikvolymen och de olägenheter som trafiken medför förstärks. På vägavsnittet kommer detta till synes bl.a. som trafikstockningar, dåligt fungerande anslutningar, försämrad trafiksäkerhet samt buller-, vibrations- och utsläppsolägenheter. För att lösa
trafikproblemen på vägavsnittet och utveckla markanvändningen i
S:t Karins krävs det beslut om hur Skärgårdsvägen ska utvecklas
på avsnittet mellan motorvägen E18 och Rävsunds bro.
Det planerade området är beläget mellan riksväg 1, dvs. motorvägen E18 och Rävsunds bro. Huvudalternativen baserar sig på terrängkorridoren för den nuvarande landsvägen 180 och den terrängkorridor som preciseras på grund av de tidigare planeringsetapperna och planereserveringarna för S:t Karins västra omfartsväg.

Ställda mål för projektet
För projektet har i början av arbetet ställts trafikmässiga, samhällsstrukturella och miljömässiga mål. Kortfattat är projektets primära
mål följande:







En fungerande regional vägförbindelse tryggas. Förbindelsen
mellan regionen Åboland och Åbo stadsregion samt vägnätet i
övriga Egentliga Finland och hela landet förbättras.
Den lokala fordons- och lättrafikens säkerhet och smidighet
förbättras.
Målen för att utveckla samhällsstrukturen och markanvändningen för S:t Karins stad stöds.
Verksamhetsbetingelserna för influensområdets näringsliv
stöds genom att bl.a. de specialbehov som transporterna kräver beaktas.
Värdet av och specialdragen för områdets natur, landskap och
kulturlandskap samt skyddsobjekt beaktas.
En trivsam, sund, säker och fungerande levnadsmiljö tryggas
genom att minimera miljöolägenheterna (buller, vibration, utsläpp och hindereffekt) samt olägenheterna för den existerande och framtida markanvändningen.

Grunden för det alternativ som beskriver nuläget, ALT 0, är en
situation där vägen i fråga om antalet körfält och anslutningstyper
bevaras i huvudsak som den är. Beslut har dock redan fattats om
att vidta vissa åtgärder på vägens norra avsnitt, med vilka man
främst gör det vägavsnitt där det lätt bildas stockningar samt anslutningarna mer fungerande. I alternativet ingår även andra, rätt
så små åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och anslutningarnas funktion. Alternativet fungerar som ett jämförelsealternativ vid
bedömningen av konsekvenserna.
I alternativet för att förbättra den nuvarande vägen 0+s är avsikten med åtgärderna att förbättra förbindelsesträckans kapacitet
och göra anslutningarna bättre fungerande. I alternativet ingår bl.a.
att göra landsvägen 180 till en väg med fyra körfält på avsnittet
E18 – landsvägen 110, att bygga stigningsfält mellan landsvägen
110 och Rävsunds bro samt på Kustö mellan Vuolax och Ämboda
anslutningar. Anslutningarna mellan landsvägen 110 och riksvägen 1 fungerar som ljusreglerade. Anslutningen vid Skärgårdsvägen och landsvägen 110 har föreslagits att bli genomförd som en
rondell. Också på Kustö har man föreslagit en rondell som på ett
omfattande sätt samlar trafiken på båda sidorna av landsvägen
180 mellan Vuolaxvägen och Kustö sund. På Kustö flyttas landsvägens linje på en del av avsnittet sydösterut från den nuvarande
linjen. De beräknade byggnadskostnaderna för alternativet är 34,1
milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Alternativet Lång tunnel för omfartsvägen byggs ett tunnelavsnitt
med fyra körfält från Pyhän Katariinan tie ända fram till Rävsunds
bro. I alternativet ingår därutöver byggandet av en rondell vid anslutningen vid Kurkelantie och Pyhän Katariinan tie och därifrån
byggs vägen som en väg med fyra körfält ända fram till Poikluoma
planskilda korsning. Tunnelavsnittet får ingen led för den lätta trafiken. De beräknade kostnaderna för alternativet är 95,4 milj. €
(Maku 130,2/9/2007).

Centrala konsekvenser
Som en följd av att förbindelsen blir bättre förbättras trafikens smidighet, vilket har en positiv effekt på utvecklingen av områdets
befolknings- och arbetsplatsstruktur. Pålitliga och flexibla förbindelser förbättrar verksamhetsbetingelserna för företag och utvidgar
även pendlingsområdena för centrumen. Konsekvenserna riktar
sig förutom på skärgårdskommunerna inom influensområdet för
landsvägen 180 också på de södra delarna inom Åbo stadsregion.
De omedelbara lokala effekterna hänför sig i synnerhet till S:t Karins centrum, Kustö och Kurkelantie-området.

Alternativet för att förbättra den nuvarande vägen 0++ skiljer
sig från det ovan nämnda i att landsvägen 180 görs till en väg med
fyra körfält på avsnittet mellan motorvägen E18 och Ämboda nya
rondell. Över Rävsund byggs två nya broar: för körfälten och för
den ramp som vänder på Pargasvägen samt för leden för den lätta
trafiken. De beräknade kostnaderna för alternativet är 46,7 milj. €
(Maku 130,2/9/2007).

Om projektet inte genomförs, stör de ökade trafikvolymerna i allt
högre grad trafikens smidighet och trafiksäkerheten, förbindelserna
mellan områden blir sämre och vägens hindereffekt blir större.
Trafikstockningarna minskar ställvis attraktiviteten av de kringliggande områdena som bo- och arbetsplatsställe. Tillgängligheten
för kommunerna längs Skärgårdsvägen och samtidigt verksamhetsbetingelserna för näringarna försämras.

I alternativet Hög bro för S:t Karins västra omfartsväg bevaras
avsnittet mellan E18 – Poikluoma planskilda korsning oförändrad.
Avsnittet Poikluoma planskilda korsning – Kartanontie görs till en
väg med fyra körfält. En ny väg med två körfält byggs mellan Kartanontie anslutning och Rävsunds bro. Över Kustö sund kör man
på en bro, vars underfartshöjd är 16 meter. Anslutningarna vid
Pyhän Katariinan tie och Kartanontie får rondeller. På Kustö byggs
två anslutningar. Leden för den lätta trafiken byggs på det nya
vägavsnittet österom vägen. De beräknade kostnaderna för alternativet är 28,2 milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Förbättrande av den nuvarande vägen

Alternativ som ska bedömas

Alternativet Låg bro + tunnel för omfartsvägen skiljer sig från det
ovan nämnda på avsnittet mellan Kartanontie och Kuusistonkaari
nya anslutning i att man kör över Kustö sund på en lägre bro med
en underfartshöjd på 8 meter och vägen förs in i en tunnel i norra
delen av Kustö. De beräknade kostnaderna för alternativet är 41,6
milj. € (Maku 130,2/9/2007).

De granskade alternativen för att utveckla Skärgårdsvägen mellan
motorvägen E18 och Rävsunds bro är sammanlagt sju:

Alternativet Kort tunnel för omfartsvägen skiljer sig från ovan
nämnda alternativ i att vägen mellan Kartanontie och Kuusistonka-



ari nya anslutning byggs i en tunnel som ska gå under Kustö sund.
Tunnelavsnittet har fyra körfält. På nämnda avsnitt byggs ingen led
för den lätta trafiken. De beräknade kostnaderna för alternativet är
130,4 milj. € (Maku 130,2/9/2007).

Det bästa med alternativen för att förbättra den nuvarande vägen
0+s och 0++ kan anses vara det faktum, att i alternativen bevaras
rekreations- samt jord- och skogsbruksområden i västra delen av
Kustö enhetliga och områdets naturvärden oförändrade. Å andra
sidan förstärks vägens position i tätortsbilden och projektområdets
tydligt mest värdefulla kulturmiljöobjekt, Ladjakoski byhelhet med
sin strandväg och stenbro blir svagare.
Eftersom alternativen 0+s och 0++ stöder sig på den nuvarande
markanvändningen och samhällsstrukturen, är de i någon mån till
nytta för den kommersiella verksamheten längs den nuvarande
vägen, men en olägenhet för ett mångsidigt kompletterande byggande på områdena längs vägen. Bullerolägenheterna för vägen
som ska förbättras på den nuvarande platsen kan lindras genom
att bygga bullerskärmar, men genom att trafikvolymerna tilltar,
växer också utsläpps- och ställvis vibrationsolägenheterna inom de
närmaste områdena längs vägen. Dessutom betyder främjandet av
en fungerande trafik på Skärgårdsvägen en försämrad tomtspecifik
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tillgänglighet, eftersom antalet anslutningar som tjänar o
bsättningen kommer att minska frå
n det nuvarande. o
Dck lbir det lättare att
frå
n de anslutningar som lbir kvar komma ut pålandsvägen 180
tack vare trafikljusen och rondellerna.
Alternativet omfartsväg
e
Dn centrala positiva effekten av alternativet omfartsväg är att
trafiken minskar avsevärt påden nuvarande Skärgå
rdsvägen på
avsnittet mellan Rävsunds rbo och motorvägen E18. Som en följd
av detta förb
ättras förhå
llandena för dem som o
br i närheten av
den nuvarande vägen dåu
bller-, vib
rations- och utsläppsolägenheterna samt vägens hindereffekt minskar. Samtidigt förb
ättras möjligheterna för kompletterande ybggande pådessa områ
den. Omfartsvägens linjer ovanpåmarken har en fördelande verkan på
tätortsstrukturen mellan S:t Karins nuvarande centrumområ
de och
det framtida o
bstadsområ
det i Lemunniemi. rBoalternativen medför
ett hinder för att segelb
tåarna ska kunna komma till Hovirinta
hamn samt till de kajer som avgränsas av den nya och den gamla
rbon.
Konsekvenserna för alternativet omfartsväg på detaljhandeln i
centrum är småoch den kommersiella statusen för Krossi-områ
det
kan e
bräknas lbi oförändrad. Alternativen stöder en kommersiell
utveckling av Piispanristi-områ
det.
I alternativet en omfartsväg överförs en e
btydande trafikvolym till
Kurkelantie och den nya väglinjen, vilket försämrar o
bendetrivseln
längs Kurkelantie och i närheten av den nya väglinjen påområ
dena Koristonranta och Auvaisb
erg samt påKustö. Olägenheterna
riktas ocksåmot de områ
den påstranden av Kustö sund och på
Kustö som är i rekreationsb
ruk. Vad gäller de olika alternativen för
omfartsvägen, varierar storleken av de nämnda olägenheterna.
e
Dn lå
nga tunneln förorsakar minst av trafiken e
broende u
blleroch utsläppsolägenheter för områ
det. Tunnelavsnitten minskar
störningarna även i alternativen Kort tunnel och Lå
g rbo. G
enom
att ybgga u
bllerskärmar minskar dock antalet så
dana som utsätts
för trafikb
uller såatt skillnaderna, förutom den lå
nga tunneln, är i
detta anseende småmellan de sist nämnda alternativen. ä
Dremot
e
bror storleken av de strand- och rekreationsområ
den som utsätts
för trafikb
uller direkt påtunnelavsnittens längd.
En av de mest ofördelaktiga konsekvenserna av omfartsvägen kan
anses vara en e
btydande försämring av de ekologiska förb
indelserna pådet ob
yggda, enhetliga naturområ
det i Kustö västra del.
e
D mest e
btydande ändringarna i nuläget orsakas av alternativet
Hög rbo, eftersom det avb
ryter det enhetliga naturområ
det i hela
västra delen av Kustö och kårarna påöstra sidan av Auvaisb
erg
samt äventyrar e
bvarandet av flera naturob
jekt. I de andra alternativen e
bvarar tunnelavsnitten enhetligheten av skogsområ
det i öns
norra del och tryggar delvis de ekologiska förb
indelserna samt
e
bvarandet av naturob
jekt. Konsekvenserna av den lå
nga tunneln
påöns naturförhå
llanden förb
lir ob
etydliga, förutom de konsekvenser som e
brgsschaktningarna medför.

F
ö
re
vrklig
and
e avm
å
len
Av alternativen för att utveckla Skärgå
rdsvägen verkställer alternativen för att förb
ättra den nuvarande vägen väl de må
l som ställts
för miljön. e
D för trafiken ställda primära må
len uppnå
s delvis med
tanke påde må
l som ställts för en smidig trafik för en regional väg,
med tanke påsäkerheten och smidigheten av den lokala fordonstrafiken uppnå
s må
len till största delen. G
enom att den nuvarande
vägen förb
ättras kan man delvis stöda utvecklingsmå
len för S:t
Karins stads markanvändning och verksamhetsb
etingelserna för
influensområ
dets näringsliv.
Alternativet Lå
ng tunnel verkställer väl de må
l som ställts för naturen samt de må
l som ställts för en smidig regional vägförb
indelse.
e
D samhällsstrukturella må
len uppnå
s delvis. Prob
lem förorsakas
näringslivets tunga transporter samt eventuellt för utvecklingen av
de lokala trafikförb
indelserna.
e
D övriga alternativen för omfartsvägen uppfyller väl de trafikmässiga må
len och i huvudsak väl de må
l som ställts för markanvändningen och samhällsstrukturen. e
D må
l som ställts för tå
btrafiken
uppnå
s i rboalternativen endast delvis. e
D nämnda alternativen
uppnå
r delvis de må
l som ställts för miljön. Med tanke påförverkligandet av de må
l som ställts för livsmiljön ö
br man komma ihå
g att
för- och nackdelarna pågrund av huvudalternativens läge riktas på
olika områ
den. Alternativen för omfartsvägen förb
ättrar o
bendemiljön längs den nuvarande vägen, medan alternativen för att förb
ättra den nuvarande vägen lämnar miljöerna pånärområ
den till Kurkelantie nya linjedragning oförändrade.

Den p
rojektans
a
vrig
es rekom
m
end
ation av alternativ
s
om
s
ka ä
vljasrö
fo
f rts
att p
lanering
Rekommendationen är att utarb
etandet av en utredningsplan enligt
landsvägslagen fortsätts utifrå
n alternativet Hög rbo eller rBo och
tunnel. Motiveringen för rekommendationen är att det inte i alternativen för att förb
ättra den nuvarande vägen är möjligt att påett tillräckligt sätt e
bakta må
len för en smidig lå
ngväga och lokal trafik
såatt S:t Karins stads utvecklingsb
etingelser för markanvändningen och samhällsstrukturen för projektets trafikmässiga influensområ
de samt verksamhetsb
etingelserna för näringslivet ocksåkan
tryggas. Omfartsvägens tunnelalternativ som gå
r under Kustö
sund har vid den preliminära utredningsplaneringen visat sig vara
orealistiska, eftersom deras kostnader är e
btydande och till sin
geometri tjänar de inte påä
bsta möjliga sätt i synnerhet den tunga
landsvägstrafiken. rBoalternativen är genomförb
ara, även om det
enhetliga naturområ
det påKustö och det skogsområ
de som är i
rekreationsb
ruk splittras och e
bvarandet av flera naturob
jekt äventyras i alternativet Hög rbo. I alternativet rBo och tunnel lbir den
effekt som splittrar vägens områ
deshelhet och rekreations- och de
ekologiska förb
indelserna mindre.

Maanmittauslaitos
lupa nro 10/MML/08

Bild 1. Karta över alternativen.
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Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA -selostus) on
osa Kaarinan läntisen ohikulkutien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA -menettely). YVA -menettelyssä arvioidaan vaihtoehtoisten ratkaisujen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja
ihmisiin sekä arvioidaan mahdollisuudet haitallisten vaikutusten
lieventämiseen ja torjumiseen.
YVA -selostus on hankkeesta vastaavan raportti hankkeen lähtökohdista, tutkituista vaihtoehdoista, vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista ja vertailusta sekä siitä, miten YVA -menettelyn vuoropuhelu ja tiedottaminen on järjestetty. YVA -selostus valmistui heinäkuussa 2008. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun
Tiehallinto saa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena
toimii Lounais-Suomen ympäristökeskus.
Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
Ympäristöministeriön 15.9.2005 antaman päätöksen mukaisesti.
Ympäristöministeriön ratkaisussa on todettu, että Kaarinan läntisellä ohikulkutiellä on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia muun
muassa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, kasvillisuuteen ja eliöihin, sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kaupunkikuvaan. Hankkeen vaikutusalue on laaja ja vaikutukset ovat myös
luonteeltaan verrattavissa YVA -asetuksessa mainittujen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin.

YVA -menettelyssä on vertailuvaihtoehtona VE 0 eli hankkeen
toteuttamatta jättäminen. 0 –vaihtoehto pitää sisällään niitä toimenpiteitä, joita nykyiselle tielle tullaan tekemään lähivuosina liikennemäärien kasvaessa ja maankäytön kehittyessä.
Vaikutusten arvioinnissa ja alustavassa yleissuunnittelussa pääkonsulttina toimii Destia Oy (13.2.2007 asti nimellä Tieliikelaitos).
Vaikutusten arvioinnista on vastannut seuraava työryhmä:
−
−
−
−
−
−
−
−

Projektipäällikkö: DI Juha Mäki, AIRIX Ympäristö Oy
(31.3.2007 asti), ins. Timo Kinnari, Destia Oy (1.4.2007 lähtien)
YVA –vastuuhenkilö: MMM Tiina Myllymäki, Destia Oy
Vaikutukset luonnonoloihin: FM Turkka Korvenpää, Envibio Oy
Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin: MMM Annamari Ruonakoski, Linea Konsultit Oy
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön: FL
Antti Meriläinen, Linea Konsultit Oy
Melu ja tärinä: FM Pasi Myyryläinen, Destia Oy
Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön: Maisema-arkkitehti Laura Soosalu ja MMM Tiina
Myllymäki
Pohja- ja pintavedet: DI Jorma Immonen, FM Anna Räisänen

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on lisäksi tehty seuraavat
osaselvitykset:
−

Kaarinan läntinen ohikulkutie, Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi. KTM Mari Pitkäaho ja KTM Kyösti Pätynen, Entrecon Oy.
Kaarinan läntisen ohikulkutien lepakkokartoitus 2007. Biologi
Petteri Vihervaara, Biologitoimisto Vihervaara.
Kaarinan läntisen ohikulkutien tielinjavaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi elokuussa 2007. Tutkija Petteri Liesivuori,
Museovirasto.
Nykyisen Saaristotien ja suunnitellun uuden maastokäytävän
rakennuskannan inventointi 2007. Turun maakuntamuseo.
Turun kaupunkiseudun liikennemallin päivittäminen Kaarinan
läntisen ohikulkutien vaikutusalueella sekä vaihtoehtojen liikenne-ennusteet. DI Jyrki Rinta-Piirto, Strafica Oy.

YVA –menettely käynnistyi vuonna 2006. Hankkeesta vastaava
Tiehallinnon Turun tiepiiri toimitti Kaarinan läntisen ohikulkutien
ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle lokakuussa 2006.
Yhteysviranomaisen lausunto saatiin 31.1.2007, jonka jälkeen
käynnistyi arviointiselostusvaihe. Arviointiohjelman ja siitä annetun
lausunnon perusteella ympäristövaikutusten arvioinnin sisältöä
päätettiin laajentaa mm. kulttuuriympäristöä, arkeologisia kohteita,
lepakoita sekä kaupallisia vaikutuksia koskevilla lisäselvityksillä.
Lisäksi tutkittaviin vaihtoehtoihin lisättiin 0+s –vaihtoehto. YVA –
selostuksessa on näin tutkittu kaikkiaan kuusi toteutusvaihtoehtoa:

−

−
−
−

Vaikutusten arviointiin liittyvästä tie- ja liikenneteknisestä suunnittelusta ja arvioinnista sekä tunnelisuunnittelusta ovat vastanneet:

−
−
−

nykyisen tien parantaminen 0+s
nykyisen tien parantaminen 0++
Kaarinan läntinen ohikulkutie siltaratkaisuna, sillan alikulkukorkeus 16 m
Kaarinan läntinen ohikulkutie silta- ja tunneliratkaisuna, sillan
alikulkukorkeus 8 m, tunnelin pituus n. 500 metriä
Kaarinan läntinen ohikulkutie lyhyenä tunneliratkaisuna, Kuusistonsalmen alittavan tunnelin pituus on noin 1200 metriä
Kaarinan läntinen ohikulkutie pitkänä tunneliratkaisuna, Kuusistonsalmen alittavan tunnelin pituus on noin 3500 metriä

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Liikenteelliset ja yhteiskuntataloudelliset arvioinnit: DI Jukka
Ristikartano, Destia Oy
Liikennesuunnittelu: DI Antti Soisalo, Destia Oy
Tietekninen suunnittelu: rkm. Antti Salonen ja rkm. Matti Vuolamo, Destia Oy
Sillansuunnittelu: TkL Torsten Lunabba ja ins. Eero Meuronen,
Destia Oy
Tunnelisuunnittelu: TkL Jukka Pöllä, Fundatec Oy.
Geotekniikka: DI Jorma Immonen, Destia Oy

Yleissuunnittelua ja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia
ohjaavaan hankeryhmään kuuluvat:
Pekka Liimatainen, pj.
Niina Jääskeläinen
Jyrki Lappi
Raine Ruohonen
Risto Saari
Kimmo Liianmaa
Matti Salonen
Janne Virtanen

Turun tiepiiri
Turun tiepiiri
Kaarinan kaupunki
Kaarinan kaupunki
Kaarinan kaupunki
Paraisten kaupunki
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen liitto

Suunnittelun ohjausryhmään kuuluvat:
Toivo Javanainen, pj.
Pekka Liimatainen
Jyrki Lappi
Merja Kantalainen
Folke Öhman
Barbara Heinonen
Markku Toivonen
Christjan Brander
Eero Löytönen

Turun tiepiiri
Turun tiepiiri
Kaarinan kaupunki
Kaarinan kaupunki
Paraisten kaupunki
Paraisten kaupunki
Turun kaupunki
Iniön kunta (15.5.2008 lähtien)
Varsinais-Suomen liitto

Kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi suunnittelukonsultin edustajat.
Turussa heinäkuussa 2008
Tiehallinto
Turun tiepiiri
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1 HANKKEEN KUVAUS
1.1

LIIKENNE- JA ONNETTOMUUSTIETOIHIN PERUSTUVAT ONGELMAT

Hankkeen perustelut

Liikenne Turunmaan saaristokuntien, Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin sekä Turun seudun välillä käyttää Kaarinan
kautta kulkevaa maantietä 180, eli Saaristotietä. Tiellä on sijaintinsa takia suuri merkitys myös Kaarinan sisäiselle liikenteelle. Liikennemäärät ovat huomattavat ja tien liikennöitävyydessä on ongelmia. Kesäaikana liikennemäärät kasvavat ja siitä aiheutuvat
haitat voimistuvat. Ongelmat ilmenevät mm.






KROSSIN LIITTYMÄ

ruuhkautumisena
liittymien huonona toimivuutena
estevaikutuksena kevyelle liikenteelle
liikenneturvallisuuden heikkenemisenä
melu-, tärinä- ja päästöhaittoina

Tiestöstä ja liikenteestä aiheutuvien haittojen kohdistumista on
esitetty kuvassa 3. Nykytilan ongelmista useat ovat sekä koettuja
ongelmia että liikenne- ja onnettomuustietojen perusteella ongelmallisia kohtia. Tällaisia kohtia ovat muun muassa ruuhkautuvat
tieosuudet ja toimivuusongelmista kärsivät liittymät. Tiellä liikkujien
ja asukkaiden kokemia ongelmia ovat tärinä- ja meluhaitat, Kuusistonsalmen sillan kapeus ja geometriaongelmat sekä kevyen liikenteen alikulkutarpeet.

VOIVALANTIEN LIITTYMÄ

Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentaminen on ollut pitkään suunnitteilla ja siitä on tehty 1960 –luvulta lähtien eriasteisia suunnitelmia. Tieosuuden jo olemassa olevienkin liikenteellisten ongelmien
ratkaiseminen ja Kaarinan maankäytön kehittäminen vaativat nyt
ratkaisua siitä, millä tavalla Saaristotietä tullaan kehittämään moottoritien E18 ja Kirjalansalmen sillan välisellä osuudella.

KOETUT ONGELMAT

KUUSISTONSALMEN SILTA

pohjakartta © Affecto Finland oy,
lupa L4377

Kuva 2. Paraistentien liittymä Saaristotiellä.

Kuva 3. Liikenteelliset ongelmakohteet.

LINNANRAUNIONTIEN LIITTYMÄ
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1.2

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Kaarinan läntisen ohikulkutien sekä nykyisen maantien 180 maastokäytävät valtatien 1 ja Kirjalansalmen
sillan välisellä osuudella. Ohikulkutien maastokäytävä perustuu
tiestä ja sen sijainnista tehtyihin aiempiin selvityksiin sekä kaavavarauksiin. Nykyisen tien kehittämisen maastokäytävä on tiiviin
kaupunkirakenteen sisällä rajattu aivan nykyisen tien tuntumaan.
Kuusiston saaressa nykyisen tien kehittämiselle on käytettävissä
hieman laajempi maastokäytävä. Suunnittelualue on esitetty kartalla kuvassa 5.

1.3

Suunnitteluvaihe ja aikaisemmat suunnitelmat

Kaarinan läntisestä ohikulkutiestä ollaan nyt laatimassa maantielain mukaista yleissuunnitelmaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sisältyy yleissuunnitteluprosessiin. YVA:ssa tarkastellaan hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Vaihtoehdoista on YVA:n yhteydessä laadittu alustavat
yleissuunnitelmat sillä tarkkuudella, että vaihtoehtojen vaikutukset
voidaan riittävästi arvioida. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen
valitaan vaihtoehto, joka viimeistellään yleissuunnitelmaksi.
Yleissuunnitelma käsitellään maantielain mukaisesti. Tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut hyväksytään yleissuunnitelman
hyväksymispäätöksellä. Hyväksytyt perusratkaisut ovat ohjeena
seuraavassa suunnitteluvaiheessa, tiesuunnitelmassa, jossa määritetään tien tarkka sijainti, yksityiskohtaiset ratkaisut sekä toimenpiteiden tarkennetut kustannukset. Tiesuunnitelma antaa hyväksyttynä Tiehallinnolle oikeuden tien toteuttamiseen ja tarvittavien alueiden haltuunottoon. Maanteiden suunnittelujärjestelmä on esitetty
kaaviona kuvassa 4.
Kaarinan läntistä ohikulkutietä on käsitelty jo 1960 –luvulta alkaen
eriasteisissa suunnitelmissa. Tärkeimmät hanketta koskevat aiemmat suunnitelmat ovat:
− Turun - Paraisten moottoritien yleissuunnitelma valmistui vuonna 1969.
− 70 -luvulla laadittiin Turun - Paraisten maantien rakentamisen
tiesuunnitelma välillä Kirjala - Poikluoma, jota ei ole vahvistettu.
− 80 -luvulla laadittiin Turun seudun liikenneverkon kuormitusselvitys, jossa uusista yhteyksistä tärkeimpinä pidettiin Turkuun
suuntautuvan moottoritien lisäksi Poikluoma - Kirjala –yhteyttä.
− Poikluoma - Kirjala maantien tarpeen selvittäminen/Liikenneennuste laadittiin vuonna 1996 (Viatek).
− Poikluoma - Kirjala -tieyhteyden ympäristö- ja vaikutusselvitys
valmistui vuonna 1996 (Maa ja Vesi).
− Poikluoma - Kirjala maantien tarveselvitys valmistui vuonna
1997 (Tielaitos, Turun tiepiiri).
− Kurkelantien jatkeen liikenteellinen selvitys valmistui vuonna
2003 (Scc Viatek, Tampere)

− Kaarinan läntisen ohikulkutien seudullisten vaikutusten arviointi
valmistui vuonna 2004 (Varsinais-Suomen liitto)

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Alueidenkäytön
suunnittelu

Hankkeesta ei ole aiemmin tehty päätöksiä.

1.4

Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja hankkeisiin

Maantielain mukaisen yleissuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa
maantien sijainti ja suhde maankäyttöön on selvitetty. Nykyiset
kaavavaraukset pohjautuvat suunnitteluosuuden aiemmissa vaiheissa tehtyihin ratkaisuihin Kaarinan läntisen ohikulkutien linjauksesta. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkastellaan muutostarpeet oikeusvaikutteisiin kaavoihin. Kaavoitustilanne on selostettu
kohdassa 6.4.2.
Hanke sijoittuu laadittavana olevan Lemunniemen osayleiskaavan
vaikutusalueelle. Osayleiskaavaa ei voida hyväksyä, ennen kuin
tehdään päätös Saaristotien kehittämisvaihtoehdosta. Kuusistonsaaren osayleiskaavan uudistaminen on tulossa Kaarinan kaupungissa ajankohtaiseksi. Lisäksi hanke kytkeytyy osaltaan Satavan Kakskerran yleiskaavan laatimiseen.
Kaarinan ja muun Turun kaupunkiseudun alueella on vireillä useita
kaupan hankkeita, jotka sijaitsevat hankkeen liikenteellisellä vaikutusalueella. Näitä ovat Krossin ja Piispanristin alueen kehittäminen
Kaarinassa sekä Turun Skanssi, Raision Ikea ja moottoritien E18
pohjoispuoli Kurkelantien ja Kaarinantien välisellä osuudella. Kaarinan alueen kaupalliset hankkeet, jotka ovat olleet selvitystä tehtäessä tiedossa, on otettu huomioon erillisselvityksenä tehdyssä
kaupallisten vaikutusten arvioinnissa. Skanssin ja E18 –tien pohjoispuolen liikenteelliset arvioinnit ja suunnitelmat linkittyvät monin
tavoin olemassa olevaan ja kehitettävään maantie- ja katuverkkoon. Keskeneräisten suunnitelmien ja avoimena olevien tieratkaisujen takia näiden alueiden liikenteelliset tarkastelut tehdään erikseen, Kaarinan läntisen ohikulkutien suunnittelutilanne ja valittava
vaihtoehto huomioon ottaen. Ratkaisulla on suuri vaikutus Turun
itäisen alueen liikenneverkon muotoutumiseen.

1.5

Esiselvitykset
Suunnittelun käynnistämispäätös

YVA

Yleissuunnittelu
Hyväksymispäätös

Tiesuunnittelu
Hyväksymispäätös

Toteutusvaihe
Rakennussuunnittelu ja
rakentaminen

Vastaanotto

Hankkeen tavoitteet

Hoito ja ylläpito
Hankkeen tavoitteet on muodostettu nykytilan analysoinnin ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta. Tavoitteet on käsitelty työtä ohjaavassa hankeryhmässä ja hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 28.8.2006. Hankkeelle asetetuissa tavoitteissa (taulukko 1) on
pyritty huomioimaan hankkeen sijainnin, liikenteellisen aseman
sekä ympäristöllisten arvojen erityispiirteet.
Tavoitteet on ryhmitelty kolmeen tavoiteluokkaan:
- liikenteelliset tavoitteet
- yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet
- ympäristölliset tavoitteet

Vaikutusten
seuranta

Kuva 4. Suunnitteluvaihe maanteiden suunnittelujärjestelmässä.
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Kuva 5. Hankkeen sijainti.
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Hankkeen tavoitteet on lisäksi priorisoitu kahteen luokkaan, ensisijaisiin tavoitteisiin ja täydentäviin tavoitteisiin.

Taulukko 1. Hankkeen tavoitteet

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkastelualueittain
pohdittu tavoiteasettelua ja tuotu esille vaikutusteemoja ja alueita,
jotka suunnittelualue huomioon ottaen ovat keskeisiä.

TAVOITELUOKKA

TAVOITE

PRIORISOINTI

Liikenne

Turvataan seudullisen tieyhteyden sujuvuus.
Parannetaan Turunmaan seudun yhteyttä Turun
kaupunkiseutuun sekä muun Varsinais-Suomen
ja koko valtakunnan tieverkkoon.
Parannetaan paikallisen ajoneuvo- ja kevyen
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.
Turvataan toimivat kevyen liikenteen yhteydet.
Varmistetaan joukkoliikenteen fyysiset toimintaedellytykset.

Ensisijainen

Tuetaan Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita.

Ensisijainen

Tuetaan vaikutusalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä huomioimalla mm. kuljetusten
vaatimat erityistarpeet.

Ensisijainen

Tuetaan kaupunkikehittämisen kohdealueelle
(Naantali-Raisio-Turku-Kaarina-Piikkiö –käytävä)
asetettuja maakunnallisia tavoitteita

Täydentävä

Otetaan huomioon veneliikenteen ja -sataman
asettamat vaatimukset.

Täydentävä

Otetaan huomioon alueen luonnon, maiseman ja
kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo
ja erityispiirteet.

Ensisijainen

Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus minimoimalla ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat olemassa olevalle että tulevalle
maankäytölle.

Ensisijainen

Turvataan paikalliset virkistysreitit ja –alueet.

Täydentävä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista hankkeen suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon alue- ja yhdyskuntarakennetta,
elinympäristöä, luonnonvaroja ja yhteysverkostoja koskevat tavoitteet. Alueidenkäyttötavoitteita tarkastellaan kokonaisuutena, jota
sovitetaan yhteen hankealueen maankäyttöratkaisujen ja suunnitelmien kanssa.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta yhteysverkostojen kannalta oleellista on valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen siten, että edistetään toimivaa aluerakennetta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Liikenneverkon osalta tavoitteet liittyvät
erityisesti päätieverkkoon.

Yhdyskuntarakenne

Hankkeen suunnittelun kannalta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista keskeisimpiä ovat:
 Aluerakenteen osalta tuetaan aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään ja taajamia eheytetään. Ihmisten terveydelle aiheutuvia
haittoja ja riskejä ehkäistään ja vähennetään. Melusta aiheutuvaa haittaa pyritään vähentämään.
 Luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville turvataan. Merkittäviä ja yhtenäisiä luonnonalueita ei tarpeettomasti
pirstota. Pohja- ja pintavesien suojelu- ja käyttötarpeet otetaan
huomioon ja pohjavettä vaarantavat toiminnot sijoitetaan riittävän etäälle tärkeitä pohjavesialueista. Laajoja ja hyviä metsätalousalueita ei pirstota.
 Liikennejärjestelmiä kehitetään kokonaisuuksina, erityistä huomiota kiinnitetään liikennetarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen
käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä. Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet.

Ympäristö

Ensisijainen
Täydentävä
Täydentävä
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN
2.1
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnittelussa selvitetään ympäristövaikutukset riittävällä
tarkkuudella ja että ne kirjataan osaksi hankkeen päätöksentekoaineistoa. YVA:n tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutukset ovat YVA-lain mukaan hankkeen välittömiä
tai välillisiä vaikutuksia, jotka voivat kohdistua
 ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
 maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
 yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
 luonnonvarojen hyödyntämiseen
 sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai
lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tielinjan
toteuttamisesta. YVA:sta saadut tulokset ja yhteysviranomaisen
lausunto vaikuttavat jatkosuunnitteluun.
Tavoitteena on selvittää todelliset parantamisvaihtoehdot YVA:n ja
tiensuunnittelun tueksi siten, että tien suunnittelua voidaan YVA:n
jälkeen jatkaa yhden vaihtoehdon pohjalta maantielain mukaisella
yleissuunnitelmalla.

Ympäristöministeriö on 15.9.2005 päättänyt, että Kaarinan läntinen
ohikulkutie -hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristöministeriön ratkaisun mukaan Kaarinan
läntisellä ohikulkutiellä on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia
muun muassa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, kasvillisuuteen
ja eliöihin, sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja kaupunkikuvaan. Hankkeen vaikutusalue on laaja ja vaikutukset ovat
myös luonteeltaan verrattavissa asetuksessa mainittujen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin.

2.3

Hankkeesta vastaava on Tiehallinto ja yhteysviranomaisena toimii
Lounais-Suomen ympäristökeskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa
hankkeen vireilläolosta, kerää mielipiteet sekä lausunnot ja laatii
niiden pohjalta oman lausuntonsa asiakirjojen riittävyydestä. Hankkeesta vastaava valmistelee arviointiohjelman ja arviointiselostuksen.
Yleissuunnittelun ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn etenemistä ohjaamaan on nimetty hankeryhmä sekä
ohjausryhmä, joihin kuuluvat hankkeesta vastaavan Turun tiepiirin
lisäksi edustajat Varsinais-Suomen liitosta sekä Kaarinan, Paraisten ja Turun kaupungeista. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
edustaja on hankeryhmässä asiantuntijana.
Suunnittelijat ovat työn aikana olleet yhteydessä eri toimialojen
asiantuntijoihin, kuten Museovirastoon, Kaarinan kaupungin kaavoitus-, ympäristö- ja vapaa-ajantoimeen, Kaarinan-Piikkiön luonnonsuojeluyhdistykseen sekä joukkoliikennettä käsittelevissä asioissa Turun kaupungin joukkoliikennetoimistoon ja Länsi-Suomen
lääninhallitukseen. Arkeologinen ja rakennuskannan inventointi on
tehty yhteistyössä Turun maakuntamuseon kanssa.

2.4
2.2

Arv
ioinnin tarp
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uus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen
mukaan arviointimenettelyä sovelletaan muun muassa moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentamiseen, neli- tai useampikaistaisen vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien
rakentamiseen ja tien uudelleenlinjaukseen tai leventämiseen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä.
Arviointimenettelyä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan lisäksi hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomion ottaen, asetuksessa mainittujen hankkeiden
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Arv
iointim
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uolet

− Esittelytilaisuus yleisölle 17.8.2006 ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) Kaarinan kaupungin virastotalolla, jossa esiteltiin YVA -ohjelmaluonnos sekä YVA:ssa tutkittavat linjausvaihtoehdot ja kerrottiin vaikuttamismahdollisuuksista.
− Yhteysviranomaisen järjestämä kuulemistilaisuus YVA –
ohjelmasta 23.11.2007 Hovirinnan koululla.
− Sidosryhmille järjestetty esittelytilaisuus suunnittelutyön etenemisestä, yleissuunnitelman vaihtoehtoluonnoksista sekä
tehdyistä ympäristöselvityksistä Kuusiston koululla 25.9.2007.
− Tiedote ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, sen keskeinen sisältö ja nähtävilläolo sekä yleisötilaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja jatkotoimenpiteet.
− Tiedote linjausvaihtoehtopäätöksestä, jossa tuodaan esiin
ympäristöviranomaisen lausunto YVA:sta ja sen jatkotoimet
sekä päätös viimeisteltävästä linjausvaihtoehdosta.
− Tiedote yleissuunnitelman valmistumisesta, nähtävilläolosta
ja yleisötilaisuudesta.
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Edellä mainittujen yhteistyötahojen lisäksi muita asianosaisia
hankkeessa ovat esimerkiksi tiehankkeen suunnittelualueen ja
siihen rajoittuvan alueen maanomistajat, elinkeinoharjoittajat ja
tiehankkeen vaikutusalueen asukkaat sekä yritysten, laitosten,
koulujen ja päiväkotien työntekijät ja käyttäjät.
Yleissuunnittelusta ja YVA:sta on tiedotettu ja tiedotetaan seuraavissa vaiheissa:
− Aloitustiedote ja tiedotustilaisuus 4.5.2006 Turun tiepiirissä,
jossa kerrottiin tiedotusvälineiden edustajille suunnitteluprosessin etenemisestä, aikataulusta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
− Sidosryhmille järjestetty esittelytilaisuus 10.8.2006 Kaarinan
kaupungin virastotalolla, jossa esiteltiin suunnittelutyön sisältöä ja aikataulua, tutkittavaksi ehdotettavia vaihtoehtoja sekä
vaikutusten arvioinnin periaatteita.

Kuva 6. Sidosryhmätilaisuus Kuusiston koululla.
Viestinnän ja tiedottamisen osalta keskeisiä tiedonvälittäjiä ovat
alueella ilmestyvät sanomalehdet, radio, paikallistelevisio ja Tiehallinnon internet-sivut. Internet –sivuilla on tiedotettu hankkeen etenemisestä, vaikuttamismahdollisuuksista ja ajankohtaisista tapahtumista. Sivuilla esitetään myös yhdyshenkilöt yhteystietoineen ja
mahdollistetaan suoran palautteen antaminen.
Sidosryhmille järjestettävät esittelytilaisuudet YVA –ohjelmaa ja
selostusta laadittaessa ovat toimineet vuorovaikutteisina, arvioinnin sisältöä kehittävinä tilaisuuksina. Tilaisuuksiin on lähetetty kutsut noin 65 Kaarinassa toimivalle yhdistykselle. Tilaisuuksissa on
saatu sekä suullista että kirjallista palautetta. Ensimmäisen yleisötilaisuuden (17.8.2006) yhteydessä toteutettiin ryhmähaastattelut,
joissa pyrittiin havainnoimaan paikallisten asukkaiden kokemuksia
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ja tuntemuksia hankkeen vaikutuspiirin nykytilanteesta sekä suunnitteilla olevista toimenpiteistä. Haastatteluihin kutsuttiin edustajia
monipuolisesti eri sidosryhmistä.

2.5

arviointia koskevassa selvityksessä Kaarinan yhdyskuntarakenne ja maankäyttö huomioiden.
−
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Kaarinan läntisen ohikulkutien ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui lokakuussa 2006. Arviointiohjelma oli nähtävillä Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä 16.11.-19.12.2006 ja siitä
pyydettiin Kaarinan kaupungin ja muiden keskeisten viranomaisten
lausunnot. Lausuntoja esitettiin kahdeksan kappaletta ja mielipiteitä 25 kappaletta.
Yhteysviranomaisen lausunnossa todettiin että arviointiohjelmassa
on esitetty arviointiohjelman sisältö pääosin YVA-asetuksen 11 §:n
edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkasteluun valittujen vaihtoehtojen
määrää pidettiin riittävänä ja arviointimenettelyssä on sidosryhmille
varattu riittävä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja antaa lausuntonsa hankkeesta. Lausunnossa on tähdennetty, että arviointityön
etenemisessä tulee ottaa huomioon, että tarvittaville selvityksille
on käytettävissä riittävä ja selvityksen kannalta sovelias aika.
Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomaisen lausunnossa nostettiin esiin mm. seuraavia täydennystarpeita:
−

Liikenteellisen vaikutusalueen mahdollinen laajentaminen Turun puolella sekä Satava-Kakskerran osayleiskaavan kohdalla
esiin nostetun Kakskerran ja Kuusiston välisen tieyhteyden
mahdollinen sisällyttäminen vaihtoehtojen vertailuun.

−

Hankkeen suhde Empon alueelta tulevan liikenteen sujuvuuden parantamiseen olisi tullut todeta selvemmin. Tuleva Kuusiston osayleiskaava tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan
huomioon ympäristövaikutusten tarkastelussa. Myös Lemunniemen kaavoituksen vaikutus läntisten vaihtoehtojen liikennöitävyyteen tulee ottaa tarkasteluun sekä tutkia Kurkelantien vaikutukset Lemunniemen uuteen asuinalueeseen.

−

Vaihtoehtojen 0+ ja 0++ väliltä tulisi ottaa tarkasteluun vielä
yksi vaihtoehto. Tämä olisi eräänlainen nykylinjauksen kevyemmän parantamisen vaihtoehto, jossa tien nelikaistaistamista
ei tehtäisi, mutta nykyisen Saaristotien linjausta olisi vähäisesti
siirretty tarpeellisissa kohdissa. Ratkaisu helpottaisi olemassa
olevien liittymien vähentämistä.

−

Vaihtoehtona Saaristotien parantamisessa tulisi varsinkin aamu- ja ilta-aikoihin ajoittuvan työmatkaliikenteen kannalta harkita myös kolmikaistaista vaihtoehtoa sekä ohituskaistoja nelikaistaisen vaihtoehdon sijaan.

−

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty monia
kestävän kehityksen kannalta tärkeitä elementtejä, mutta itse
kestävän kehityksen mukainen eri vaihtoehtojen tarkastelu on
jätetty huomioimatta. Se tulee toteuttaa ympäristövaikutusten

Hankevaihtoehdot ovat taloudelliselta toteuttamiskelpoisuudeltaan eriarvoisia. Toteuttamiskelpoisuuden osalta vaihtoehtojen
käsittelyyn tulee sisällyttää tämänhetkiseen suunnitteluvaiheeseen perustuva tieto hankkeen kustannuksista ja hankkeen sijoittumisesta tiehallinnon rahoitettavien ja toteutettavien hankkeiden sisällä. Tunnelivaihtoehtojen todelliset kustannukset tulee arvioida ja onko pitkä tunneli realistinen.

−

Maisemavaikutuksien suhteen on tärkeää arvioida uuden sillan
tuomat muutokset Kuusistonsalmen ja Auvaisbergin kartanon
maisemaan.

−

Kulttuuriympäristön merkitys on otettava paremmin huomioon
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Alueen rakennusinventointi
on päivitettävä tämän työn yhteydessä. Vaihtoehtoisten tielinjausten toteuttaminen, myös nykyisen tielinjan kehittäminen
edellyttää arkeologista inventointia. Inventointeja ei hankealueella ole aiemmin tehty.

−

Kohdassa vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin tulee arvioida
myös eri vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset, kuten vaikutukset maanarvoon, Kaarinan keskustan liike-elämään ja kaupallisiin palveluihin sekä vaikutukset viihtyisyyteen. Vaikutusten
tarkastelua tulee suorittaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta ja tulee selvittää, miten hanke vaikuttaa Kaarinan kaupungin sisäisiin liikennejärjestelyihin ja palvelujen käyttöön sekä miten paikalliset virkistysreitit ja -alueet turvataan. Virkistysreittien toimivuuden lisäksi tulee arvioida kevytliikenteen reittien toimivuus. Kevytliikenteen edellytykset tulee huomioida
muutoinkin kuin työmatka- ja asiointiliikenteen osalta.

2.6
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Vaihtoehtojen alustavassa yleissuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa on pyritty täydentämään suunnittelua ja selvityksiä siten, että lausunnossa esille nostettuihin keskeisiin täydennystarpeisiin pystytään suunnitteluvaihe huomioon ottaen vastaamaan. Tämä on merkinnyt mm. seuraavia toimenpiteitä:
− vaihtoehtotarkasteluun on otettu mukaan 0+s –vaihtoehto, joka
on vaihtoehtojen 0+ ja 0++ välimuoto
− virtuaalimallia on täydennetty siten, että se laaditaan sekä ohikulkutie- että nykyisen tien parantamisen vaihtoehdosta
− selvityksiä on täydennetty seuraavilla osaselvityksillä:
 Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi
 Lepakkokartoitus
 Saaristotien maastokäytävän rakennuskannan ja maisemahistorian inventointi
 Arkeologinen inventointi
 Virkistys- ja viheralueita koskeva täydentävä selvitys
 Kestävän kehityksen mukaista arviointia koskevat täydentävät selvitykset ja laskelmat
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja yleissuunnittelun aikataulu on esitetty kuvassa 7. Arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana järjestetään kaksi esittelytilaisuutta, yksi Kaarinassa ja yksi Paraisilla. Lounais-Suomen ympäristökeskus kuuluttaa arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja tilaisuuksista erikseen.
Yleissuunnitelman viimeistely käynnistyy sen jälkeen, kun YVA –
selostuksesta on saatu yhteysviranomaisen lausunto. Turun tiepiiri
päättää jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ja tämä vaihtoehto viimeistellään maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi
keväällä 2009.
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Kuva 7. Aikataulukaavio.
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