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Esipuhe
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma
Mustasaaren Raippaluotoon suunnitellun, maailmanperintöalueelle sijoittuvan
tien ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelman on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Mustasaaren
kunnan toimeksiannosta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n työryhmään
kuuluvat:
Ydintyöryhmä:
Mattias Järvinen, FM biologi (ympäristöbiologia, ympäristötieteet)
YVA-vastaava
Järvisellä on noin kymmenen vuoden kokemus YVA-vastaavana
toimimisesta. Hän on osallistunut viimeisen kymmenen vuoden
aikana kaikkiaan noin 40 YVA-hankkeeseen.
Johanna Harju, Insinööri AMK (Rakennus- ja ympäristötekniikka)
Projektisihteeri
Maankäyttö- ja liikennevaikutukset
Harjulla
on
yli
kymmenen
vuoden
kokemus
erilaisista
ympäristöselvityksistä ja YVA-hankkeiden vaikutusarvioinneista
sekä projektien koordinoinnista.
Ville Suorsa, FM biologi
Luonnonympäristövastaava
Suorsa on toiminut linnusto- ja luontoasiantuntijana useissa
kymmenissä hankkeissa eri puolilla Suomea. Hänellä on vankka
kokemus myös Natura-alueisiin ja muihin luonnonsuojelualueisiin
liittyvistä kysymyksistä sekä uhanalaisen ja EU:n luonto- ja
lintudirektiiveihin sisällytetyn lajiston erillisselvityksistä.
Asiantuntijat:
Jakob Kjellman, MMT biologi
Laatuvastaava
Kjellmanilla on yli kymmenen vuoden kokemus YVA –hankkeiden
johtamisesta. Entisenä Merenkurkun tutkimusaseman tutkijana ja
TE-keskuksen virkamiehenä Kjellmanilla on vankka kokemus tässä
hankkeessa keskiössä olevista luontoarvoista.
Matti Manninen, DI (Ympäristötekniikka, Päästöjen hallinta)
Meluvaikutukset
Mannisella on yli kymmenen vuoden kokemus melumallinnuksista,
-mittauksista ja -selvityksistä
Riikka Ger, Maisema-arkkitehti MARK
Maisemavaikutukset
Gerillä on noin 15 vuoden monipuolinen kokemus erityyppisten
maisemaselvitysten ja –suunnitelmien laatimisesta.
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Jani Päivänen, VTM sosiologia
Sosiaaliset vaikutukset, viihtyvyys ja elinkeinot
Päivänen
on
osallistunut
noin
kahteenkymmeneen
YVAhankkeeseen, joista noin kymmenen on liittynyt liikenneväylien
kehittämiseen.
Kari Kamppi, MMK limnologi
Vesistövaikutukset
Kampilla on lähes 30 vuoden kokemus mm. YVA-hankkeisiin ja
ympäristölupahakemuksiin
liittyvistä
vesistövaikutusten
arvioinneista.
Maija Aittola, FM geologi
Maa- ja kallioperä, pohjavedet ja maankohoaminen
Aittola on toiminut geologina ja pohjavesiasiantuntijana noin 15
vuotta. Aittola on osallistunut asiantuntijana 17 YVA-hankkeen
maa- ja kallioperän sekä pohjavesivaikutusten arviointiin.
Janne Partanen, FM biologi, Soveltava eläintiede (Kalabiologia)
Kalastovaikutukset
Partasella on monipuolinen, noin 10 vuoden kokemus erityyppisistä
kalatalouden hankkeista ja luontoselvityksistä.
Tiina Mäkelä, FM biologi
Luonto- ja linnustovaikutukset
Mäkelällä on yli viiden vuoden kokemus maankäyttöön liittyvistä
kasvillisuus- ja eläimistöselvityksistä sekä luontovaikutusten
arvioinneista.
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Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava:

YVA-konsultti:

Mustasaaren kunta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osoite: Keskustie 4,
65610 Mustasaari
Puh. +358 6 327 7111

Osoite: Osmontie 34
PL 950
00601 Helsinki
www.fcg.fi

Yhteyshenkilö:
Kehityspäällikkö Mikael Alaviitala
Puh: 0447 271 210
S.posti: mikael.alaviitala@mustasaari.fi

YVA-menettelyn päällikkö:
Toimialajohtaja Mattias Järvinen
Puh. 0503 120 295
mattias.jarvinen@fcg.fi
Projektikoordinaattori
Johanna Harju
Puh. 0503 743 784
johanna.harju@fcg.fi
Yhteysviranomainen:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
ympäristökeskus (ELY-keskus)

liikenne-

Osoite: Korsholmanpuistikko 44
65101 VAASA
Yhteyshenkilö: Niina Pirttiniemi
Puh: 0295 027 904
niina.pirttiniemi@ely-keskus.fi
Lausunnot ja mielipiteet hankkeesta:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo
Osoite: PL 262
65101 VAASA
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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Tiivistelmä
Hanke
Mustasaaren
kunta
on
selvittämässä
edellytyksiä
tien
rakentamiselle
Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan
Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin
kylän välillä. Suunnittelualue sijaitsee noin
kymmenen
kilometrin
etäisyydellä
Raippaluodon kirkonkylältä luoteeseen ja
noin 28 kilometrin etäisyydellä Vaasan
keskustasta
luoteeseen.
Mustasaaren
kunnan
keskustaajamasta
on
matkaa
suunnittelualueelle noin 30 km.

VE 0

Tieyhteyttä ei rakenneta. Kulku
Raippaluodosta
Björkön
saarelle
tapahtuu jatkossakin Skalörfjärdin
vieritse kulkevan pengertien kautta
VE 1

b) Tie alkaa Vistantien päästä ja
kulkee Grundskatin halki kohti
Hannos Valsöarnia yhtyen reittiin
1a. Uddströmmenin ylitys tapahtuu
hieman
idempänä
kuin
vaihtoehdossa 1A.

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely

Kyseessä ei ole YVA-asetuksen (713/2006)
6§:n mukainen tiehanke. Kuitenkin, koska
hakkeesta saattaa todennäköisesti aiheutua
YVA-lain
2
§:ssä
määriteltyjä
ympäristövaikutuksia on Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus päättänyt, että hankkeessa
sovelletaan
YVAlain
mukaista
arviointimenettelyä.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tarkasteltavana on niin kutsutun 0vaihtoehdon
lisäksi
kaksi
varsinaista
toteutusvaihtoehtoa, joista toinen on jaettu
kolmeen ala-vaihtoehtoon

Tie
rakennetaan
reittiä:
Grundskat - Hannos Valsörarna
– Uddströmmen - Udden
a) Tie kulkee Grundskatin halki
keskijännitevoimajohdon vieressä,
kääntyen
luoteeseen
Hannos
Valsöarnille ennen Uddströmmenin
ylitystä.

Hankkeen
tarkoituksena
on
parantaa
Björkön ja Söderuddenin kylän/Paniken
saaren välisiä tieyhteyksiä. Tieyhteyden
avulla saataisiin yhdistettyä Björkö ja Vistan
siten, että maailmanperintöalueen eri osissa
käyminen helpottuisi.

Ennen kuin tiehanke voidaan toteuttaa,
hankkeesta vastaavan on toteutettava
ympäristövaikutusten
arviointimenettely
(YVA-menettely). YVA ei ole lupamenettely
eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVAmenettelyn pääasiallisena tarkoituksena on
tuottaa
lisätietoa
hankkeen
ympäristövaikutuksista
viranomaisille,
kansalaisille ja hankkeesta vastaavalle.

Hanketta ei toteuteta

c) Tie alkaa Vistantien päästä ja
kulkee Grundskatin läpi etelämpää
kuin kaksi muuta 1-vaihtoehtoa,
kiertäen luonnontilaisen metsän.
Grundskatin
pohjoisosassa
reitti
yhtyy reittien a ja b kanssa, mutta
erkanee
niistä
jälleen
Hannos
Valsöarnilla.
VE 2

Tie
rakennetaan
reittiä
Grundskat Uddströmmen Udden

Suunnittelualueen ja sen ympäristön
kuvaus
Suunnittelualueen ympäristön kuvaus on
tehty palvelemaan ympäristövaikutusten
arviointia ja kuvaus keskittyy sen takia
kohtiin, joihin hanke saattaa arvion mukaan
vaikuttaa.
Maankäyttö, elinkeinotoiminta ja matkailu
Suunnittelualue
sijoittuu
pääosin
metsämaalle,
jolla
harjoitettavasta
elinkeinotoiminnasta
merkittävin
on
metsätalous. Suunnittelualueen metsät ovat
lehti-, havu- ja sekametsää. Merenkurkun
saariston
maailmanperintöalueen
suosituimpia
vierailukohteita
ovat
Raippaluodon
silta,
Svedjehamn
sekä
Björköbyn ja Raippaluodon kylät.
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Asutus ja väestö
Mustasaaren kunnassa asui joulukuun 2015
lopussa 19 302 asukasta ja Vaasan
kaupungin alueella 67 647 asukasta.
Raippaluodossa ja Björköbyssä asukkaita oli
vuoden 2015 lopussa yhteensä 2115.
Raippaluoto-Björköbyn väestökehitys on
ollut lievästi vähenevä.
Suunniteltujen
tievaihtoehtojen
välittömässä läheisyydessä (100 m säteellä)
sijaitsee
vaihtoehdosta
riippuen
1-2
vakituisessa
käytössä
olevaa
asuinrakennusta ja 2-6 vapaa-ajan käytössä
olevaa rakennusta.
Alle 500 metrin
etäisyydellä
suunnitelluista
tievaihtoehdoista sijaitsee kolme vakituista
asuinrakennusta ja 10-15 lomarakennusta.
Kaavoitus
Suunnittelualueella
on
voimassa
Pohjanmaan maakuntakaava. Pohjanmaan
vaihekaavassa 1 (kaupalliset palvelut) tai
vaihekaavassa 2 (uusiutuvat energiamuodot)
ei ole aluevarauksia suunnittelualueella tai
sen läheisyydessä.
Suunnittelualue
sijoittuu
BjörköRaippaluodon rantaosayleiskaava-alueelle.
Raippaluodon puolella suunnittelualue on
pääosin suojelualuetta sekä metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja.
Suunnittelualueen lounaiskärjen tuntumassa
on loma-asuntoalueita. Loma-asuntoaluetta
on myös Uddströmmenin saarilla. Björkön
puolella
suunnittelualue
on
pääosin
metsätalousvaltaista aluetta sekä rantojen
osalta suojelualuetta.
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei
ole laadittu asemakaavoja.
Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö
Maisemallisessa
maakuntajaossa
suunnittelualue sijoittuu Pohjanmaalle ja
tarkemmin määriteltynä Etelä-Pohjanmaan
rannikkoseudulle.
Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on
pinnanmuodoiltaan tasaista ja valtaosa
alueesta on rakentamatonta metsäaluetta.
Maankohoaminen
muuttaa
alueen
luonnonmaisemaa jatkuvasti.
Suunnittelualueen
pohjoisosa
sijoittuu
Björköbyn valtakunnallisesti
arvokkaalle
maisema-alueelle, joka on monimuotoista ja
ainutlaatuista saaristomaisemaa. Lisäksi
kolmen
kilometrin
etäisyydelle
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suunnittelualueesta
sijoittuu
yksi
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö, Björkön kylämaisema.
Kohde sijaitsee lähimmillään noin 1,3 km
etäisyydellä
suunnittelualueen
pohjoispuolella.
Suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuu
myös yksi maakunnallisesti tai seudullisesti
merkittävä kulttuuriympäristö: Björköbyn
kylä
ja
Svedjehamn.
Lähin
etäisyys
suunnittelualueelta kohteen reunaan on
noin kaksi kilometriä.
Suunnitellut
tievaihtoehdot
sijaitsevat
vuonna
2006
UNESCO:n
maailman
luonnonperintökohteeksi
valitun
Merenkurkun saariston alueella. Alueella on
maankohoaminen nähtävissä harvinaisen
selkeästi
ja
alueella
olevat
moreeniharjanteet
ovat
ainutlaatuisia.
Merenkurkun alue on myös yksi vuonna
1992 Ympäristöministeriössä valituista 27
kansallismaisemasta.
Lähin
tiedossa
oleva
muinaisjäännös
sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä
pohjoisimmasta tievaihtoehdosta.
Kasvillisuus
Suunnitellut
tievaihtoehdot
kulkevat
luontoarvoltaan monimuotoisten metsä- ja
saaristoympäristöjen halki. Grundskatin alue
on suurelta osin varttunutta havumetsää,
jota kirjoo useat pienet suolampareet.
Rannoilla
kasvaa
leppää
ja
koivua.
Grundskatin
pohjoiskärki
ja
Hannos
Valsörarna
on
kauttaaltaan
vanhaa
koivuvaltaista metsää, jossa on paljon
lahopuuta.
Eläimistö
Nisäkkäistä
itäisessä
Merenkurkussa
tavataan mm. rusakko ja supikoira sekä
isoimmilla saarilla kettu, mäyrä, näätä,
kärppä, lumikko sekä hilleri. Myös minkki on
lisääntynyt saaristossa nopeasti ja tekee
ketun ja supikoira tavoin toisinaan suuria
tuhoja alueen lintukannoille. Hirvet viihtyvät
kesäisin saaristossa ja rannikolla, mutta
hakeutuvat talvella sisämaahan päin.
Luontodirektiivin
liitteen
II
lajeista
merenkurkun alueella esiintyy nisäkkäistä
harmaahylje, saukko ja itämerennorppa.
Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee tunnettu
merikotkan pesäpuu.

VIII (X)

Mustasaaren maailmanperintötie
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
22.5.2017

Suunnittelualueen
pesimälinnustoa
on
selvitetty touko-kesäkuussa vuonna 2015.
Inventointialueella havaittiin kaikkiaan 79
eri
lintulajia.
Euroopan
unionin
lintudirektiivin
liitteessä
1
luetelluista
erityistä
suojelua
vaativista
lajeista
selvitysalueella havaittiin 13 lajia. Suomen
uhanalaisluokituksen
silmälläpidettäviin
lajeihin lukeutuvista lajeista havaittiin 11
lajia ja vaarantuneisiin lukeutuvista lajeista
havaittiin kolme lajia. Erittäin uhanalaisista
lajeista alueella havaittiin valkoselkätikka.

pohjavesialue, joka sijaitsee noin kahden
kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Suojelualueet

Osa merialueen rannikolla elävistä kaloista
pyrkii nousemaan kutuaikana makeaan
veteen puroja ja jokia pitkin. Tällaista
kutuvaellusta voi esiintyä niissä alueen
pienvesissä, joissa on selvä yhteys merelle.

Suunnittelualue
sijoittuu
osittain
Merenkurkun saaristo- nimiselle Natura –
alueelle. Kohde on liitetty Natura 2000verkostoon sekä luontodirektiivin (SCI) että
lintu-direktiivin (SPA) perusteella.
Kaikki suunnitellut tievaihtoehdot kulkevat
Björköbyn
saaristo-nimisellä
luonnonsuojelualueella
Lisäksi
tievaihtoehdot 1A, 1B ja 1C kulkevat
Hannos Valsörarna 2, Björköby 52 sekä
Börsskäret
16
-nimisten
luonnonsuojelualueiden läpi. Vaihtoehto 2
kulkee kohteen Björköby 34 läpi.
Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan
UNESCOn
maailmanperintökohteen
(Merenkurkun saaristo B) alueella.
YVA-selostusvaiheessa
suunniteltujen
reittivaihtoehtojen alueilla laaditaan erillinen
luontoselvitys, jossa selvitetään mm. alueen
luontotyypit, kasvillisuus, eläimistö sekä
merenalaiset habitaatit.
Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue sijoittuu KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueelle. Vesienhoidon toimenpideohjelman
mukaan merialue suunnittelualueella ja sen
läheisyydessä on luokiteltu ekologiselta
tilaltaan tyydyttäväksi. Suunnittelualueen
itä-kaakkoispuolella
sijaitsevan
Revöfjärdenin vedenvaihtuvuus ulompiin
alueisiin
huononee
jatkuvasti
maankohoamisesta johtuen. Huonontunut
vedenvaihtuvuus ulompien alueiden kanssa
altistaa Revofjärdenin maalta tulevalle
kuormitukselle.
Suunnittelualueelle tai sen välittömään
läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita.
Lähin
pohjavesialue
on
Björköbyn
vedenhankintaa
varten
tärkeä

Kalasto ja kalastus
Hallinnollisessa
kalastusaluejaottelussa
suunnittelualue kuuluu Kvarkenin kalastusalueeseen. Merenkurkun saaristossa on
runsaasti useille kalalajeille tärkeitä matalia
poukamia ja suojaisia lahtia. Alueella
esiintyy
yhteensä
40-50
kalalajia.
Merkittävin harvinaisuus on uhanalainen
merikutuinen harjus.

Kutukykyisistä
kalalajeista
alueen
pienvesissä
tavataan
lähinnä
haukea,
ahventa ja särkeä, paikka paikoin myös
säynettä.
YVA-selostusvaiheessa
pengertievaihtojen
alueilla
tehdään
maastokäynti,
jossa
selvitetään kalojen kutupaikkoja
Kallio- ja maaperä sekä maankohoaminen
Suunnittelualueen pinnanmuodot ovat noin
tasolla 2,5-7,5 metriä meren pinnan
yläpuolella
(mpy).
Suunnittelualueen
maaperä muodostuu pääosin moreenista.
Suunniteltujen tiereittien alueella sijaitsee
useita De Geer –moreenimuodostumia.
Suunnittelualueella
kallioperä
on
granodioriittia ja biotiittiparagneissiä.
Merenkurkussa maa kohoaa noin 8,5 mm
vuodessa, jonka seurauksena Merenkurkun
saariston pinta-ala kasvaa noin 1 km2
vuosittain. Uusia saaria kohoaa merestä,
kun taas toiset laajenevat ja liittyvät
yhteen.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
22.5.2017

Mustasaaren maailmanperintötie
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

IX (X)

Liikenne
Suunnitellun uuden tien liittyminen olemassa
olevaan tiestöön tapahtuu Raippaluodon
puolella Vistantien ja Björkössä Björköntien
kautta.
Ennen
Björköntietä
kuljetaan
Uddenin alueen metsäautoteiden kautta.
Vistantien liikennemäärä on tällä hetkellä 91
ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Raskaiden
ajoneuvojen
osuus
on
7
ajoneuvoa.
Björköntien liikennemäärä on tällä hetkellä
511 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaiden
ajoneuvojen osuus on 27 ajoneuvoa.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Suunnitellun tien keskeisimpiä selvitettäviä
ympäristövaikutuksia ovat:













Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön
Meluvaikutukset sekä vaikutukset
ilmanlaatuun ja
kasvihuonekaasupäästöihin
Vaikutukset maisemaan,
kulttuuriympäristöön ja kulttuuriperintöön
Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin
luontokohteisiin
Vaikutukset eläimistöön
Vaikutukset suojelualueisiin
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä
maankohoamisen vaikutukset
Liikenteelliset vaikutukset
Vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön
Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin
ja viihtyvyyteen

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen
elinkaaren ajalta ja vaikutustenarviointi
jaetaan rakentamisen aikaisiin ja toiminnan
aikaisiin vaikutuksiin.
Ympäristövaikutukset
arvioidaan
asiantuntijatyönä laadittaviin selvityksiin
sekä olemassa olevaan tietoon perustuen.
Hankkeen yhteydessä käytetään erilaisia ja
asianmukaisesti kohdennettuja selvitys- ja
arviointimenetelmiä,
kuten
maastoinventointeja, mallinnusmenetelmiä
(melu) ja havainnekuvia.

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai
etuihin
kuten
asumiseen,
työntekoon,
liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin
elinoloihin
hanke
saattaa
vaikuttaa.
Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset
voivat
esittää
kantansa
hankkeen
aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista
ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt
suunnitelmat riittäviä. Kansalaiset voivat
myös myöhemmin YVA-selostusvaiheessa
esittää
mielipiteensä
selvitysten
riittävyydestä
ja
vaikutusarviointien
kattavuudesta.
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn
aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVAohjelmaja
YVA-selostusvaiheessa.
Yleisötilaisuuksissa on kaikilla mahdollisuus
esittää
mielipiteitään
hankkeesta
ja
selvitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa
hankkeesta
ja
YVA-menettelystä
sekä
keskustella hankkeesta vastaavan, YVAkonsultin
ja
viranomaisten
kanssa.
Raporttien
nähtävillä
oloista
ja
yleisötilaisuuksista
tiedotetaan
mm.
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen
internet-sivuilla
sekä
kuulutuksissa
paikallisissa
sanomalehdissä.
Laadittavien raporttien sähköiset versiot
ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen
sekä
Mustasaaren
kunnan
internet-sivuilla.
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oravaselvitys tehdään kevään ja kesän 2017
aikana. Sen lisäksi vuoden 2017 aikana
laaditaan
selvitys
merellisistä
luontotyypeistä,
kutualueselvitys
sekä
kalastusselvitys.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi
käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma
jätetään yhteysviranomaisena toimivalle
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle keväällä
2017.
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HANKKEEN ESITTELY
Hankkeen kuvaus ja sijainti
Mustasaaren kunta on selvittämässä edellytyksiä tien rakentamiselle
Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan Björkön saaren ja Raippaluodon
Vistanin kylän välillä. Suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometrin
etäisyydellä Raippaluodon kirkonkylältä luoteeseen ja noin 28 kilometrin
etäisyydellä
Vaasan
keskustasta
luoteeseen.
Mustasaaren
kunnan
keskustaajamasta on matkaa suunnittelualueelle noin 30 km (Kuva 1.1).

Kuva 1.1

Suunnittelualueen sijainti.

Tien suunniteltu pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 4400-5100 m, koostuen
olemassa olevan metsätien parantamisesta, uuden tienosuuden rakentamisesta
sekä tiepenkereen/sillan rakentamisesta Uddströmmenin salmen yli. Lisäksi
Uddenin puolella rakennetaan uutta tietä olemassa olevaan tiehen yhtymiseksi.
1.2

Hankkeen tavoitteet ja suunnitteluvaiheet
Hankkeen tarkoituksena on parantaa Björkön ja Söderuddenin kylän/Paniken
saaren välisiä tieyhteyksiä. Tieyhteyden avulla saataisiin yhdistettyä Björkö ja
Vistan siten, että maailmanperintöalueen eri osissa käyminen helpottuisi.
Lyhyellä tielinjauksen jatkamisella Raippaluodon voisi ajaa ympäri ja vähentää
päättyvien
tielinjojen
edestakaista
ajelua.
Tie
tarjoaisi
vierailijoille
mahdollisuuden tutustua lähemmin alueen ominaisuuksiin. Saaristossa kulkeva
rengastie olisi houkutteleva etenkin turismin näkökulmasta.
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Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 1995, jolloin tieyhteydelle tehtiin
alustava selvitys. Tuolloin vaihtoehtoiset tielinjat oli suunniteltu kulkeviksi
Uddströmmenin kapeimmasta kohdasta. Vuonna 2006 Merenkurkun saaristo
hyväksyttiin maailmanperintökohteeksi, jonka seurauksena alustava selvitys
päivitettiin vuonna 2008. Tässä yhteydessä tielinjauksia muutettiin siten, että
ne kulkivat etelämpänä, aiheuttaen aiempaa vähäisempiä haittavaikutuksia
Natura-2000 alueelle. Toisaalta muutoksen myötä reittivaihtoehdot kulkevat
pidemmän matkan Uddströmmenin halki, nostaen hankkeen kustannuksia sekä
vesieliöstölle ja maisemaan aiheutuvia vaikutuksia. Tien rakentamisen tarve tuli
ajankohtaiseksi
vuonna
2014,
jolloin
Mustasaaren
kunta
kävi
ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen neuvotteluja hankkeen jatkamisen
edellytyksistä. Neuvottelujen jälkeen selvitys päivitettiin uudelleen ja se liitettiin
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
toimitettuun
lausuntopyyntöön
ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta.
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus päätti 25.2.2016, että Mustasaaren kunnassa olevaan Björkö-Vistan
tiehankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(468/1994) mukaista arviointimenettelyä.
Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta aikanaan antaman lausunnon jälkeen
tehdään päätös vaihtoehdosta, josta tullaan tekemään tarkempi suunnitelma.
Tavoitteena on, että maailmanperintötielle löydetään YVA-menettelyn kautta
mahdollisimman hyvä kokonaisratkaisu. Koska kyseessä on kunnan omistama ja
ylläpitämä tie (ei maantie), ei maantielakia (503/2015) ole tarpeen soveltaa.
Maailmanperintötien
rakentaminen
UNESCOn
Merenkurkun
maailmanperintöalueelle edellyttää YVA-menettelyn lisäksi arvioinnin tien
vaikutuksista maailmanperintöalueen arvoihin, Heritage Impact Assessment
(HIA). YVA-aineisto toimii aikanaan HIA:n lähtöaineistona. YVA- ja HIAselvitykset sovitetaan yhteen huomioimalla YVA-työssä UNESCOn asettamat
maailmanperintöalueen suunnittelutyön vaatimukset.
1.3

Muiden suunnitelmien, ohjelmien ja hankkeiden huomioiminen
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja
rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa
ja
valtion
viranomaisten
toiminnassa.
Valtakunnallisista
alueidenkäytöntavoitteista päättää valtioneuvosto, joka päätti 13.11.2008
tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
koskevat
alueja
yhdyskuntarakennetta,
elinympäristön
laatua,
yhteysverkostoja,
energiahuoltoa,
luontoja
kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteet on jaettu yleis- ja
erityistavoitteisiin asiasisällön perusteella.
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seuraavat

valtakunnalliset

•

Tuetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä.

•

Palvelujen
ja
työpaikkojen
saavutettavuutta
elinkeinoelämän sijoittumismahdollisuuksia tuetaan.

•

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä
olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.

•

Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvataan edellytykset
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.

•

Parannetaan liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
toimimisen edellytyksiä.

•

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.

•

Arvokkaiden ja herkkien luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden
säilyminen turvataan.

•

Alueidenkäytössä
ylläpitämistä.

edistetään

vesien

hyvän

tilan

parannetaan

sekä

ensisijaisesti

saavuttamista

ja

Raippaluodon
alueelle
tehdyistä
suunnitelmista
ja
ohjelmista
Maailmanperintötien YVA-menettelyssä huomioidaan ainakin seuraavat:


Merenkurkun
saariston
kehittämissuunnitelma

maailmanperintöalueen

hallinto-



Luontomatkailun edellytysten parantaminen
"FENIKS III" 2008-2010 (Metsähallitus)



Luontomatkailun suunnittelu ja kehittäminen Merenkurkun
maailmanperintöalueella (UNIK): 2008-2010 (Metsähallitus)



Maailmanperintöalueet yhteistyössä – 63 astetta pohjoista (Merenkurkun
neuvosto)

Merenkurkun

ja

saaristossa
saariston

Mahdolliset hankkeeseen liittyvät vireillä tai suunnitteilla olevat muut
tiehankkeet selvitetään Pohjanmaan ELY-keskuksesta YVA-selostusvaiheessa.
Kaavoitusta ja maankäytön nykytilaa on käsitelty luvussa 5.1.3.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

2.1

Yleistä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena
on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia.
YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVAprosessin tarkoituksena on tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta
hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön kannalta sopivimman
vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö hanke
luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka
muodostuu
arviointiohjelmaja
arviointiselostusvaiheesta.
Molemmissa
vaiheissa
osalliset
voivat
esittää
mielipiteitään
hankkeesta
ja
yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta.

2.2

Lähtökohdat
Ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (468/1994) ja sen muutosta
(258/2006) sovelletaan aina hankkeisiin, joilla saattaa olla merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia. Kyseessä ei ole YVA-asetuksen (713/2006) 6§:n
mukainen tiehanke.
Kuitenkin, koska hakkeesta saattaa todennäköisesti aiheutua YVA-lain 2 §:ssä
määriteltyjä ympäristövaikutuksia erityisesti YVA-asetuksen 7§ näkökulmista,
on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päättänyt (Dnro EPOELY/148/2015), että
tiehankkeessa sovelletaan YVA- lain mukaista arviointimenettelyä.

2.3

YVA-menettelyn kuvaus

2.3.1

Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava
toimittaa
ympäristövaikutusten
arviointiohjelman
yhteysviranomaiselle.
Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma
(työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset
tehdään.
Yhteysviranomainen
asettaa
arviointiohjelman
julkisesti
nähtäville.
Arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Ohjelmaan voivat ottaa
kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa
sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat
koskea. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille
viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta.
Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa
arviointiohjelmasta oman lausuntonsa.
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Arviointiohjelmassa esitetään mm:
1. tiedot
hankkeesta,
sen
tarkoituksesta,
suunnitteluvaiheesta,
sijainnista,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta
vastaavasta,
2. hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen,
3. tiedot hankkeen toteuttamisen
rinnastettavista päätöksistä,

edellyttämistä

suunnitelmista,

luvista

ja

niihin

4. kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista
selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja
niihin liittyvistä oletuksista,
5. ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta,
6. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä,
7. arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

2.3.2

Arviointiselostus
Arviointimenettelyn
toisessa
vaiheessa
laaditaan
ympäristövaikutusten
arviointiselostus, jossa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten
arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä
saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään
hankkeen
tiedot
tarkistettuna
sekä
yhtenäinen
arvio
hankkeen
ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen tulee sisältää:
1.

ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina;

2.

selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin
suunnitelmiin ja ohjelmiin;

3.

hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio
jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-,
rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;

4.

arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;

5.

selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista,
käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan
lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;

6.

selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;

7.

ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;

8.

hankkeen vaihtoehtojen vertailu;

9.

ehdotus seurantaohjelmaksi;

10. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;
11. selvitys siitä, miten
huomioon; sekä

yhteysviranomaisen

lausunto

arviointiohjelmasta

on

otettu

12. yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto kohdissa 1–11 esitetyistä tiedoista.

Yhteysviranomainen asettaa
hankkeesta vastaava luovuttaa
mielipiteitään ohjelmasta ja
oloaikana. Yhteisviranomainen

arviointiselostuksen julkisesti nähtäville, kun
sen yhteysviranomaiselle. Osalliset voivat esittää
tehtyjen selvitysten riittävyydestä nähtävillä
pyytää myös valitsemiltaan tahoilta lausuntoja
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YVA-selostuksesta. Yhteysviranomainen laatii oman perustellun päätelmänsä YVAmenettelystä annettujen mielipiteiden, lausuntojen ja oman näkemyksensä
perusteella.
2.3.3

Arviointimenettelyn päättyminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen
toimittaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta viimeistään kahden
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta
vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen
siitä antama päätelmä liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja
suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten
arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen päätelmä on otettu
huomioon lupapäätöstä annettaessa.

Kuva 2.1

YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Toisessa
vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVAselostus).
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Arviointimenettelyn osapuolet
Hankkeesta vastaava on Mustasaaren kunta. Yhteysviranomaisena hankkeessa
toimii
Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskus.
Yhteysviranomaisen
tehtävänä
on
huolehtia
siitä,
että
hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään YVA-lain ja –asetuksen
mukaisesti.
Yhteysviranomainen
hoitaa
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain 8 a ja 11 §:n mukaiset tiedotukset ja
kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet, kerää
lausunnot ja mielipiteet, tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä
antaa niistä lausuntonsa. Lisäksi yhteysviranomainen huolehtii tarvittaessa
muiden viranomaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen
ympäristövaikutusten seuranta järjestetään.
YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. YVAkonsultti on hankkeen ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva
ryhmä, joka hankkeesta vastaavan toimeksiannosta arvioi hankkeen
ympäristövaikutuksia. Ryhmä koostuu mm. maankäytön, luonnontieteiden ja
tekniikan alan asiantuntijoista.

2.4.1

Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat edellä mainittujen osapuolten
lisäksi osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen,
työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin,
hanke saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset voivat
esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvitystarpeesta ja siitä, ovatko YVAohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. Myöhemmin arviointiselostuksen
ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa arviointiselostuksen sisällöstä,
kuten
tehtyjen
selvitysten
riittävyydestä.
YVA-menettelyn
aikainen
osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja
kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, tullaan kuvaamaan YVAselostuksessa.
YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle kaksi avointa tiedotus- ja
keskustelutilaisuutta, toinen YVA-ohjelman valmistuttua ja toinen YVAselostuksen valmistuttua. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää
mielipiteitään
ympäristövaikutusten
arviointihankkeesta
ja
selvitysten
riittävyydestä, saada tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella
hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista
tiedotetaan mm. ELY-keskuksen lehtikuulutuksissa ja internet-sivuilla.
YVA-ohjelman
ja
–selostuksen
nähtävilläolopaikoista
kuulutetaan
ohjelmakuulutuksen yhteydessä. Sähköiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja
ladattavissa ELY-keskuksen internet-sivuilla. YVA-menettelyn etenemisestä
tiedotetaan jatkuvasti osoitteessa www.ely-keskus.fi > ELY-keskukset > EteläPohjanmaan ELY >Ympäristö > ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten
arviointi YVA ja SOVA >Vireillä olevat YVA-hankkeet.
Koska
hanke
sijoittuu
UNESCON
maailmanperintöalueelle
tullaan
vuorovaikutuksessa, osallistumisessa ja tiedottamisessa huomioimaan myös
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeistus ”World Heritage Advice
Note – Environmental Assesment & World Heritage”. Erityisesti on tärkeää pitää
paikalliset ihmiset sekä sidosryhmät tietoisina hankkeen etenemisestä.
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YVA -menettelyn aikataulu
YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle keväällä 2017.
Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville kuukauden ajaksi.
Varsinainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVAohjelmasta saadun yhteisviranomaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön
tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle ja asetetaan
nähtäville kahdeksi kuukaudeksi syksyllä 2017. Arviointimenettely päättyy
yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään keväällä 2018.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu on esitetty taulukossa 2-1
Aikatauluun vaikuttavat mm. ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja
lausuntoajat.

Taulukko 2-1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteellinen aikataulu.
TEHTÄVÄ

2016
11
12

YVA-MENETTELY
Arviointiohjelma
YVA-ohjelman laatiminen
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen lausunto
Arviointiselostus
Erillisselvitykset
Selostuksen laatiminen
Nähtävillä olo
Yhteysviranomaisen päätelmä
VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN
Yleisötilaisuus

1

2

3

4

5

6

7

2017
8

9

10

11

12

1

2018
2

3
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HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
Vaihtoehtojen muodostaminen
YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi esittää
tarpeellisessa
määrin
selvitys
hankkeen
ja
sen
vaihtoehtojen
ympäristövaikutuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta sekä tehdä vaihtoehtojen
vertailu.
Maailmanperintötien toteutusvaihtoehdot on pyritty muodostamaan siten, että
ne lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen
asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin teknistaloudellisesti
toteuttamiskelpoisia.
Maailmanperintötien tieyhteyksien vaihtoehtojen tavoitteena on Björkön läntisen
metsätien ja Vistantien yhdistäminen Uddströmmenin ylittävän pengertien
avulla. Vaihtoehtojen muodostamisessa on huomioitu teiden rakennettavuus
sekä olemassa oleva asutus. Olemassa oleva tieverkosto Uddströmmenin
molemmilla puolilla on pyritty hyödyntämään.
Tievaihtoehtojen suunnittelun tavoitteet ovat olleet:

3.2



Tien ei tulisi sijoittua vakituisten tai lomakäyttöön osoitettujen
kiinteistöjen alueille, tai aiheuttaa niihin kohtuutonta häiriötä



Tien ei tulisi sijoittua sellaiseen luonnonympäristöön, joka on olennainen
Natura 2000 alueen arvoille



Tie ei saa estää
Uddströmmenin läpi



Tien toteutuskustannusten tulee olla kohtuullisia

tai

merkittävästi

vaikeuttaa

pienveneliikennettä

Arvioitavat tielinjaukset
Mustasaaren
maailmanperintötien
ympäristövaikutusten
arvioinnissa
tarkastellaan niin sanotun nollavaihtoehdon, eli hankkeen toteuttamatta
jättämisen lisäksi kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, joista toinen on jaettu
kolmeen alavaihtoehtoon (Kuva 3.1).
Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta
Tieyhteyttä ei rakenneta. Kulku Raippaluodosta Björkön saarelle tapahtuu jatkossakin
Skalörfjärdenin vieritse kulkevan pengertien kautta.
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Vaihtoehto 1: Tie rakennetaan reittiä: Grundskat - Hannos Valsörarna –
Uddströmmen - Udden
a) Reitti 1A kulkee Grundskatin halki keskijännitevoimajohdon vieressä, kääntyen
luoteeseen Hannos Valsöarnille ennen Uddströmmenin ylitystä. Björköbyn
puolella tie yhtyy Björkö västra skogsvägeniin.
b) Reitti 1B alkaa Vistantien päästä ja kulkee Grundskatin halki kohti Hannos
Valsöarnia yhtyen reittiin 1A.
Uddströmmenin ylitys tapahtuu hieman
etelämpänä kuin vaihtoehdossa 1A. Björköbyn puolella tie yhtyy vaihtoehdon
1A tavoin Björkö västra skogsvägeniin.
c)

Reitti 1C alkaa Vistantien päästä ja kulkee Grundskatin läpi etelämpää kuin
kaksi muuta 1-vaihtoehtoa, kiertäen luonnontilaisen metsän. Grundskatin
pohjoisosassa reitti yhtyy reittien A ja B kanssa, mutta erkanee niistä jälleen
Hannos Valsöarnilla. Uddströmmenin ylitys tapahtuu etelämpää kuin kahdessa
muussa alavaihtoehdossa.
Björköbyn puolella tie yhtyy Björkö västra
skogsvägeniin hieman etelämpänä kuin vaihtoehdoissa 1A ja 1B.

Vaihtoehto 2: Tie rakennetaan reittiä Grundskat - Uddströmmen - Udden
Reittivaihtoehto alkaa Vistantien päästä ja kulkee Grundskatin läpi reitin 1C tavoin.
Udderströmmenin ylitys tapahtuu selvästi etelämpää kuin vaihtoehdossa 1. Björköbyn
puolella tie yhtyy Björkö västra skogsvägenin päähän.

Kuva 3.1.

Vaihtoehtoiset tiereitit.
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-1) on esitetty eri tievaihtoehtojen
pituudet Raippaluodon ja Björkön puolella sekä Uddströmmenin ylitykseen
vaadittavan tiepenkereen/sillan pituudet. Tievaihtoehdot 1A ja 1B ovat
kokonaispituudeltaan pisimmät, mutta vaihtoehdon 2 toteuttaminen edellyttää
pisimmän penkereen/sillan rakentamisen Uddströmmenin yli.
Taulukko 3-1. Tievaihtoehtojen pituudet osuuksittain ja kokonaisuudessaan.

Tievaihtoehto

VistanUddströmmen
(m)

Tiepenger/silta
Uddströmmenin
yli (m)

UddströmmenUdden (m)

Yhteensä
(m)

1A

3700

400

1000

5100

1B

3300

300

1200

4800

1C

3300

300

900

4500

2

2800

600

1000

4400

Tien suunniteltu leveys maa-alueella on noin 5,5-7 m, mikä mahdollistaa
henkilöauton ja linja-/kuorma-auton kohtaamisen nopeusrajoituksilla 40 km/h
-60 km/h. Uddströmenin ylityksen kohdalla tien suunniteltu leveys on
vähintään 6,5 m. Uddströmmenin ylitys toteutetaan siten, että tiepenkereen
korkeus on 1,5 m keskivedenkorkeuden yläpuolella. Lisäksi Uddströmmeniin
rakennetaan silta siten, että muodostuu 20-40 m leveä aukko, jonka korkeus
on keskivedenkorkeuden vallitessa noin 2,5 m. Aukon leveys, samoin kuin
mahdollisten kohtaamis- ja pysähtymispaikkojen sijainti ja määrä tarkentuu
suunnittelun myöhemmässä vaiheessa.
Tie on sorapintainen ja sen kantavuus tulee olemaan linja-autoliikenteelle
riittävä vuoden ympäri. Olemassa oleva Vistantie täyttää mainitun
kantavuustavoitteen jo nykytilassa, mutta Björkö Västra Skogsvägen vaatii
vahvistamista linja-autoliikenteen mahdollistamiseksi.

Kuva 3.2.

Esimerkkipoikkileikkaus
tien
henkilöauton
ja
rekan
nopeusrajoitusalueella 60 km/h

suositellusta
kohtaamisen

vähimmäisleveydestä
mahdollistamiseksi
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Arvioinnista pois jätetty vaihtoehto
Hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa oli mukana myös tievaihtoehto, joka kiersi
Natura 2000-alueen sen eteläpuolitse. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen
(Talentek Oy) mukaan Natura 2000 alueen kiertävä tie aiheuttaisi Grundskatista
Uddeniin Uddströmmenin kautta kulkevaan reittiin verrattuna kuitenkin
tarpeettoman laajoja luontovaikutuksia.
Natura-alueen kiertävä reittivaihtoehto edellyttäisi kaikkiaan 1800 metrin
pituisen tiepenkereen ja 30 metrin pituisen sillan rakentamisen Revöfjärdeniin.
Lisäksi tiepenkereestä 500 m olisi jouduttu rakentamaan ns. korkeana
tiepenkereenä. Näin ollen olisi tämä reitti vaatinut kokonaisuudessaan noin 3-5
kertaa pidemmän penger/silta-osuuden kuin kappaleessa 3.2 esitetyt,
merkittävästi lyhyemmät ja paremmin ympäristöön sulautuvat vaihtoehdot.

Kuva 3.3

Hankkeen aiemmassa vaiheessa selvitetty, mutta ympäristövaikutusten
arvioinnista pois jätetty reittivaihtoehto, joka kiersi Natura 2000-alueen
sen eteläpuolitse (punaisella).
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SUUNNITELMA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
Arvioitavat vaikutukset ja vaikutusalue
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia
kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja
luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja –
asetuksen edellyttämässä laajuudessa (Kuva 4.1).

Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset

Ihmisen terveyteen,
elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Kuva 4.1.

Maaperään, vesiin,
ilmaan, ilmastoon,
eliöihin,
kasvillisuuteen ja
luonnon
monimuotoisuuteen

Maankäyttöön,
elinkeinoelämään,
yhdyskuntarakenteeseen,
rakennuksiin,
maisemaan,
kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen
hyödyntämiseen

Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja –
asetuksen mukaisesti.

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja
sijainnista johtuvat tyypilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä
kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset
tarkennetaan aina hankekohtaisesti. Ympäristövaikutus määritetään tilaksi,
jossa hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitseva kohde muuttuu hankkeen
toteuttamisesta johtuen joko hankkeen rakennusvaiheessa tai käytön aikana.
Ympäristövaikutusten
arviointi
toteutetaan
tavalla,
jossa
kuvataan
ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja arvioidaan muutoksen suuruutta
verrattuna nykytilaan. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon
ympäristön nykytilasta, tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin sekä mallinnuksiin.
Tarkasteltavalla
vaikutusalueella
tarkoitetaan
aluetta,
jolle
hankkeen
ympäristövaikutusten voidaan perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on
pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia
voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.
Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut
vaikutukset
rajoittuvat
tiereitin
alueelle,
kuten
esimerkiksi
rakentamistoimenpiteet ja jotkut levittäytyvät laajemmalle alueelle, kuten
esimerkiksi vaikutukset maisemaan.
Seuraavassa
esitetään
YVA-ohjelmavaiheessa
arvioidut
hankkeen
vaikutusalueet, joiden suuruus on arvioitu eri vaikutusten ominaispiirteiden
perusteella. Vaikutukset, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu rajattavaksi, on
tässä jätetty pois (esim. vaikutukset ilmastoon).
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Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin.

Vaikutustyyppi

Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus

Maankäyttö ja elinkeinot

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tiealue lähiympäristöineen (n. 500 m),
elinkeinojen osalta ne Raippaluodon ja eritoten Björkön saaren alueet,
joihin kulkemista hankkeen toteutuminen helpottaisi.

Luonto

Tien rakentamisalueet ja niiden välitön ympäristö (n. 10 m)

Eläimistö

Tien rakentamisalueet, kun mahdollisia elinalueita tuhoutuu tai
pirstoutuu sekä tiemelusta aiheutuvat välilliset vaikutukset (max. 300 m)

Muinaismuistot

Tien rakentamisalueet

Maisema ja
kulttuurihistorialliset kohteet

Kohteet, joille osoitetaan rakentamistoimenpiteitä, maiseman osalta
enintään 2-3 km suunnittelualueesta

Melu

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, enintään noin 300 m säteellä
tielinjauksista

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 2 km

Kuva 4.2.

Etäisyysvyöhykkeet 300 metrin,
etäisyydellä reittivaihtoehdoista.

kilometrin

ja

kolmen

kilometrin
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Vaikutuksen merkittävyyden määrittely
YVA-menettelyn keskeisiä tavoitteita on hankkeiden ympäristövaikutusten
merkittävyyden arviointi. Arviointityön pohjana on tieto hankealueen
ympäristöstä sekä niistä hankkeen toimenpiteistä, joista odotetusti aiheutuu
merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Hankkeessa sovelletaan IMPERIA-hankkeen mukaista arviointimenetelmää, joka
on vaikutuksen laajuuden määrittämiseen ja arviointikohteen arvottamiseen
pohjautuva ympäristövaikutuksen merkittävyyden arviointimenetelmä (Kuva
4.3).
Arviointikriteereinä
hyödynnetään
IMPERIA-hankkeessa
vastaavia
hankkeita
varten
laadittuja
määrityskriteerejä,
FCG:n
muunnelmilla.
Arviointimenetelmän
hyödyt
ovat
järjestelmällisyys,
johdonmukaisuus,
perusteltavuus ja havainnollisuus. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin
suorittavat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n asiantuntijat.

Kuva 4.3.

Vaikutuksen merkittävyyden muodostuminen

Ympäristövaikutusten arviointi askeleittain, kuvataan:


Vaikutuksen alkuperä, vaikutusmekanismit



Käytetyt lähdeaineistot, täydentävä selvitykset, arvioinnin menetelmät



Ympäristön nykytilan herkkyys ja arvo



Vaikutustyyppikohtaisesti merkittävyyden määrityskriteerit



Vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys



Vaihtoehtojen vertailu, sis. 0-vaihtoehto



Epävarmuuksien arviointi



Lieventämismahdollisuuksien arviointi



Toteuttamiskelpoisuus
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Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään asteikolla Ei vaikutusta –
Vähäinen – Kohtalainen – Merkittävä. Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan
asiantuntija-arviossa huomioon vaikutuksen suuruusluokka ja vaikutuskohteen
arvo ja herkkyys.
4.3

Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää,
jossa korostetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen
sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä,
koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa
tapauksissa
liian
arvoperusteinen
eikä
ole
positivistisin
menetelmin
määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla
vertailemaan maisemahaittaan.
Menetelmällä
voidaan
ottaa
kantaa
vaihtoehtojen
ympäristölliseen
toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta
vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta tekevät ko. hankkeen
päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan
taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.
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ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

5.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin

5.1.1

Vaikutusmekanismit
Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tien fyysisessä
ympäristössä. Tien rakennusalue välittömine ympäristöineen muuttuu
tiealueeksi. Alueen käyttö tai ylipäänsä sillä liikkuminen tulee etenkin
rakennusaikana
rajoittumaan
paikalisesti
tiealueen
lähiympäristössä.
Rakennettava tie parantaa alueella liikkumista ja esim. puutavaran kuljetuksia
ja maailmanperintöalueelle pääsyä.
Näin ollen tieyhteys parantaa alueen
turismin ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja antaa lisämahdollisuuksia
yritystoiminnan kehittämiseen
Välillisiä vaikutuksia rakennettavan tien lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan
aikaisesta melusta, joka voi rajoittaa tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten
asuinalueiden suunnittelua tien välittömässä ympäristössä.

5.1.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön
suunnitelmia
sekä
niihin
liittyviä
ympäristöselvityksiä,
valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita tarkistuksineen, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä
melumallinnuksia ja karttatarkasteluja. Raippaluodon alueen matkailun osalta
lähtötietona hyödynnetään Mustasaaren kunnan Internet-sivuja, Vaasan seudun
virallisia matkailusivuja (visitvaasa.fi), Världsarvet i Kvarken – ja Kvarken
Världsarvdelgenerationen
yhdistyksiä,
Raippaluodon
matkailuja
kehittämissuunnitelmaa sekä Merenkurkun saariston maailmaperintöalueen
luontomatkailusuunnitelmaa. Raippaluodon sillan käyttäjämäärää on seurattu
ympärivuotisesti automaattilaskurin avulla vuodesta 2010 saakka. Näitä tietoja
tullaan myös hyödyntämään arviointityössä.
YVA-menettelyn aikana tarkennetaan tiedot suunnittelualueen nykyisestä
maankäytöllisestä merkityksestä mm. paikallisilta asukkailta saatavien tietojen
pohjalta (mm. yleisötilaisuudet, maastokävely, suunnittelukokoukset, katso kpl
2.4.1) sekä analysoimalla YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja.
Hankkeesta aiheutuvat myönteiset vaikutukset alueella liikkumiseen ja turismiin
sekä mahdolliset rajoitukset sekä ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäytön
kesken kuvaillaan. Vaikutukset suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä
tarkastellaan Mustasaaren kunnan kaavoituksen ja maankäytön kannalta.
Vaikutuksen
merkittävyyden
arvioinnissa
kiinnitetään
huomiota
suunnittelualueella
ja
sen
ympäristössä
olevien
maankäyttömuotojen
seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.
Elinkeinotoiminnan osalta erityishuomioita kiinnitetään matkailuun aiheutuviin
vaikutuksiin. Elinkeinovaikutusten arviointi käsittää tiehankkeesta aiheutuvien
suorien vaikutusten lisäksi erilaisten matkailukohteiden (mm. majoitus- ja
ravintolapalvelut)
tavoitettavuuteen
aiheutuvien
vaikutusten
arvioinnin.
Yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia tarkastellaan laajemmin seudullisesti.
Elinkeinovaikutukset laaditaan asiantuntija-arvioina.
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Nykytila
Maankäyttö ja elinkeinotoiminta sekä alueen matkailu
Suunnittelualue
sijoittuu
pääosin
metsämaalle,
jolla
harjoitettavasta
elinkeinotoiminnasta merkittävin on metsätalous. Suunnittelualueen metsät ovat
lehti-, havu- ja sekametsää (Kuva 5.1) ja niissä kasvaa harvapuustoisia rantaja suoalueita lukuun ottamatta keskimäärin 10-20 metriä korkeaa puustoa.

Kuva 5.1.

Suunnittelualueen metsätyypit (CLC 2000, pohjakartta ©MML 2013).

Suunnittelualueen elinkeinotoiminnasta maatalouden osuus on erittäin vähäinen.
Ainoastaan reittivaihtoehtojen alkupäässä, Malskäretin alueella on pienialaisia
peltoja. Kalastus on alueella nykypäivänä lähinnä vapaa-ajan harrastus tai
sivuelinkeino, mutta alueen vesissä kalastaa myös muutamia ammattikalastajia.
Hankkeen positiiviset vaikutukset elinkeinoihin ulottuvat suunnittelualuetta
etäämmälle, kun uusi tie helpottaa liikkumista alueella. Raippaluodon alueen
suosituimpia vierailukohteita ovat ainakin Raippaluodon silta ja kirkonkylä,
Björköby ja Björköbyn Svedjehamn, Sommarön linnakealue Södra Vallgrundissa
sekä 13 km:n mittainen Björköby-Panike vaellusreitti.
Merenkurkun opaskirja 2016 mukaan merenkurkun alueelle sijoittuu runsaasti
palveluita ja käyntikohteita (Kuva 5.2 ja Taulukko 5-1). Suunniteltu tie
helpottaisi
toteutuessaan
etenkin
Björkön
saarella
sijaitsevien
virkistyskäyttökohteiden ja palveluiden tavoitettavuutta.
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Palvelut, vaellusreitit, ravintolat ja kahvilat sekä muut käyntikohteet
maailmaperintöalueella (Lähde: Merenkurkun saaristo opaskirja, 20062016)
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Taulukko 5-1. Suunnittelualuetta lähimmät käyntikohteet

No

Käyntikohteen nimi

Tyyppi

4

Café Salteriet

Ravintolat ja kahvilat

5

Gunnels Fisk & Minibaren

Ravintolat ja kahvilat

6

Kalle’s Inn

Ravintolat ja kahvilat

8

Merenkurkun Majatalo

Ravintolat ja kahvilat

1

Björkö Camping

Mökit ja leirintäalueet

3

Kirstin mökki

Mökit ja leirintäalueet

5

Villa Hansus

Mökit ja leirintäalueet

6

Villa Lipkin

Mökit ja leirintäalueet

8

Villa Vargvik

Mökit ja leirintäalueet

9

Villa Vistan

Mökit ja leirintäalueet

12

Odd inn

Mökit ja leirintäalueet

26

Merenkurkun majatalo

Hotellit ja kievarit

28

Villa Meribjörkö

Hotellit ja kievarit

2

Vanha kalasatama (Bodback)

Kulttuurihistorialliset kohteet

7

Björkön kirkko

Kulttuurihistorialliset kohteet

1

Björköby-Panike

Vaellusreitti

2

Bodvattnet Runt

Vaellusreitti

3

Kikanberget

Vaellusreitti

6

Saltkaret

Näkötorni

Luonnonvarojen hyödyntäminen
Suunnittelualueen luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa-alueen
virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa
(metsätalous, maa-ainesten otto). Merialueella harjoitetaan lisäksi kalastusta.
Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan suunnittelualueella ei ole kaivoslain
mukaisia valtauksia, varauksia tai kaivospiirejä.
Virkistyskäyttö
Muiden metsätalousalueiden tavoin suunnittelualuetta voidaan käyttää
ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Kaikki
suunnitellut tievaihtoehdot kulkevat lisäksi merialueella, jota käytetään
kalastuksen lisäksi mm. veneilyyn. Kesäaikana suunnittelualueen lähiteitä
käytetään pyöräilyyn.
Ympäristöhallinnon OIVA – tietokannan mukaan suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä ei sijaitse virkistyskäyttökohteita. Lähimmät OIVA-tietokannan
mukaiset kohteet ovat suunnittelualueen pohjoispuolella noin viiden kilometrin
etäisyydellä sijaitseva retkeilyreitti palveluineen (Kuva 5.3).

24 (65)

Mustasaaren maailmanperintötie
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuva 5.3.

Suunnittelualueen
mukaan.

ympäristön
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virkistyskäyttö

OIVA

–

tietokannan

Asutus ja väestö
Mustasaaren kunnassa asui joulukuun 2015 lopussa 19 302 asukasta ja Vaasan
kaupungin alueella 67 647 asukasta. Raippaluodossa ja Björköbyssä asukkaita
oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 2115. Raippaluoto-Björköbyn väestökehitys
on ollut lievästi vähenevä.
Maanmittauslaitoksen
maastotietokannan
mukaan
suunniteltujen
tievaihtoehtojen välittömässä läheisyydessä (100 m säteellä) sijaitsee
vaihtoehdosta riippuen 1-2 vakituisessa käytössä olevaa asuinrakennusta ja 2-6
vapaa-ajan käytössä olevaa rakennusta.
Alle 500 metrin etäisyydellä
suunnitelluista tievaihtoehdoista sijaitsee 3 vakituista asuinrakennusta ja 10-15
lomarakennusta.
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Taulukko 5-2. Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksien määrä alle sadan metrin ja alle 500
metrin etäisyydellä (Lähde: MML maastotietokanta).
VE

1A
1B
1C
2

Kuva 5.4.

Etäisyys

Asuinrakennuksia

Lomarakennuksia

Yhteensä asuinja
lomarakennuksia

100 m

2

2

4

500 m

3

10

13

100 m

1

3

4

500 m

3

11

14

100 m

1

6

7

500 m

3

12

15

100 m

1

4

5

500 m

3

15

18

Suunnittelualue suhteessa nykyiseen
asuin- ja loma-ajanrakennuksiin

yhdyskuntarakenteeseen

sekä
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Kaavoitus
Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava, joka on
hyväksytty
maakuntavaltuustossa
29.9.2008
ja
vahvistettu
ympäristöministeriössä
21.12.2010.
Maakuntakaavamerkinnät
sekä
määräykset suunnittelualueen läheisyydessä on esitetty seuraavassa kuvassa
(Kuva 5.5).

Rantojensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu
luonnonsuojelualue
Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Rantavyöhyke
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue

Kuva 5.5.

Ote
Pohjanmaan
maakuntakaavasta
(Pohjanmaan
liitto
Suunnittelualueen rajaus on lisätty kaavakarttaotteen päälle

2010).
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Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 1 ja 2

Pohjanmaan vaihekaavassa 1 (kaupalliset palvelut) tai vaihekaavassa 2
(uusiutuvat energiamuodot) ei ole aluevarauksia suunnittelualueella tai sen
läheisyydessä.
Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka ohjaa
yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Mustasaaren
kunnan strategisessa yleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu ohjeellinen
matkailua tukeva yhdystie (Kuva 5.7).

Kuva 5.6.

Ote
strategisesta
yleiskaavasta
(Mustasaaren
kunta
Suunnittelualueen rajaus on lisätty kaavakarttaotteen päälle

2013).

Yleiskaavat

Suunnittelualue sijoittuu Björkö-Raippaluodon rantaosayleiskaava-alueelle (Kuva
5.7). Raippaluodon puolella suunnittelualue on pääosin suojelualuetta (SL-1 ja
SL-2),
luonnonsuojelualuetta,
jolla
on
ympäristöarvoja
(SL)
sekä
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja (M-1). Suunnittelualueen
lounaiskärjen tuntumassa on lisäksi loma-asuntoalueita (1/2/3 RA). Lomaasuntoaluetta (1 RA-1 ja 1 RA) on lisäksi Uddströmmenin saarilla. Björkön
puolella suunnittelualue on pääosin metsätalousvaltaista aluetta sekä rantojen
osalta suojelualuetta (SL).
Mustasaaren kunnanvaltuuston 17.11.2016 hyväksymän kaavoitusohjelma
2017-2021:n mukaan
Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan muutos
aloitetaan syksyn 2017 aikana.
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Ote Björkö-Raippaluoto rantaosayleiskaavasta. Suunnittelualueen rajaus
on lisätty kaavakarttaotteen päälle

Asemakaavat
Suunnittelualueen läheisyyteen on laadittu ranta-asemakaava,
hyväksytty
28.3.1989
(Kuva
5.8).
Suunnitellut
tiereitit
metsätalousvaltaisella alueella (M) sekä lähivirkistysalueella (VL).

joka on
kulkevat
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Ote
ranta-asemakaavasta.
kaavakarttaotteen päälle

Suunnittelualueen
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rajaus

on

lisätty

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen (3 km:n säde) ei ole laadittu muita
asemakaavoja.
5.2

Melu sekä ilmanlaatu ja kasvihuonekaasupäästöt

5.2.1

Vaikutusmekanismit
Tiehankkeessa meluvaikutuksia syntyy rakentamisaikana koneiden käytön ja
mahdollisten räjäytysten seurauksena. Tien käytön aikana melua syntyy uuden
tien liikenteestä tien läheisyydessä oleskeleville tai asuville. Toisaalta uuden tien
käyttö vähentää liikennemäärää nykyisin käytettävällä Raippaluodosta Björkön
saarelle johtavalla tiellä (yhdystie 7240).
Yleisesti ottaen tiellä kulkevien ajoneuvojen aiheuttamat pakokaasupäästöt sekä
liikenteen nostattamat pienhiukkaset leviävät tien ympäristöön vaikuttaen
ilmanlaatuun tien läheisyydessä. Tällöin lähiasutukselle saattaa aiheutua riski
ilmanlaadun heikentymisestä.
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Lähtötiedot ja menetelmät
Suunnittelualueesta
ja
sen
vaikutuspiiristä
laaditaan
kolmiulotteinen
maastomalli, johon erotellaan rakennukset, tiet ja vesialueet. Suunnitellut
tievaihtoehdot ennustettuine liikennemäärineen lisätään malliin ja kullekin
vaihtoehdolle laaditaan SoundPlan v7.4 ohjelmistolla melualuekartat päivä- ja
yöajalle. Melualuekarttojen avulla tehdään arviot hankkeen vaikutuksista
asuinkiinteistöjen, suojelualueiden ym. häiriintyvien kohteiden melutilanteesta.
Tehtyjen
tarkastelujen
tulosten
perusteella
arvioidaan
vaihtoehtojen
meluvaikutukset ja tunnistetaan tarvittaessa meluntorjuntatoimenpiteitä
vaativat
kohteet.
Lisäksi
esitetään
alustavat
meluntorjuntaratkaisut.
Vaihtoehtojen vertailemiseksi lasketaan meluvyöhykkeillä asuvien määrä sekä
tunnistetaan muut meluvyöhykkeelle jäävät herkät kohteet.
Hankkeen aiheuttamat ilmanpäästöt arvioidaan liikenne-ennusteen,
lipasto-tietokannan sekä HSY:n ilmanlaatuohjeiden mukaan.

5.2.3

VTT:n

Nykytila
Suunnittelualue sijaitsee melko syrjäisellä alueella, jossa ei nykytilassa sijaitse
merkittäviä melua tai ilmanpäästöjä aiheuttavia teitä (metsäautoteitä lukuun
ottamatta) tai muita alueellisesti merkittäviä toimintoja. Jonkin verran melu- ja
ilmanpäästöjä
alueella
aiheutunee
loma-asutuksesta,
metsätalouden
harjoittamisesta ja veneliikenteestä.
Melulle ja ilmanpäästöille altistuvia kohteita suunnittelualueella tai sen
läheisyydessä ovat ainakin loma- ja vakituinen asutus sekä suojelukohteet.
Suunnittelualuetta lähin asuinalue on Vistan kylä lähimmillään noin 500 metrin
etäisyydellä, Vistantien varrella (Kuva 5.4). Lähin taajama on Björköby, noin 2,5
km etäisyydellä suunnittelualueen koillispuolella. Lähiympäristön suojelukohteita
on käsitelty kappaleessa 5.6.

5.3

Maisema, kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö

5.3.1

Vaikutusmekanismit
Tien rakentaminen metsäiseen ympäristöön vaikuttaa maisemaan pääosin
melko paikallisesti, kun puustoa joudutaan poistamaan rakennettavan tien
alueelta. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta vaikutusten painopistealueina
ovatkin avoimet maisematilat sekä Uddströmmenin vesistöylitykset. Tien
näkyvyyteen vaikuttavat alueen maastonmuodot, kasvillisuus ja rakenteet. Silta
ja pengertie tulevat näkymään avoimessa merimaisemassa hieman etäämmälle.

5.3.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvioinnin lähtötietoina käytetään kartta-aineistoa, tehtäviä selvityksiä ja
inventointeja, museoviranomaisten tietoja, kaavoja ja kaavaselostuksia sekä
yleistä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Maisemavaikutusten
selvittämiseksi
perehdytään
kohdealueen
ja
sen
lähiympäristön maisemarakenteeseen sekä maiseman nykytilaan. Selvitetään,
onko
alueella
UNESCO
–maailmanperintökohteen
ja
arvokkaiden
moreenimuodostumien lisäksi muita erityisiä maisemallisia arvoja tai
säilytettäviä
erityispiirteitä.
Alueella
tehdään
maastokatselmus,
jossa
kartoitetaan
alueen
erityispiirteitä
ja
otetaan
valokuvia
laadittavia
havainnekuvia varten. Lähtötietojen, maastokäynnin ja alueelta otettujen
valokuvien perusteella laaditaan suunnittelualueesta lyhyt nykytilakuvaus sekä
tehdään nykytilakartta, johon kootaan muun muassa maisemalliset ja
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kulttuurihistorialliset arvokohteet ja –alueet sekä muut
erityispiirteet, solmukohdat, tärkeät reunat ja näkymäsuunnat.
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maisemalliset

Maastokäynnin
yhteydessä
tarkastellaan
aluetta
ja
vaihtoehtoisia
silta/tiepengerpaikkoja myös mereltä käsin. Maisemavaikutuksia arvioidaan
sanallisesti. Lisäksi arvioidaan, miten eri vaihtoehdot tulevat vaikuttamaan
maiseman mahdollisiin arvoihin ja UNESCO –kohteeseen sekä miten vaihtoehdot
tulevat näkymään alueen ja lähiympäristön maisemakuvassa ja millaisia
vaikutuksia niillä on esimerkiksi virkistyskäyttäjien maiseman kokemiseen.
Arviointityössä huomioidaan UNESCO:n
laadukkaan suunnittelutyön vaatimukset.
5.3.3

asettamat

maailmanperintöalueen

Nykytila
Suunnittelualueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet
Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on pinnanmuodoiltaan tasaista ja valtaosa
alueesta on rakentamatonta metsäaluetta. Merenkurkun saariston nykyinen
maisema on saanut muotonsa pääosin viimeisen jääkauden aikana, jolloin
mannerjää vei mukanaan vanhempia maalajeja ja rapautunutta kalliota ja
sekoitti ne moreeniksi. Jäätikön sulaessa moreeni kerrostui erilaisiksi
moreeniselänteiksi jään reunan lähelle. Nämä muodostumat hallitsevat nykyisin
alueen
maisemaa
(Kuva
5.9).
Maankohoaminen
muuttaa
alueen
luonnonmaisemaa jatkuvasti (Metsähallitus 2009).

Kuva 5.9.

De Geer –moreenimaisema Björköbyssä. Kuva: Seppo Lammi (Lähde:
Metsähallitus 2009)

Maisemamaakunta ja maisema-alueet
Suunnittelualue
kuuluu
ympäristöministeriön
maisema-aluetyöryhmän
mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjanmaahan ja siinä
tarkemmin Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. Vaasan saariston tienoilta
pohjoiseen rannikko on loivasti kumpuilevaa, lohkareista ja kivikkoista
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moreenialuetta. Loiviin pinnanmuotoihin yhdistyneenä nopea maankohoaminen
on tuottanut poikkeuksellisen laajan, rikkonaisen, matalan ja karikkoisen
saariston. Saariston tyypillisiä maisemaelementtejä ovat laajat kivikkoiset
rantaniityt, järkälemäiset lohkareikot ja varsinkin Vaasan saaristossa tiheiden
päätemoreenivyöhykkeiden, ns. De Geer –moreeniselän teiden aiheuttama
pyykkilautamainen veden ja saarten mosaiikki. Rannikkoseudun puustossa on
paljon kuusta ja lehtipuitakin. Metsät ovat vanhempia kuin muualla
maakunnassa ja ne jatkuvat aina ulkosaaristoon saakka (Ympäristöministeriö
1993).
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun
kulttuurimaisemia,
joita
uhkaavat
viljelyn
loppuminen,
rakennusten
rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö,
1993 b).
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Björköby (MAO100111), jonka
alueella suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu. Björköby on ehyenä säilynyt
Pohjanmaan rannikon saaristokylä, jonka maiseman rungon muodostavat
Merenkurkun ainutlaatuiset luonnonolot. Alue on merkitty myös Pohjanmaan
maakuntakaavaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti arvokkaana alueena (Kuva 5.5).
Björköbyn saariston kulttuurimaisema on monimuotoista ja ainutlaatuista
saaristomaisemaa, jossa yhdistyvät maankohoamisrannikon omaleimaiset
geomorfologiset muodot sekä hyvin säilyneen kalastaja- ja pienviljelyskylän
ominaispiirteet. Alueen merimaisemaa luonnehtii rikkonainen saarten,
karikkojen ja vesien mosaiikki.
Björköbyn
kyläkuva
on
säilyttänyt
perinteisen
asunsa
yhtenäisine
rakennuskantoineen sekä lukuisine peltoaloja rajaavine kiviaitoineen. Kylän
asutus sijaitsee moreeniharjanteiden lakialueilla. Kylän pihapiirejä luonnehtivat
päärakennusten suuret kuistit sekä asuintontteja rajaavat pitkärunkoiset
talousrakennukset. Uudempi rakentaminen istuu vanhaan
kyläkuvaan
sijainniltaan, värivalinnoiltaan ja mittakaavaltaan hyvin. Alueen pellot ovat
suhteellisen aktiivisesti viljeltyjä, mutta pusikoituneet tienvarret vaikeuttavat
paikoin maiseman hahmottamista. Alueella on huomattavan vähän uusia vapaaajan rakennuksia.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan vuosina
2010–2014. Inventointityötä ohjannut ympäristöministeriön asettama MAPIOtyöryhmä on vuoden 2015 aikana koonnut pääosin ELY-keskusten tekemien
maakunnittaisten
inventointien
pohjalta
ehdotuksen
koko
Suomen
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Tarkastelun tuloksena MAPIO
on tehnyt joitakin muutoksia maakunnittaisten inventointien aluerajauksiin ja
alueiden arvoluokkiin. Päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston
vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden inventointi. Björköbyn alue on päivitysinventoinnissa hieman
nykyistä aluerajausta laajempi (Kuva 5.10) ja se on nimeltään ”Björköbyn
saariston kylämaisema”.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat
alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan
maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti
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merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) luettelo on päivitys
vuoden 1993 (RKY 1993) inventoinnista. Tässä työssä on käytetty
pääsääntöisesti uudempaa kohdeluetteloa, mutta RKY 1993 kohteet on myös
huomioitu, koska ne sisältyvät osin uusiin RKY 2009 kohteisiin. Niiltä osin kuin
RKY 1993 kohteet eivät ole enää RKY 2009 listauksessa mukana, ovat kohteet
säilyneet kuitenkin maakunnallisesti merkittävinä kohteina.
Kolmen kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee yksi valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lähimmillään noin 1,3 km
etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee Björkön kylämaisema–niminen alue,
joka on pinta-alaltaan noin 9 km2.
Björköbyn
monitaloisessa
kylässä
rakennuskanta
on
mittakaavaltaan
Pohjanmaan saaristokylille tyypillistä ja hyvin rakentamisaikansa asussa
säilynyttä. Kyläkuva on säilynyt perinteisenä agraarimaisemana lukuisine
peltoaloja
rajaavine
kiviaitoineen.
Rakennuskanta
muodostaa
tiheän
kyläkokonaisuuden erityisesti kirkon ympäristössä. Asuinrakennukset, joista
monet ovat 1800-luvulta, ovat etupäässä puolitoistakerroksisia ja valtaosa niistä
on punamullattuja. Suuret kuistit ovat tyyppilisiä saaren asuinrakennuksille.
Pitkärunkoiset talousrakennukset rajaavat asuintontteja. Björkön pieni punainen
puukirkko on rakennettu vuonna 1859 (www.rky.fi).
Maankohoamisen
vaikutus
merenkululle
näkyy
kylän
venesatamien
kehityksessä. Rantaviivan paetessa vanhemmat satamat ovat jääneet pois
käytöstä. Bodbackin vanhassa kalasatamassa, joka on ollut käytössä vielä 1930luvulla, on jäljellä muutama kala-aitta ja pari vanhaa venevajaa. Myös
uudemmassa satamassa, yhä käytössä olevassa Svedjehamnissa on vanhoja
rantavajoja, mutta sekin alkaa olla liian matala suuremmille veneille sataman ja
väylien ruoppauksista huolimatta. Suuremmille kalastusveneille on rakennettu
Vikarskatiin uusi satama vuonna 1994 (www.rky.fi).
Merenkurkun saariston maailmanperintökohde
Merenkurkun
saaristo
valittiin
vuonna
2006
UNESCO:n
maailman
luonnonperintökohteeksi. Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga Kustenin
maailmanperintökohteen
laajennus.
Alueet
muodostavat
geologisen
kokonaisuuden, jossa maankohoaminen on selkeästi nähtävissä. Merenkurkun
alueella olevat moreeniharjanteet ovat ainutlaatuisia. Merenkurkun alue on yksi
vuonna 1992 Ympäristöministeriössä valituista 27 kansallismaisemista. Valinta
perustuu erityisen merkittäviin maisemakokonaisuuksiin, jotka ilmentävät
maamme
eri
osien
edustavimpia
luonnonja
kulttuuripiirteitä.
Kansallismaisemalla on voimakas symboliarvo, muttei hallinnollista merkitystä
(www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Kansallismaisemat).
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Kuva 5.10.
Suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvat arvokkaat maisemaalueet ja kulttuuriympäristöt sekä Merenkurkun saariston maailmanperintökohde

Maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuu myös yksi maakunnallisesti tai
seudullisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 1993 –kohde): Björköbyn kylä
ja Svedjehamn. Kohteen rajaus vastaa pääosin valtakunnallisesti arvokasta
Björköbyn kylämaisema –kohdetta, tosin se on hieman pienempi. Lähin etäisyys
suunnittelualueelta kohteen reunaan on noin kaksi kilometriä.
Muinaisjäännökset
Suunnittelualueen läheisyydessä (kilometrin säteellä) sijaitsee yksi tiedossa
oleva muinaisjäännös. Kyseinen muinaisjäännös sijaitsee noin 150 metrin
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etäisyydellä pohjoisimmasta tievaihtoehdosta (1A) ja se on nimeltään ”Råskäret
1” (Kuva 5.10).
5.4

Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet

5.4.1

Vaikutusmekanismit
Merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen aiheutuvat tien rakennusvaiheen
aikana. Vaikutuksia syntyy pääasiassa puuston ja pintamaan raivaamisesta.
Rakentamisesta saattaa sijainnista riippuen aiheutua myös vaikutuksia
arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle.
Uuteen maastokäytävään rakennettavan tien tyypillinen välitön luontovaikutus
on luonnonympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Pirstoutuminen
heikentää etenkin metsäalueiden sopivuutta monille eläinlajeille sekä aiheuttaa
reunavaikutuksen lisääntymistä ja mahdollisia muutoksia muun muassa
tiealueen lähiympäristön valaistusoloissa ja pienilmastossa ja sitä kautta myös
kasvillisuudessa. Uuden tien linjauksella voi olla arvokkaita luontokohteita tai
lajiesiintymiä, joihin voi kohdistua haitallisia välittömiä vaikutuksia (kohteen tai
esiintymän tai sen osan tuhoutuminen). Vaikutukset saattavat ulottua myös
tiealueen lähellä sijaitseviin vesistöihin tai kosteikkoihin ja niillä esiintyvään
lajistoon. Vesistöissä tapahtuva rakentaminen saattaa aiheuttaa samentumista
(kts. kpl 5.7), jolla voi olla haitallisia vaikutuksia joihinkin lajeihin.
Välittömien luontovaikutusten osalta vaikutusalue rajautuu suunniteltuihin tiealueisiin sekä reunavyöhykkeeseen, jonka laajuus on metsäisillä alueilla korkeintaan
noin
50
metriä
tiealueen
molemmin
puolin.
Välillisten
luontovaikutusten osalta vaikutusten on arvioitu ulottuvan enimmillään noin
100–300 metrin etäisyydelle (tien aiheuttama yli 55 dB:n melualue).

5.4.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Suunnittelualueella tullaan tekemään kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä
maastokaudella 2017. Selvityksissä kartoitetaan alueen arvokkaat luontokohteet
ja kasvillisuuden yleispiirteet. Suunnittelualueelta sekä sen lähiympäristöstä
selvitetään mm. luonnonsuojelulain (LSL 29 §), metsälain (MetsäL 10 §),
vesilain (uusi VeL 11 §) ja luontodirektiivin liitteen IVa suojeltujen
luontotyyppien sekä uhanalaisten luontotyyppien esiintyminen alueella. Lisäksi
huomioidaan arvokkaat kasvillisuuskohteet sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät aluekokonaisuudet. Natura-alueelle sijoittuvilta osilta ja
lähialueelta
kartoitetaan
myös
Merenkurkun
saariston
Natura-alueen
suojeluperusteena olevien Natura-luontotyyppien ja lajien esiintyminen. Maaalueiden osalta kartoitus tehdään touko-kesäkuussa 2017. Vesistöalueen
Natura-luontotyyppejä
sekä
uhanalaisia luontotyyppejä
tullaan
lisäksi
selvittämään
maastoinventoinnein
kesän
2017
aikana.
Työ
tullaan
koordinoimaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen VELMU-osaajien kanssa sekä
inventointialueen rajauksen että inventointimenetelmien osalta.
Maastotöiden
tueksi
tilataan
tiedossa
olevat
uhanalaisten
lajien
paikkatietoaineistot ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit tietokanta). Metsäkeskukselta ja ELY-keskukselta tilataan tiedot mahdollisista
perustetuista METSO-kohteista sekä inventoiduista metsälain 10§:n erityisen
tärkeistä elinympäristöistä.
Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia kasvillisuuteen,
kansallisten
lakien
mukaisiin
tai
alueellisesti
muutoin
arvokkaisiin
luontotyyppeihin, joita ovat uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit tai
tiedossa olevien uhanalaisten lajien elinympäristöt, metsä- ja vesilain mukaiset
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kohteet sekä METSO I-luokan mukaiset kohteet. Arvokkaiden luontotyyppien
edustavuus ja luonnontilaisuus arvioidaan. Kasvilajiston osalta keskitytään
suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset
lajit, uhanalaiset lajit sekä muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit.
Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tievaihtoehtojen alueet
sekä niiden välittömän lähiympäristön. Arvioinnissa keskitytään erityisesti
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti
arvokkaaseen lajistoon. Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan
asiantuntija-arvioina.
5.4.3

Suunnittelualueen luonnon nykytila
Suunnitellut tievaihtoehdot kulkevat luontoarvoltaan monimuotoisten metsä- ja
saaristoympäristöjen halki. Grundskatin alue (Kuva 5.11) on suurelta osin
varttunutta havumetsää, jota kirjovat useat pienet suolampareet. Rannoilla
kasvaa leppää ja koivua. Grundskatin pohjoiskärki ja Hannos Valsörarna (Kuva
5.12) on kauttaaltaan vanhaa koivuvaltaista metsää, jossa on paljon lahopuuta
(Kannonlahti J., 2015). Tievaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuu myös muutamia
pienvesiä.

Kuva 5.11.

Tievaihtoehtojen alkuosa ilmakuvalla
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Suunniteltujen tievaihtoehtojen loppuosat (Grundskat – Udden) sijoittuvat
harvapuustoiselle alueelle, merialueelle ja lehtipuuvaltaiseen metsään (Kuva
5.1).
Ranta-alueilla
ja
niiden
tuntumassa
tievaihtoehdot
kulkevat
harvapuustoisella alueella. Kaikki vaihtoehdot kulkevat myös merialueella, tosin
vaihtoehto 2 pidemmän matkan kuin muut vaihtoehdot (Kuva 5.12).
Vaihtoehdossa 1 C hyödynnetään Uddströmmenin luotoja ja saaria, jolloin
merialueelle joudutaan rakentamaan muita vaihtoehtoja vähemmän pengertietä.

Kuva 5.12.

Tievaihtoehtojen loppuosa ilmakuvalla
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Uddskatanin rantaniittyä (Kannonlahti, J:, 2015)

Suunnittelualueen puuston keskipituus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva
5.14).

Kuva 5.14.

Puuston keskipituus suunnittelualueella (© Luonnonvarakeskus, 2015.)
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Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tien rakentamisalueella
ja sen lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan menetyksinä,
elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena
häiriövaikutuksena.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja aiheutuvat lähinnä
lisääntyneen ihmistoiminnan ja työkoneiden aiheuttamasta melusta ja muusta
häiriöstä. Aiheutuvat elinympäristöjen muutokset ovat pidempiaikaisia, mutta
kohdistuvat tiealueelle reunavyöhykkeineen. Vaikutusten merkittävyyteen
vaikuttaa mm. alueella esiintyvän eläimistön herkkyys elinympäristön
muutoksille ja hankkeen muille vaikutuksille sekä vaikutukset populaatiotasolla.
Tiehankkeen tyypillinen välillinen vaikutus on estevaikutuksen lisääntyminen.
Tie saattaa vaikeuttaa joidenkin eläinten liikkumista. Muita välillisiä vaikutuksia
ovat esimerkiksi melun lisääntyminen tiealueen läheisyydessä, jolle esimerkiksi
eräät lintulajit ovat herkkiä, sekä mahdollisesti tiealueen lähellä sijaitsevien
vesistöjen tai kosteikkojen vesitalouden muutoksien johdosta aiheutuvat
elinympäristön muutokset kuten veden samentuminen, jolla voi olla vaikutusta
mm. kalastoon. Tosin nykyisillä työtavoilla ja suojauksilla samentuminen jää
yleensä vähäiseksi ja melko lyhytkestoiseksi.
5.5.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Lähtötietoja
suunnittelualueen
eläimistöstä
kerätään
muun
muassa
Ympäristöhallinnon
Hertta
eliölajit
–tietojärjestelmästä,
paikallisen
lintutieteellisen yhdistyksen TIIRA -havaintoaineistosta sekä Luonnontieteellisen
museon ylläpitämästä lintujen rengastusrekisteristä. Arviointityön tueksi tullaan
haastattelemaan
paikallisten
luontoja
ympäristöjärjestöjen
sekä
metsästysseurojen edustajia. Suunnittelualueelle on tehty linnustoselvitys
(Kannonlahti J. 2015).
Hankkeen aiheuttama liikenne ja melu voi muuttaa lintujen muuttoliikkeitä tai
lepäilykäyttäytymistä suunnitellun sillan läheisyydessä. Tämän vuoksi linnustolle
aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi tulee alueen elinympäristöistä sekä
suunnitellun sillan yli muuttavilla tai sen alueella tai läheisyydessä pesivien ja
lepäilevien lintujen liikkeistä olla riittävästi tietoa. Tehdyn linnustoselvityksen
(Kannonlahti J. 2015) lisäksi tullaan toukokuussa 2017 suorittamaan
kenttätutkimuksia suunnitellun sillan/tiepenkereen läheisyydessä oleskelevien
vesilintujen kartoittamiseksi. Kenttätutkimukset tehdään kahtena ajankohtana;
yksi huhti-toukokuun vaihteessa ja toinen muutamaa viikkoa myöhemmin.
Lisäksi tehdään pesimälinnustoselvitys, niin ikään kahdessa osassa;
ensimmäinen toukokuun lopussa ja toinen kesäkuun lopussa. Jotta voidaan
varmistua, että linnustosta on riittävästi tietoa linnustovaikutusten arvioinnin
pohjaksi, käydään aiheesta jatkossakin keskustelua ELY- keskuksen luonto- ja
lintuasiantuntijoiden kanssa.
Liito-oravien papanoita etsitään maastokaudella 2017 mahdollisten pesimä-,
oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa) kartta- ja
ilmakuvatarkastelun perusteella lajin elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta.
Papanamäärä arvioidaan, mitataan puun rinnankorkeusläpimitta ja katsotaan,
onko puussa koloja tai risupesiä. Papana-, pesä- ja kolopuiden sijainnit todetaan
gps-paikantimella. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue rajataan kartalle
löydettyjen papanoiden ja metsän rakenteen perusteella. Selvitykset
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toteutetaan liito-oravalle suositeltujen selvitysmenetelmien mukaisesti, ja ne
ajoittuvat huhti-toukokuulle.
Muuta
alueella
esiintyvää
eläimistöä
pyritään
havainnoimaan
luontotyyppikartoituksen yhteydessä näköhavaintojen sekä jälkihavaintojen
perusteella (syönnösjäljet, jätökset, makuupaikat ja jälkihavainnot). Liito-oravaja kasvillisuusselvitykset laatii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Selvitykset ulotetaan noin 200 metrin etäisyydelle suunnitelluista tielinjoista,
jotta myös mahdolliset muutokset suunnitelmissa voidaan huomioida
vaikutusten arvioinnissa.
5.5.3

Nykytila
Nisäkkäistä itäisessä Merenkurkussa tavataan mm. rusakko ja supikoira sekä
isoimmilla saarilla kettu, mäyrä, näätä, kärppä, lumikko sekä hilleri. Myös
minkki on lisääntynyt saaristossa nopeasti ja tekee ketun ja supikoira tavoin
toisinaan suuria tuhoja alueen lintukannoille. Hirvet viihtyvät kesäisin
saaristossa ja rannikolla, mutta hakeutuvat talvella sisämaahan päin.
Luontodirektiivin liitteen II lajeista Merenkurkun alueella esiintyy nisäkkäistä
harmaahylje, saukko ja itämerennorppa. Saukko on alueella harvinaisempi,
mutta harmaahylkeen pesivä ja vieraileva kanta saattaa nousta satoihin
yksilöihin (www.ymparisto.fi).
Merenkurkku on Pohjanlahden kapein kohta ja siksi luonnollinen muuttoreitti
useille kymmenille tuhansille linnuille, jotka muuttavan alueen kautta
Skandinavian pohjoisosiin ja läntisen Siperian tundralle. Merenkurkun saaristo,
etenkin sen uloimmat osat, tarjoavat erinomaisen elinympäristön myös
runsaalle merilinnustolle. Raippaluodon alueella pesii suojelullisesti arvokkaista
petolinnuista mm. useita pareja merikotkia ja sääksiä. Suunnittelualueella
sijaitsee olemassa olevien tietojen perusteella ainakin kolme suojelullisesti
arvokkaan petolinnun pesäpuuta. Raippaluotoon suunnitellun Mustasaaren
tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on selvitetty
WWF:n
merikotkatyöryhmältä
merikotkan
tärkeimmät
ruokailualueet
Mustasaaren
tuulivoimapuiston
ympäristössä
(EPV
Tuulivoima
Oy).
Suunnittelualueesta osa sijoittuu tällaiselle tärkeälle ruokailualueelle.
Suunnittelualueen pesimälinnustoa on selvitetty touko-kesäkuussa vuonna
2015.
Inventointialueella
havaittiin
kaikkiaan
79
eri
lintulajia.
Kokonaisparimääräarvio havaittujen reviirien perusteella on noin 873–933 paria.
Euroopan unionin lintudirektiivin liitteessä 1 luetelluista erityistä suojelua
vaativista lajeista selvitysalueella havaittiin laulujoutsen, teeri, kuikka,
merikotka, kalasääski, kurki, liro, pikkulokki, räyskä, kalatiira, lapintiira,
palokärki ja valkoselkätikka. Suomen uhanalaisluokituksen silmälläpidettäviin
(NT) lajeihin lukeutuvista lajeista havaittiin tukkakoskelo, isokoskelo, teeri,
kalasääski, punajalkaviklo, naurulokki, räyskä, käenpiika, niittykirvinen, sirittäjä
ja punavarpunen. Luokitukseltaan vaarantuneisiin (VU) lukeutuvista havaittiin
tukkasotka, merikotka ja selkälokki. Erittäin uhanalaisista (EN) lajeista alueella
havaittiin valkoselkätikka (Kannonlahti, J., 2015).
Suunnittelualueella sekä sen ympäristössä pesivien ja ruokailevien lintujen
liikkeistä esimerkiksi Uddströmmenin salmen kautta Revofjärdenin ja
Börsskärsfjärdenin välillä ei ole tietoa.
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5.6

Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet

5.6.1

Vaikutusmekanismit
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Vaikutukset Natura 2000-verkostoon sisällytettyihin alueisiin ja muihin
suojelualueisiin muodostuvat pääosin samoilla mekanismeilla kuin vaikutukset
suunnittelualueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimistöön ja niiden
elinympäristöihin.
Vaikutusten
merkittävyyden
arvioinnissa
tullaan
keskittymään
niihin
luontoarvoihin, jotka ovat olleet suojelualueiden perustamisen kriteereinä.
5.6.2

Lähtötiedot ja menetelmät
YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n ja 66 §:n
mukainen varsinainen Natura-arviointi Merenkurkun saariston Natura-alueelle
(FI0800130, SAC/SPA).
Natura-arviointiin sisältyvät seuraavat asiat:
-

Olemassa olevan aineiston kokoaminen
Hankkeen vaikutusmekanismien ja vaikutusalueen esittely
Määritellään käsitteet merkittävä haitta ja alueen koskemattomuus (eheys)
Arvioidaan hankkeen vaikutukset alueen luontoarvoille
Arvioidaan yhteisvaikutukset lähialueen muiden hankkeiden kanssa
Huomioidaan tuomioistuimien päätökset Natura-asioissa
Esitetään lieventämistoimet arvioidaan niiden vaikutukset
Laaditaan esitys vaikutusten seurannasta

Natura-arviointi perustuu ensisijaisesti hankkeen yhteydessä
luontoselvityksiin ja aiemmin tehtyyn pesimälinnustoselvitykseen.

laadittaviin

YVA-selostusvaiheessa suunniteltujen reitti-vaihtoehtojen alueilla laaditaan
erillinen luontoselvitys, jossa selvitetään mm. alueen luontotyypit, kasvillisuus,
eläimistö sekä merenalaiset habitaatit.
Natura-arvioinnissa keskitytään niihin luontoarvoihin, joiden perusteella
Merenkurkun saariston alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin luontoarvoihin, joihin EteläPohjanmaan ELY-keskus on lausunut (EPOELY/1481/2015) hankkeella olevan
mahdollisia vaikutuksia.
Myös muut suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat
luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet huomioidaan vaikutusten
arvioinnissa.
5.6.3

Nykytila
Seuraavissa kappaleissa on esitetty olemassa olevan tiedon perusteella
suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet, suojelualueet
ja suojeluohjelmien alueet.
Natura-alueet
Suunnittelualue sijoittuu osittain Merenkurkun saaristo -nimiselle Natura-alueelle. Merenkurkun saaristo (FI0800130, SCI/SPA) koostuu Merenkurkun
erikoislaatuisesta sisä- ja ulkosaaristosta, mantereellisilta, metsäisiltä
suursaarilta (Raippaluoto, Björkö) ja mannerrannoilta (Korsnäs, Västerö) aina
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avomeren kivisille ja kallioisille, niukkakasvisille ulkoluodoille. Merenkurkun
saariston määräävin piirre on sen eliöstön ja geomorfologian monimuotoisuus ja
pienipiirteisyys. Maa kohoaa alueella voimakkaasti, noin 90 cm vuosisadassa.
Veden keskisyvyys on alle 10 metriä. Rannat ovat matalia, lohkareisia ja
kivikkoisia. Saaristossa on monin paikoin pienellä alueella nähtävissä kokonaisia
maankohoamisrannikon
flada-glo-saaristojärvi
-kehitysjaksoja
sekä
kasvillisuuden primäärisukkessio. Pohjanlahden kapeimpana ja matalimpana
kohtana Merenkurkku muodostaa voimakkaan suolagradientin ja se on monien
merellisten lajien pohjoisin esiintymisalue (esim. haahka, rakkolevä, turska)
(www.ymparisto.fi /fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet).
Alue on huomattavan laaja (128162 ha). Suunnittelualue sijaitsee Merenkurkun
saaristo-Medelkallan-Utgrynnan
osa-alueella.
Alueen
geomorfologinen
erityspiirre ovat jääkauden päättymiseen liittyvät De Geer -moreenit, jotka
aikaansaavat laajoja yhdensuuntaisia matalien ja pitkänomaisten harjanteiden
kenttiä. Erityisen selvästi muodostumat ovat nähtävissä Uddenin länsipuolella
sekä Svedjehamnin ja Lappörarnan välisellä alueella. Veden voimakas virtaus,
vedenkorkeuden suuri vaihtelu ja vaikeat jääolot ovat tyypillisiä Merenkurkun
hydrologialle. Merivesi voi myös olla 2-4 kertaa kerrostuneempaa kuin muualla
Pohjanlahden alueella. Veden laatu on säilynyt hyvänä suotuisien virtausolojen
ansiosta.
Luontotyypeistä
ovat
hyvin
edustettuina
etenkin
maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnonmetsät edustavista
rantaluhdista ja harmaaleppä- tai koivuvaltaisista rantalehdoista ikääntyviin
kuusikoihin sekä pienet lintuluodot. Myös linnuille tärkeitä matalia rantaniittyjä
esiintyy paikoin laajalti (www.ymparisto.fi /fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_
2000_alueet).
Merenkurkun erittäin monipuolista eläimistöä hallitsevat pesivät ja levähtävät
saaristolinnut. Pesimälinnusto käsittää yhteensä noin 80 lajia ja 85 000 paria.
Mukana on useita uhanalaisia lajeja, mm. vaarantunut räyskä ja taantunut
selkälokki sekä riskilä, ruokki ja alueellisesti uhanalainen pilkkasiipi. Pääosa
Suomen vaarantuneesta lapasotkakannasta pesii Merenkurkussa. Nisäkkäistä
merkillepantavimpia ovat saukko sekä harmaahylje, jonka pesivä ja vieraileva
kanta nousee satoihin. Myös kalakanta ja -tuotanto ovat ympäröiviä merialueita
rikkaampia. Fladat ja umpeen kasvavat, suojaisat ruovikkosalmet muodostavat
tärkeitä kutupaikkoja kaloille ja pesäpaikkoja linnuille. Saaristo on siian ja
merikutuisen harjuksen keskeistä lisääntymisaluetta (www.ymparisto.fi /fiFI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet).
Laidunnus on muovannut kaikkialla saariston luontoa, mikä näkyy niin niittyjen
määrässä kuin metsien ja puuston rakenteessakin. Alueen entinen pääelinkeino
kalastus on selvästi vähentynyt, mutta monilla saariston luodoilla on edelleen
käytössä olevia vanhoja kalamajoja, jotka sopivat yleensä maisemaan varsin
hyvin.
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Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000-alueet sekä
luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet
Kaikki suunnitellut tievaihtoehdot kulkevat Björköbyn saaristo-nimisellä
luonnonsuojelualueella (YSA203014). Kohde sisältyy myös Merenkurkun
saariston Natura 2000 alueeseen. Lisäksi tievaihtoehdot 1A, 1B ja 1C kulkevat
Hannos Valsörarna 2 (YSA107281), Björköby 52 (YSA206160) sekä Börsskäret
16 (YSA206373) -nimisten luonnonsuojelualueiden läpi (Kuva 5.16). Vaihtoehto
2 kulkee kohteen Björköby 34 (YSA203811) läpi.
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Tievaihtoehtojen sijainti suhteessa luonnonsuojelualueisiin

UNESCON maailmanperintökohde
Suunnittelualue sijaitsee UNESCOn maailmanperintökohteen (Merenkurkun
saaristo B) alueella (Kuva 5.17). Merenkurkun saaristo valittiin vuonna 2006
UNESCOn maailman luonnonperintökohteeksi. Merenkurkun luonto on erikoinen
ja
erityisesti
alueella
olevat
moreeniharjanteet
ovat
ainutlaatuisia.
Merenkurkussa maankohoaminen on hyvin voimakasta, joten saaristo muuttaa
jatkuvasti muotoaan uusien saarien noustessa, merenlahtien muuttuessa
järviksi ja veneväylien mataloituessa. Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga
Kustenin maailmaperintökohteen laajennus. Yhdessä ne muodostavat
geologisen
kokonaisuuden,
jossa
maankohoaminen
on
nähtävissä
ainutlaatuisesti.
Alueen kaikkein merkittävimpiä geologisia muodostumia ovat mannerjäätikön
virtaussuuntaan nähden poikittaiset moreenimuodostumat kuten De Geer moreenivallit ja näitä kookkaammat Rogen-tyyppiset moreeniselänteet. Alueelta
löytyy myös jäätikön liikkeen suuntaisia, pitkänomaista pisaraa muistuttavia
selänteitä eli drumliineita ja jäätikön liikkeensuuntaisia kapeita ja pitkiä
flutingselänteitä. Suomessa maailmanperintökohteita varten ei ole luotu uutta
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lainsäädäntöä, vaan sopimuksen päämääriin pyritään olemassa olevien lakien
sekä ohjaus- ja rahoituskeinojen avulla.
Maailmanperintösopimus
maailmanperintökohteiden
tunnetuiksi.

Kuva 5.17.

velvoittaa
suojeluarvojen

UNESCO-kohteiden
(Museovirasto).

sopimusvaltioita
säilymisestä ja

sijoittuminen

huolehtimaan
tekemään niitä

suunnittelualueeseen

nähden

IBA-alueet
IBA-alueet eli kansainvälisesti tärkeät lintualueet on BirdLife Internationalin
hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Suomessa on
97 IBA-aluetta (Heath & Evans 2000).
Valtaosa suunnittelualueesta sijaitsee Merenkurkun saaristo-nimisellä IBAalueella (Kuva 5.18). Kyseessä on erittäin laaja (pinta-ala 223652 ha) ja
monimuotoinen saaristoalue Pohjanlahden keskiosassa. Alueeseen kuuluu satoja
puuttomia ulkoluotoja, pieniä ja keskisuuria lehtipuustoisia saaria, suurempia
seka- ja havumetsäsaaria, saarettomia merenulapoita, lukuisia fladoja ja
glojärviä sekä saaristojärviä ja -lampia. Vedet ovat matalia, kivikkoisia ja
runsastuottoisia. Alue on erittäin tärkeä sekä pesimis- että kerääntymisalueena
(www.merenkurkunlty.net).
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IBA- -alueen sijoittuminen suunnittelualueeseen nähden (BirdLife Suomi
2016, Leivo ym. 2001).

Suojeluohjelma-alueet ja muut merkittävät luontokohteet ja arvokohteet
Suunnittelualueella
tai
sen
välittömässä
läheisyydessä
ei
sijaitse
suojeluohjelmien
alueita.
Lähin
suojeluohjelma-alue
on
rantojensuojeluohjelmaan kuuluva merenkurkun saaristo, joka sijaitsee noin
kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (Kuva 5.19).
Suunnittelualueen koillispuolella, lähimmillään runsaan kilometrin etäisyydellä
sijaitsee Lillhagenin valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (MOR-Y10031). Muodostuma kuuluu arvoluokkaan 3 (hyvin merkittävä) ja se on
muodostumatyypiltään reunamoreeni.
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Suojeluohjelma-alueiden
ja
arvokkaiden
moreenimuodostelmien
sijoittuminen suunnittelualueeseen nähden (Oiva tietopalvelu 2013).

5.7

Pinta- ja pohjavedet

5.7.1

Vaikutusmekanismit
Maalle rakennettaessa tien rakennustyöt aiheuttavat paikallisia muutoksia
alueen maaperässä ja pinnanmuodoissa. Kasvillisuuden poistaminen tien
rakentamisen yhteydessä voi lisätä maaperään kohdistuvaa eroosiota, mikä voi
ilmetä pinta- ja pohjavesien kiintoainespitoisuuden väliaikaisena kasvuna.
Tieyhteyden
rakentamisella
voi
olla
myös
vaikutuksia
vesistöjen
virtausolosuhteisiin ja vesimääriin. Tien kulkeminen soisten alueiden tai ojien yli
voi vaikuttaa pintavesien virtauksiin. Nykyisillä työtavoilla ja suojauksilla
samentuminen
jää
yleensä
vähäiseksi
ja
melko
lyhytkestoiseksi
(rakentamisaikainen vaikutus). Merialueelle rakennettava penkere aiheuttaa
pysyvän vaikutuksen veden vaihtuvuuteen ja virtauksiin merialueella.

5.7.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Pohjavesivaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat ympäristöviranomaisten
pohjavesialuetiedot ja pohjavesitutkimukset. Suunnittelutarkkuuden puitteissa
tarkasteltavia asioita ovat mm. suorat ja välilliset vaikutukset pohjavesialueisiin
(hydrologia, laatu) sekä vaikutukset yhdyskuntien vedenhankintaan ja

48 (65)

Mustasaaren maailmanperintötie
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
22.5.2017

vesihuoltoon. Vaihtoehtojen vaikutus pohjavesiin arvioidaan ja selostuksessa
esitetään
mahdollisten
haitallisten
vaikutusten
ehkäisy
ja
lieventämistoimenpiteet sekä mahdolliset tarkkailukohteet.
Pintavesien
osalta
lähtötiedot
kerätään
pääosin
ympäristöhallinnon
tietojärjestelmästä (OIVA) ja paikkatietojärjestelmästä. Lisäksi hyödynnetään
hankkeesta tehtyjä suunnitelmia, karttoja sekä olemassa olevaa tietoa
pintavesien nykyisestä tilasta ja kuormituksesta. Suunnittelualueen ja sen
läheisyydessä
sijaitsevien
pienvesien
tilan
arvioinnissa
hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan myös alueen pienvesistä tehtyä selvitystä (Wistbacka
ja Snickars 2000).
Suunniteltujen siltapenkereiden eteläpuolisen Revöfjärdenin ja suunniteltujen
penkereiden
pohjoispuolisen
Djupfjärdenin
vesialueiden
syvyyssuhteet,
topografinen avoimuus ja fysikaalis-kemiallinen tila ja ekologinen tila selvitetään
olemassa olevan tiedon pohjalta. Ekologista tilaa tarkastellaan kasviplanktonin,
pohjaeläinten ja rakkolevän kasvusyvyyden osalta, mikäli näitä tietoja on
saatavissa.
Vesistövaikutukset jaotellaan rakentamisen aikaisiin väliaikaisiin vaikutuksiin ja
valmiin tiepenkereen pysyviin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaisten vaikutusten
suuruutta ja kestoa tarkastellaan muista vastaavista rakennustöistä
käytettävissä olevan tiedon ja kirjallisuustietojen pohjalta. Penkereiden pysyvät
vaikutukset liittyvät veden vaihtuvuuden ja virtausten heikentymiseen. Niitä
tarkastellaan tutkimalla, miten tiepenkereet vaikuttavat vesialueiden ja
ulompien merialueiden välisten virtausyhteyksien poikkileikkauksien nykyiseen
pinta-alaan. Lisäksi tarkastellaan, missä määrin penkereet aiheuttavat paikallisia
katvealueita virtauksiin.
Merialueella tullaan tekemään vesisyvyys- ja virtausnopeusmittauksia kevään
2017 aikana. Tarkasteltavien poikkileikkausten syvyyssuhteiden arvioinnissa
hyödynnetään soveltuvin osin myös yleisten merikarttojen syvyystiedoista.
Vaikutustarkastelu on sanallista, lukuun ottamatta virtausyhteyksien pinta-aloja,
jotka määritetään numeraalisesti. Vaikutustarkastelu perustuu asiantuntijaarvioon.
5.7.3

Nykytila
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita.
Lähin pohjavesialue on Björköbyn vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue,
joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (Kuva
5.20).
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Björköbyn pohjavesialueen sijainti

Suunnittelualue
sijoittuu
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoito-alueelle. Vesienhoitosuunnitelmaa tarkentavan ”Rannikkovesien ja
pienten vesistöjen vesienhoidon toimenpideohjelman 2016-2021” mukaan
merialue suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on luokiteltu ekologiselta
tilaltaan tyydyttäväksi. Uddströmmeniä tai Djupfjärdeniä julkaisussa ei ole
mainittu, mutta Revöfjärden suunnittelualueen itäpuolella on mainittu.
Revöfjärdenin vedenvaihtuvuus ulompiin alueisiin huononee jatkuvasti
maankohoamisesta johtuen. Huonontunut vedenvaihtuvuus ulompien alueiden
kanssa altistaa Revofjärdenin maalta tulevalle kuormitukselle. Merialueen
pintaveden kemiallinen tila on luokiteltu puolestaan hyväksi (Westberg V. & Lax
H-G, 2016).
Tievaihtoehtojen varrella on lisäksi muutamia pienvesiä, lähinnä Grundskatin
alueella (Kuva 5.21). Näistä pinta-alaltaan suurin on Grundskat Sund
tievaihtoehtojen 1C ja 2 läheisyydessä.
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Pintavedet suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Järviksi on luettu
kaikki yli 0,1 ha kokoiset vakavedet (Lähde: Maanmittauslaitoksen
maastotietokanta)

Maankohoaminen ja geologiset muodostumat yhdessä ovat synnyttäneet
Merenkurkun saaristoon suuren määrän kluuveja, kluuvijärviä ja fladoja. Flada
on lahti, joka on yhteydessä mereen yhden tai useamman kapean aukon
välityksellä. Kluuvi on osittain umpeen kuroutunut lahti, johon merivesi vain
kovalla tuulella tai nousuveden aikaan. Kluuvijärvellä ei ole mitään yhteyttä
mereen, mutta siinä näkyy jälkiä aikaisemmista murtovesivaiheista. Fladat ja
kluuvit sisältyvät Natura 2000-luontotyyppiin ”laguunit” ja pienet alle 10
hehtaarin fladat ovat automaattisesti suojeltu kaikilta toimenpiteiltä Suomen
vesilainsäädännön nojalla (Metsähallitus 2009).
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Kohdissa, joissa rakennustyöt kohdistuvat lampien tai pienten järvien
läheisyyteen tai purojen tai ojien kohdille, voi rakentamisen aikana pintavesissä
esiintyä kiintoainepitoisuuden ja veden sameuden kasvua. Mikäli rakennuskohta
sijoittuu savi- tai turvemaalle on kiintoaineen kulkeutuminen vesistöön
todennäköistä. Tämä saattaa hetkellisesti vaikuttaa kalastoon ja kalastukseen.
Uddströmmenin yli rakennettavasta sillasta ja/tai pengertiestä voi aiheutua
vaikutuksia Uddströmmenin kalastolle esimerkiksi kutualueisiin kohdistuvina
häiriöinä/menetyksinä ja rakentamisen aikaisen samenemisen vaikutuksesta.
5.8.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutusten arviointityötä varten haetaan lähtötietoja merialueen kalastosta ja
kutualueista kalastusalueen ja osakaskuntien yhteyshenkilöiltä sekä ELYkeskukselta. Mahdollisesti tietoa alueen kalastosta on saatavilla myös
Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemästä selvityksestä ”Rannikon pienvedet
kalojen kutupaikkoina Pohjanmaalla 1997–1998”. Alueen asukkaille, kalastajille
ja vesialueen omistajille tehdään kalastustiedustelu.
Kalastustiedustelun vastausten ja olemassa olevan tiedon lisäksi asiantuntija käy
maastossa alueen läpi, jolloin ympäristö arvioidaan kalaston näkökulmasta
(potentiaaliset kutupaikat jne.). Vaikutusten arvioinnissa käytetään uusimpia
tutkimuksia yhdessä asiantuntija- arvion kanssa.
Pintavesiin aiheutuvien vaikutusten (mm. samentuminen ja virtausmuutokset)
arvioinnin perusteella arvioidaan vaikutuksia pienvesien ja merialueen kalastoon
ja kalastukseen.

5.8.3

Nykytila
Hallinnollisessa kalastusaluejaottelussa suunnittelualue kuuluu Kvarkenin
kalastusalueeseen. Kalastusoikeutta hallinnoivat Björkön osakaskunta ja
Björköbyn kalastuskunta (Björköby Fiskargille rf) sekä Vistan-Grundskatin
osakaskunta ja Brändövik-Vistan kalastuskunta (Brändövik-Vistan fiskargille).
Nykypäivän björköläisille kalastus on lähinnä vapaa-ajan harrastus tai
sivuelinkeino
ja
kylässä
on
vain
muutama
ammattikalastaja
(www.korsholmsskargard.fi).
Merenkurkun saaristossa on runsaasti useille kalalajeille tärkeitä matalia
poukamia ja suojaisia lahtia. Alueella esiintyy yhteensä 40-50 kalalajia.
Merkittävin harvinaisuus on uhanalainen merikutuinen harjus (Thymallus
thymallus), jota ei tiettävästi esiinny missään muualla kuin Merenkurkussa
(Metsähallitus 2009).
Osa merialueen rannikolla elävistä kaloista pyrkii nousemaan kutuaikana
makeaan veteen puroja pitkin. Tällaista kutuvaellusta voi esiintyä niissä alueen
pienvesissä, joissa on selvä yhteys merelle. Kutupaikkaselvityksen (Wistbacka
R. etc., 2000) mukaan alueen pienvesissä kutukykyisistä kalalajeista tavataan
lähinnä haukea, ahventa ja särkeä, paikka paikoin myös säynettä. Osaa alueen
pienvesistä kuormittavat mökkiasutus ja -tiet, metsäojitukset ja avohakkuut,
jotka voivat estää kalojen kutemisen kiintoainekuorman lisääntymisellä ja pH:n
laskulla. Pienvesillä kalastus on vähäistä harrastuskalastusta.
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5.9

Maa- ja kallioperä sekä maankohoamisen vaikutukset

5.9.1

Vaikutusmekanismit

22.5.2017

Maalle rakennettaessa tien rakennustyöt aiheuttavat paikallisia muutoksia
alueen maaperässä ja pinnanmuodoissa. Tien rakentamiseen tarvitaan maa- ja
kiviaineista ja rakentaminen toisaalta synnyttää ylimääräisiä massoja.
Pehmeillä, esimerkiksi savikkoisilla tai soisilla pohjamailla maaperää joudutaan
vahvistamaan massanvaihdoilla, jolloin huonosti kantava maa-aines korvataan
paremmin kantavalla maa-aineksella. Huonot, rakentamiseen kelpaamattomat
maa-ainekset läjitetään tien läheisyyteen. Läjitysalueiden paikat suunnitellaan
tiesuunnitelmavaiheessa
5.9.2

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutusten arvioinnin perusteena käytetään kanta- ja maaperäkarttoja,
ilmakuvia sekä tievaihtoehdoista tehtyjä suunnitelmakarttoja ja mahdollisia
pituusleikkauksia. Pohjasuhteet tarkentuvat yleissuunnitelman laatimisen
yhteydessä, kun käytettävissä on nykyistä enemmän tietoa maaperästä.
Vaikutusselvityksissä hyödynnetään aiempaa suunnittelu- ja selvitysvaihetta
sekä saatavilla olevia uudempia geologisia kartta-aineistoja. Arviointia varten
kootaan yleistiedot maa- ja kallioperästä sekä niiden erikoispiirteistä,
suojelluista ja arvokkaista geologisista muodostumista ja kohteista.
Vaikutusarvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. tien rakentamisen vaikutuksiin
geologisiin muodostumiin. Sen lisäksi arvioidaan maankohomaisen vaikutukset
tiehen koko hankkeen elinkaaren ajalta.

5.9.3

Nykytila
Suunnittelualue sijoittuu Pohjanmaan maakunnan länsiosaan. Pohjanmaan
alueen topografia on tasainen ja joet ovat herkkiä tulvimaan (Pohjanmaan liitto
2012). Suunnittelualueen pinnanmuodot ovat noin tasolla 2,5-7,5 metriä meren
pinnan yläpuolella (mpy).
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Maanmittauslaitoksen

Merenkurkun saaristolle ainutlaatuinen maanpinnanmuotojen erityispiirre on
erityyppisten moreeniselänteiden ja tasaisten moreenialueiden sekä suurten
kivipaasien ja siirtolohkareiden runsaus (Metsähallitus 2009). Suunnittelualueen
maaperä muodostuukin pääosin moreenista, Uddenin eteläkärjessä on myös
hiekka-alue (Kuva 5.23).
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Maaperä suunniteltujen tiereittien alueella (GTK 2010a)

Merenkurkun alueella esiintyy De Geer-moreeneja, kumpumoreeneja ja
epäsäännöllisemmän muotoisia poikittaismoreeniselänteitä. Suunniteltujen
tiereittien alueella sijaitsee useita De Geer -moreenimuodostumia, joista
valtaosa kuuluu luokkaan 3 (Kuva 5.24).

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
22.5.2017

Kuva 5.24.

Mustasaaren maailmanperintötie
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

55 (65)

Geomorfologiset muodostumat suunnittelualueella (Lähde: Geologian
tutkimuskeskus 2011)

Merenkurkun kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi graniitista ja gneissistä,
jotka ovat suhteellisen happamia kivilajeja. Suunnittelualueella kallioperä onkin
granodioriittia ja biotiittiparagneissiä (Kuva 5.25).
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Kallioperä suunnittelualueella (GTK 2010b)

Maankohoamista esiintyy koko Itämeren alueella, mutta Merenkurkun
ympäristössä se on voimakkainta (Kuva 5.26). Merenkurkussa maa kohoaa noin
8,5 mm vuodessa, jonka seurauksena Merenkurkun saariston pinta-ala kasvaa 1
km2 eli 100 hehtaaria vuosittain. Uusia saaria kohoaa merestä, kun taas toiset
laajenevat ja liittyvät yhteen. Lahtia syntyy ja muuttuu fladoiksi, kluuvijärviksi,
järviksi ja kosteikoiksi.
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Maankohoamisen keskus on Perämerellä ja tämän vuoksi kohoaminen ja
rannan siirtyminen on nopeinta Tornion ja Vaasan välisellä alueella.
Alueella kohoamisnopeus on noin 90 cm vuosisadassa. (Kuva: Juhani
Kakkuri / GTK, 1989).

Liikenteelliset vaikutukset
Vaikutusmekanismit
Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu rakentamisen aikana maa-aineksen ja
työkoneiden kuljetuksista suunnittelualueelle. Vaikutuksen laajuus riippuu muun
muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä
on kyseisten teiden sietokyky liikennekuormituksen suhteen.
Uuden tien käyttöönotto aiheuttaa paitsi liikenteen lisääntymistä mm. Vistantiellä
ja Uddenin alueen metsäautoteillä, myös liikenteen vähenemistä nykyisin
käytetyllä reitillä (nollavaihtoehtoon verrattuna).

5.10.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Työssä arvioidaan Liikenneviraston ohjeen mukaisesti eri tielinjausvaihtoehtojen
vaikutukset liikenteeseen. Liikenteellisiä vaikutuksia selvitetään saatavilla olevien
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liikennemäärätietojen
ja
liikenne-ennusteiden
pohjalta.
Liikenteellisistä
vaikutuksista tutkitaan liikenteen kuormitusta, liikenneturvallisuutta ja uuden tien
toimivuutta. Kevyen liikenteen osalta selvitetään eri vaihtoehtojen vaikutukset
kevyen liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja käytettävyyteen. Lisäksi
tehdään vaihtoehdoille liikenneturvallisarvio.
5.10.3

Nykytila
Suunnitellun uuden tien liittyminen olemassa olevaan tiestöön tapahtuu
Raippaluodon puolella Vistantien ja Björkössä Björköntien kautta. Ennen
Björköntietä kuljetaan Uddenin alueen metsäautoteiden (Björkö Västra
skogsvägen ja Uddskatvägen) kautta.
Vistantien liikennemäärä on tällä hetkellä 91 ajoneuvoa vuorokaudessa (Kuva
5.27). Raskaiden ajoneuvojen osuus on 7 ajoneuvoa (Kuva 5.28). Björköntien
liikennemäärä on tällä hetkellä 511 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaiden
ajoneuvojen osuus on 27 ajoneuvoa.

Kuva 5.27.

Liikennemäärät suunnittelualueen lähiteillä vuonna 2015 (Liikennevirasto
2016). Suunnittelualueen sijainti on lisätty karttaan.
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Raskaan liikenteen määrät suunnittelualueen lähiteillä vuonna 2015
(Liikennevirasto 2016). Suunnittelualueen sijainti on lisätty karttaan.

5.11

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

5.11.1

Vaikutusmekanismit
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen vaikutuksia
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja
viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia
vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja
asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen
mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan muun muassa liikenne-, melu- ja
ilmanpäästövaikutusten yhteydessä.
Alustavasti hankkeen merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset liittyvät saariston
liikkumisyhteyksiin, ja toisaalta asumisviihtyvyyteen ja virkistykseen kuten
metsästykseen, marjastukseen ja ulkoiluun. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia voi syntyä liikennemelun kokemisesta, maiseman muutoksesta,
liikenteen mahdollisesti aiheuttamista turvallisuusriskeistä sekä pakokaasujen
ilmapäästöistä. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tien rakentamisen että sen
käytön aikana.
Suorat haitalliset vaikutukset ihmisten elinoloihin kohdistuvat tien välittömään
läheisyyteen, jossa elinympäristö muuttuu voimakkaasti ja erityisesti lähimpien
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asukkaiden viihtyisyys uuden tien myötä heikentyy.
Etäämmällä asuviin
ihmisiin aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat erittäin vähäisiä tai vaikutukset
ovat positiivisia.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa hankkeen muihin
vaikutuksiin ja muodostavat yhteenvedon kaikesta siitä, miten asukkaat kokevat
hankkeen aiheuttamat muutokset.
5.11.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen
myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia asukkaisiin, virkistykseen ja elinkeinoihin.
Työn lähtötietona käytetään alueesta ja muualla samasta aiheesta aiemmin
tehtyjä selvityksiä. Lisäksi tietoa alueesta kootaan tarkastelemalla kartta- ja
tilastoaineistoja (muun muassa väestörakenne, elinkeinorakenne, asutuksen
keskittyminen, palveluiden ja virkistysreittien sijoittuminen). Näiden ja muun
olemassa olevan tiedon pohjalta tehdään yhteenveto asutuksesta ja alueen
yritystoiminnasta.
Lisäksi tehdään alueelle maastokierros, jolla valokuvataan IVA:a varten
asutukseen ja virkistykseen liittyvät vaikutusalueet ja arvioidaan vaikutukset
näihin alueisiin ja toimintoihin. Lähialueen asukkaat kutsutaan mukaan
maastokäynnille ja maastokierroksen jälkeen pidetään työpajatilaisuus. Siinä
tehdään
vaikutustaulukon,
kierroksella
kuvattujen
valokuvien
ja
suunnitelmakartan tarkastelun avulla kartoitus todennäköisistä vaikutuksista.
Lisäksi voidaan tarpeen mukaan tarkastella sopivia vertailuanalyysikohteita.
Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia vaihtoehtoja vertaillaan ja
arvioidaan alueen palvelutason kannalta. Lähtökohtana käytetään tienkäyttäjä/liikkujaryhmittelyä. Suunniteltuja toimenpiteitä arvioidaan eri ryhmien
näkökulmasta ja tarpeista. Arvioinnissa huomioidaan etenkin Björkön ja Vistan
välisen yhteyden ja etenkin Maailmanperintökohteen saavutettavuuden
näkökulmasta.
Kokenut IVA-asiantuntija suunnittelee hankkeen vuorovaikutusmenettelyt ja
osallistuu tilaisuuksien järjestämiseen. Näin varmistetaan, että osallisten
näkemykset tulevat mukaan arviointiin ja suunnitteluun ja näin huomioitua
hyvissä ajoin. Maastokierrosta ja keskusteluita vetävät asiantuntijat
työskentelevät sujuvasti sekä suomen että ruotsin kielellä.
Melu
Tiehankkeesta aiheutuvaa melua ja sen vaikutuksia ihmiseen arvioidaan
melumallinnusten pohjalta. Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen
lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan rakennuksen kohdalla.
Lisäksi selvitetään kirjallisuuden avulla sitä, miten ihmiset kokevat
tuulivoimalaitoksien
aiheuttaman
melun
elinympäristössään.
Tiemelun
ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992)
mukaisia melutason ohjearvoja. Taulukossa 5-3 on esitetty kyseiset ohjearvot
ulkona.
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Taulukko 5-3. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).
Ulkona

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB

50 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien
ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

3) 4)

Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike ja toimistohuoneet

45 dB

-

1)
2)
3)
4)

5.12

Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen
käytettävien alueiden ohjearvoja.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
YVA-ohjelman teon yhteydessä ei tunnistettu olemassa olevia tai suunniteltuja
toimintoja, jotka saattaisivat muodostaa suoria yhteisvaikutuksia tiehankkeen
kanssa. Mikäli tällaisia toimintoja ilmenee, arvioidaan yhteisvaikutukset siinä
laajuudessa, kuin hankkeilla tai toiminnoilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia
tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista
saatavilla olevien tietojen perusteella.
Mahdolliset muut tiehankkeet selvitetään Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

6

HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN
Haittojen
torjunta
ja lieventäminen
ovat
tärkeä
osa
suunnittelua.
Ympäristövaikutusten
arvioinnin
yhteydessä
määritellään
alustavat
toimenpiteet, joiden avulla arvioituja haitallisia vaikutuksia on mahdollista
ehkäistä, rajoittaa tai poistaa. Toimenpiteet esitetään arviointiselostuksessa.
Haittoja ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi meluntorjunnan
suunnittelu, tieympäristön viimeistely maaston muotoilulla ja istutuksilla,
rakentamisen aikaisten toimenpiteiden suunnittelu siten, että tietyömaa
aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa asutukselle sekä pohjavesien
suojaustoimenpiteiden suunnittelu.

7

EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina
oletuksia ja yleistyksiä. Kaikkia arviointiin liittyviä seikkoja ei tunneta riittävän
tarkasti ja toisinaan vaikutusten arvioinnissa on tarpeen käyttää oletuksia.
Kaikki vaikutukset eivät myöskään ole mitattavia tai yksiselitteisiä.
Epävarmuustekijät
liittyvät
muun
muassa
maankäyttösuunnitelmien
toteutukseen, liikenne-ennusteeseen, hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin sekä
useisiin muihin tekijöihin. Epävarmuustekijät kuvataan ja niiden vaikutus
tehtyyn arviointiin esitetään arviointiselostuksessa.
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JATKOSUUNNITTELU, LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat
päätökset on koottu taulukkoon 8-1. Taulukossa 8–2 on lisäksi esitetty
mahdollisesti tarvittavat luvat.
Taulukko 8-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat
päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Maankäyttöoikeudet ja sopimukset

Viranomainen/Toteuttaja
Hankevastaava

YVA-menettely

YVA-laki (468/1994) ja sen
muutos (258/2006)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Liittymälupa maantiehen

Maantielaki
(503/2005)

Pirkanmaan ELY-keskus

Vesilain mukainen lupa

Vesilaki (587/2011)

Aluehallintovirasto

Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslaki
128§

Kunnan
rakennuslupaviranomainen

Taulukko 8-2. Muut mahdollisesti tarvittavat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset.
Suunnitelma/lupa

Laki

Viranomainen/Toteuttaja

Luonnonsuojelulain
poikkeamislupa

Luonnonsuojelulaki
(1096/1996, 553/2004) sekä
Luontodirektiivin
16 (1) artikla
ja liite IV b (49 §)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Muinaismuistolain
poikkeamislupa

Muinaismuistolaki (295/1963)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee
liittää YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama päätelmä.
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SEURANTAOHJELMA
Arviointityön aikana selvitetään, sijaitseeko suunnittelualueella tai sen
läheisyydessä kohteita, joihin kohdistuu merkittäviä haitallisia vaikutuksia tai
joiden tarkkailu muutoin edellyttää seurantaohjelman laatimista. Tässä
yhteydessä huomioidaan myös jo rakentamisaikaisten vaikutusten seuranta.
Seurattaviksi kohteiksi voidaan esittää alueita tai kohteita, joihin kohdistuvien
vaikutusten kesto on pitkäaikainen tai kertautuva. Kohteita voidaan esittää
seurattavaksi myös, mikäli vaikutusta ei pystytä tarkasti määrittelemään
arviointimenettelyn aikana tai haitallisten vaikutusten oletetaan lisääntyvän
toteuttamisen jälkeen. Ehdotus mahdollisesta vaikutusten seurantaohjelmasta ja
seurannan toteutuksen vastuutahot esitetään arviointiselostuksessa.
Arviointiselostukseen
laaditaan
yleispiirteinen
suunnitelma
hankkeen
vaikutusten seuraamiseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja
niiden merkittävyyden perusteella. Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen
vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat,
merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
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