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Tilaisuuden tarkoituksena välittää tietoa parhaillaan nähtävillä

oleva YVA-selostuksesta ja hankkeesta. YVA-selostuksen

virallisen nähtävilläolon aikaan palaute kannattaa toimittaa

mielipiteiden muodossa yhteysviranomaiselle kuulutuksen

mukaisesti. Kuitenkin lopussa oli varattu aikaa keskustelulle

karttojen ja suunnittelumateriaalin äärellä. Yleisöä oli paikalla

40-50 ihmistä.

Esittelyjen sisältö

Tilaisuuden  avasi puheenjohtaja Asta Asikainen.

Puheenvuorossaan Asikainen kertoi YVA-menettelystä

tarkoituksesta yhteysviranomaisen tehtävän näkökulmasta ja

antoi ohjeita mielipiteiden antamiseen YVA-selostuksen

nähtävilläoloaikana (ks. erilliset diat). Tällä hetkellä on tärkeää

ottaa kantaa siihen, miten hankkeessa pitäisi edetä ja onko

YVA-selostuksessa tuotu esille olennaiset asian päätöksenteon

pohjaksi.

Hankkeesta vastaava ja konsultit esittelevät tarkemmin

hanketta (katso nämä diat).  Antti Kärjen puheenvuorossa

käsiteltiin hankkeen taustaa ja vaihetta. Klinga teki

esityksessään läpileikkauksen YVA-selostuksen sisältöön ja

vaikutusarvion tuloksiin. Sari Kirvesniemi esitteli

pääsuunnittelijan roolissa YVA-menettelyssä tarkastellut

vaihtoehdot.

Nostoja keskustelusta

Esittelyt kestivät noin tunnin verran, jonka jälkeen yleisön

kysymyksiä, jalkauduttiin karttojen ääreen ja katsottiin

esittelyvideot.

Keskustelu oli melko vilkasta. Kuten edellisissä tilaisuuksissa,

hanke vaikutti edelleen aiheuttavan toisaalta huolta ja toisaalta

valtatien parantamisen tarve tunnistettiin. Osallistujia kiinnosti

vaihtoehtojen tekniset ratkaisut, niin liittymät kuin

rinnakkaistiet sekä nelikaistaistamisen tilantarve

lunastuksineen, ja erityisesti vaihtoehdon 3 uusi valtatielinjaus.

Asukkaisiin kohdistuvista suurimpia haittoja on asuintalojen

purkaminen. Rinnakkaisteiden ja katuverkon läpiajoliikenne

askarrutti edelleen osallistujia, vaikka esittelyssä tuotiin esille,

että ei-toivottua ajoa voidaan hillitä esim. hidastein.

Toiveita toimenpiteille on erityisesti meluhaitan ja sekä

liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusongelmien vuoksi.  Lisäksi

esiin kysymyksiä liikenteellisten tavoitteiden toteutumisesta eri

vaihtoehdoissa. Osallistujia kiinnosti hankkeen toteutus ja

rahoitus.  Vaikutti sille, että kiitosta saa sai esitetty l

meluntorjunta. Myönteisiä kommentteja kuultiin vaihtoehtoon

VE 3 sisältyvästä Olkiluodontien uudelleen linjauksesta.

TILAISUUDEN KUVAUS JA
MUISTIO
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Aika ja paikka Keskiviikko 15.3.2023 klo 17.00, Poselli, Rauma
Puheenjohtaja: Asta Asikainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Hankkeesta vastaava: Antti Kärki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri (Timo Bäcklundin

sijaisena tilaisuudessa)

Konsulttiryhmä: Sari Kirvesniemi, Ramboll
Rauno Tuominen ja Taina Klinga, Sitowise



Ketä on paikalla?

Kunnat

Rauno Tuominen
Projektipäällikkö

Taina Klinga
YVA-vastuu

Sari Kirvesniemi
Pääsuunnittelija

YVA-konsultti

Antti Kärki

Hankkeesta vastaava
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri

Asta Asikainen

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat

Yhteysviranomainen
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Hanke: Valtatien 8 välillä Rauma-
Eurajoki, YVA JA YLEISSUUNNITELMA

Mitä tehdään?
• Yleissuunnitteluprosessi, johon kuluu YVA-menettely sekä

liikennejärjestelmä- ja maantielain mukainen yleissuunnitelma.
• Tarkoituksena on kehittää valtatietä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta

ja sujuvuutta Rauman seudulla
• Hankkeen lähtökohdat on määritelty Turku-Pori -yhteysvälin

kehittämisselvityksessä (2019). Keskeinen tavoite on suunnitella ja rakentaa
nelikaistainen, keskikaiteellinen valtatie Rauman ja Eurajoen välille. Ratkaisu
tarkentuu YVA- ja yleissuunnitelmatyön edetessä.

Miksi tehdään?
• Valtatie 8 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroopan laajuista

liikenneverkkoa (TEN-T). Valtatie 8 on palvelutasoluokan I pääväylä
(tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen
matkanopeus).

• Liikenne on vilkasta ja tapahtuu runsaasti onnettomuuksia.
• Valtatiellä kulkee paljon kuljetuksia ja paikallista liikennettä, jolla on

yhteyspuutteita rinnakkaistiestön osalta.
• Valtatie 8 Turun ja Porin välillä on elinkeinoelämälle merkittävä väylä Länsi-

Suomessa ja tärkeä työmatkaliikenteen yhteys.
• Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan tavoitteisiin Satakunnan

maakuntakaavan mukaisesti.

Suunnitteluosuus alkaa
valtateiden 8 ja 12 liittymästä
ja päättyy Eurajoen ohitustie -

hankkeen alkuun.
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Tutustu YVA-selostukseen

Taina Klinga, Sitowise
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Arviointiselostus (YVA-selostus)

• YVA-selostus  on kokoaa vaikutusten arvioinnin tiedot ja
tulokset yksien kansien sisälle. Valtatiehankkeeseen liittyy
paljon lähtötietoa, punnittavia asioita ja eri näkökulmia.

• A3-kokoinen raportti, jossa tekstisisältöä on noin 170 sivua
ja liitteet vielä päälle.

• Raportin lukemista helpottavat lukuisat kartat, taulukot,
kaaviot ja  yhteenvedot.  Värilaatikot opastavat osaltaan
sisältöön.

• Vaikka tavoitteena on ollut lukijaystävällisyys, vastausten
löytäminen vaatinee paneutumista raportin sisältöön.

7



YVA-selostuksen pääsisältö Hankkeen kuvaus

YVA-menettely

Vaihtoehdot

Johtopäätökset

Jatkosuunnittelu

Vaikutukset

• Vaihtoehtojen kokonaisvertailu
• Keskeiset vaikutukset
• Tavoitteiden toteutuminen

• Luvat
• Seuranta
• Huomioon otettavat asiat
• Jatkosuunnittelun aikataulu

• Hankkeen perustiedot
• Tausta ja tavoitteet
• Liittyvät ohjelmat ja hankkeet

• YVA-menettelyn kuvaus
• Vuorovaikutus ja tiedottaminen
• Muut lähtökohdat arviointiin

• Suunnitteluhistoria
• Vaihtoehtojen muodostaminen
• Vaihtoehtojen kuvaus

• Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
• Ihmisten elinolot
• Melu ja tärinä, ilmanlaatu
• Maisema ja kulttuuriperintö
• Luonnon monimuotoisuus
• Maa- ja kallioperä, luonnonvarat
• Pinta- ja pohjavedet
• Ilmasto
• Liikenne
• Rakentamisaika

Nykytila ja
kehittyminen
Menetelmät
Vaikutukset

Haittojen
lieventäminen

Vertailu ja johtopäätös

LUKU 2

LUKU 1

LUVUT
5-16

LUVUT
3-4

LUVUT
17-18

LUKU
19

Muu
sisältö

• Lähteet /Työryhmän tiedot
• Suunnitelmakartat
• Melukartat
• Selvitykset

LUVUT
20-21

LIITTEET
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Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeessa on vaativaa
ja moniulotteista

• Lähtökohtana on YVA-lain määritelmät
ympäristövaikutukset.

• Keskeisenä tavoitteena on kuitenkin tunnistaa
tämän hankkeen todennäköisesti  merkittävät
ympäristövaikutukset.

• Tärkeisiin vaikutustyyppeihin kuuluvat mm:
• Suorat vaikutukset:  Arvioidaan toisaalta

uusien tierakenteiden aiheuttamaa muutosta
ja toisaalta valtatien käytön eli liikenteen
vaikutuksia.

• Välilliset vaikutukset: Valtatien parantaminen
vaikuttaa laaja-alaisesti liikennevirtoihin ja
siten edelleen alueiden kehittymiseen ja
yhdyskuntarakenteeseen.

• Tiehankkeella samanaikaisesti sekä myönteisiä että
kielteisiä vaikutuksia hankealueella.

• Tätä kokonaisuutta punnitaan YVA-selostuksessa ja
myös myöhemmässä päätöksenteossa!

.

Valtatien 8
parantamisessa
ovat laajoja ja
kattavat monia

YVA-lain
vaikutusryhmistä.

Ympäristövaikutukset
YVA-laki 252/2017 2§
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Miten arviointityö on toteutettu?

• Lähtökohdat ja menetelmät määriteltiin jo YVA-ohjelmavaiheessa keväällä 2022.
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta antoi ohjauksen ja eväät YVA-selostuksen
laatimiseen.

• YVA-selostusta on työstetty monessa vaiheessa ja yhteistyössä monien asiantuntijoiden
kanssa.  Samalla on tarkennettu arvioitavia vaihtoehtoja siten, että haitallisia vaikutuksia
minimoidaan jo tässä vaiheessa.

• YVA-arvioinnissa näkyy saatu palaute monin tavoin. YVA-selostuksesta löytyy mm. koosteita ja
varsinkin ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa keskustelu on ollut tärkeä aines.

• Käytetty laadullista ja määrällistä asiantuntija-arvioita monipuolisiin ja ajantasaisiin
lähtötietoihin nojaten.

• On tehty laskennalliset melumallinnukset ja niihin pohjautuva ehdotus
meluntorjunnasta.

• Arvioinnin tietopohjan saamiseksi luonnonympäristöön ja muinaisjäännöksiin liittyviä
maastoselvityksiä on tehty kaudella 2022.

• Järjestelmällinen ote vaikutuksen merkittävyyden arviointiin, merkittävyyteen vaikuttavat
tekijät läpinäkyvänä päättelyketjuna näkyvät YVA-selostuksessa kautta linjan.

Kuinka suuri on ”suuri
vaikutus?”

Mitä tarkoitetaan
”vähäisellä

vaikutuksella”?
10



Ympäristön nykytila ja
kehittyminen
YVA-selostuksessa on esitetään kuvaus hankkeen
vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä. Sen
pohjalta voidaan toimenpiteiden aiheuttamaa muutosta ja
sopeuttaa suunnitelmaa ympäristöön.

Suunnittelualueella on monimuotoista  ympäristöä, niin
tiivistä kaupunkia, taajamaa ja maaseutua sekä tuotannon
alueita.

Maakunnallisesti merkittävää maankäytön kehittymisen
aluetta. Maankäytön tavoitteet näkyvät Satakunnan
maakuntakaavassa aluevarauksina.

Valtatien varressa on asuintaloja alttiina vilkkaan liikenteen
ympäristöhäiriöille, erityisesti melulle.

Ympäristön herkkä kohde on maakunnallisesti
arvokas Lapijoen kulttuurimaisema.

Satakunnan viherrakenneselvityksessä
(2021) on tunnistettu maakunnallinen viherkäytävä valtatien
poikki Lapijoen länsipuolella
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Suunnittelun ja arvioinnin tarkkuus
• Maanteiden suunnittelu  on vaiheittain tarkentuvaa. Jokaisesta vaiheeseen

kuuluu tietty suunnittelutarkkuus ja vaikutusten arviointi.
• YVA ja yleissuunnitelma saman suunnitteluhankkeen osana. Ratkaisu jalostuu

työn aikana vaihtoehtotarkastelun ja lisääntyvän tiedon kautta kautta.

• YVA-vaiheessa keskeistä toteutusvaihtoehtojen vertailut. Suunnitellaan sillä
tarkkuudella, että vaihtoehtojen ympäristövaikutusten erot voidaan tunnistaa.

• YVA-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan
yleissuunnitelmaan yksi ratkaisu.

• Yleissuunnitelmassa liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut yleispiirteisesti.

• Huomaa, että suunnitteluprosessiin kuuluu yleissuunnitelman jälkeen vielä
tiesuunnitelma, jossa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat
sitovasti.

Tärkeät yksityiskohdat  (kuten
esimerkiksi meluntorjunta tai

kulkuyhteydet) varmistuvat vasta
tiesuunnitteluvaiheessa, vaikka
toki yleissuunnitelmavaiheessa

niihin otetaan kantaa alustavasti.
(varmistetaan

toteutuskelpoisuus).
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Suunnitelman esittely
Vaihtoehdot

Sari Kirvesniemi, Ramboll
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Tutkitut vaihtoehdot
YVA-menettelyssä on tutkittu neljä
hankevaihtoehtoa:

• Vaihtoehto 0+ (VE 0+) sisältää nykyisen
valtatien vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

• Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää nykyisen valtatien
parantamisen jatkuvaksi ohituskaistatieksi
(2+1).

• Vaihtoehto 2 (VE 2) sisältää nykyisen valtatien
parantamisen nelikaistaiseksi (2+2).

• Vaihtoehto 3 (VE 3) sisältää valtatien
parantamisen nelikaistaiseksi (2+2) osittain
uuteen maastokäytävään Lapijoen kohdalla.
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Vaihtoehto 0+ nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen
Vaihtoehdossa 0+ valtatie säilyy nykyisellään eli valtatiellä on ohituskaistat Luostarinkylän eritasoliittymän molemmin puolin.

Vaihtoehdossa tehdään pieniä lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Nopeusrajoitukset säilyvät nykyisellään eli valtateiden 8 ja 12 eritasoliittymän (Rauman pohjoinen ETL) kohdalla 80 km/h, Luostarinkylän
eritasoliittymän ja ohituskaistojen kohdalla 100 km/h Sorkanmaantien liittymään saakka, Sorkanmaantieltä Eurajoelle 80 km/h paitsi
Olkiluodontien liittymässä 60 km/h.

15



Vaihtoehto 0+ nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen

Toimenpiteet:

• Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan siten, että valtatielle 8 toteutetaan liittymiskaistat.

• Sorkanmaantien ja Miekantien liittymät porrastetaan ja kanavoidaan.
• Olkiluodontien liittymä parannetaan siten, että liittymään toteutetaan pääsuunnan erotettu oikealle

kääntymiskaista Eurajoelta päin ja liittymään toteutetaan jkpp-väylän alikulkukäytävä.

• Sorkanmaantien ja Eurajoen väliltä poistetaan liittymiä ja liittymät korvataan rinnakkaistiejärjestelyin.
Jäljelle jääneet liittymät valtatielle parannetaan:

• Raskintien liittymää siirretään ja se kanavoidaan eli liittymään tulee kääntymiskaista vasemmalle
kääntymistä varten.

• Taipaleentien, Hietatien ja Hosistontien liittymät kanavoidaan eli liittymiin tulee kääntymiskaistat.
• Vanhatien liittymä ja valtatien tonttiliittymät katkaistaan.

• Hosistontien kohdalle toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä.

• Meluntorjuntaa toteutetaan niille kohdille, jossa valtatielle tehdään toimenpiteitä.

• Vaihtoehdon 0+  kustannusennuste  on  noin  18 miljoonaa euroa.

• Vaihtoehdossa ei ole lunastettavia kiinteistöjä.
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Vaihtoehto 1 jatkuva ohituskaistatie (2+1)
Vaihtoehdossa 1 (VE 1) valtatie on jatkuva ohituskaistatie, jossa Sorkanmaantien ja Olkiluodontien
liittymät ovat tasoliittymiä. Olkiluodontien liittymän  eteläpuolelle  toteutetaan  uusi  liittymä,  josta
on yhteys uudelle rinnakkaistielle.

Valtateiden 8 ja 12 eritasoliittymä (Rauman pohjoinen ETL) parannetaan. Luostarinkylän
eritasoliittymä säilyy nykyisellään.

Nopeustaso valtatiellä on ohituskaistaosuuksilla 100 km/h sekä Rauman pohjoisen eritasoliittymän
ja tasoliittymien kohdalla 80 km/h.
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Vaihtoehto 1 jatkuva ohituskaistatie (2+1)
Toimenpiteet:
• Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan siten, että valtatielle toteutetaan liittymiskaistat.
• Luostarinkylän eritasoliittymän pohjoispuolen ohituskaistaa Rauman suuntaan jatketaan.
• Sorkanmaantien ja Olkiluodontien tasoliittymien välinen tieosuudelle on kaksikaistainen.
• Olkiluodontien pohjoispuolelle toteutetaan ohituskaista Eurajoen suuntaan.
• Olkiluodontien liittymä parannetaan siten, että liittymään toteutetaan pääsuunnan erotettu oikealle

kääntymiskaista Eurajoelta päin ja liittymään toteutetaan jalankulku- ja pyöräväylän alikulkukäytävä.
• Rauman ja Luostarinkylän eritasoliittymien lisäksi tieosuudella on Sorkanmaantien ja Olkiluodontien tasoliittymät

sekä Olkiluodontien liittymän  eteläpuolelle uusi  liittymä,  josta on yhteys valtatien itäpuolella kulkevalle uudelle
rinnakkaistielle. Muut tasoliittymät poistetaan ja kulkuyhteydet toteutetaan rinnakkaistiejärjestelyin.

• Uusi rinnakkaistieyhteys toteutetaan Lakarista Lapijoelle Eurajoelle ja sen yhteyteen toteutetaan jalankulku- ja
pyörätie.

• Hietatien kohdalle toteutetaan ajoneuvoliikenteen risteyssilta.
• Ohituskaistaosuuksille toteutetaan riista-aidat.
• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille.
• Vaihtoehdon  1  kustannusennuste  on  noin  51 miljoonaa euroa.
• Vaihtoehdossa ei ole lunastettavia kiinteistöjä.
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Vaihtoehto 2 nykyinen valtatie nelikaistaiseksi (2+2)
Vaihtoehdossa 2 (VE 2) parannetaan nykyinen valtatie nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi.

Valtateiden 8 ja 12 eritasoliittymä (Rauman pohjoinen eritasoliittymä) parannetaan
ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä.
Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään.

Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien nopeustaso on 100
km/h.
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Vaihtoehto 2 nykyinen valtatie nelikaistaiseksi (2+2)

Toimenpiteet:

• Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan.

• Valtatie parannetaan nelikaistaiseksi väyläksi nykyiselle paikalleen.

• Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä, josta on yhteys nykyiselle Olkiluodontielle.

• Valtatien tasoliittymät poistetaan ja kulkuyhteydet toteutetaan rinnakkaistiejärjestelyin.

• Uusi rinnakkaistieyhteys toteutetaan Lakarista Lapijoelle Eurajoelle ja sen yhteyteen toteutetaan
jalankulku- ja pyörätie.

• Miekantien ja Hietatien kohdalle toteutetaan ajoneuvoliikenteen risteyssilta.

• Suunnittelualueelle toteutetaan riista-aidat valtatien viereen.

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille.

• Vaihtoehdon  2  kustannusennuste  on  noin  85 miljoonaa euroa.

• Vaihtoehdossa on kolme lunastettavaksi esitettyä asuinkiinteistöä. Lisäksi  Olkiluodontien  liittymässä
olevan  huoltoaseman  piha-alueella  sijaitsevat  parakit  tulevat  siirrettäväksi.
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Vaihtoehto 3 nykyinen nelikaistaiseksi (2+2), uusi linjaus Lapijoella
Vaihtoehdossa 3 (VE 3) parannetaan nykyinen valtatie nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi
Sorkanmaantien liittymään saakka, josta eteenpäin Sorkanmaantien pohjoispuolella valtatie
parannetaan uuteen maastokäytävään noin viiden kilometrin matkalla.
Valtateiden 8 ja 12 eritasoliittymä (Rauman pohjoinen eritasoliittymä) parannetaan ja
Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Olkiluodontie linjataan uuteen paikkaan
Lapijoen kylän eteläpuolelle.  Nykyinen  Olkiluodontie  jää  paikallisliikenteen käyttöön ja sen
nopeustasoa voidaan alentaa.
Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Nykyinen valtatie jää
rinnakkaistieksi Lapijoen kohdalla. Valtatien nopeustaso on 100 km/h.
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Vaihtoehto 3 nykyinen nelikaistaiseksi (2+2), uusi linjaus Lapijoella

Toimenpiteet:
• Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan.
• Valtatie parannetaan nelikaistaiseksi väyläksi nykyiselle paikalleen Sorkanmaantien eteläpuolella. Sorkanmaantien

pohjoispuolella valtatie parannetaan uuteen maastokäytävään noin viiden kilometrin matkalla.
• Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä.
• Olkiluodontie linjataan uudelleen siten, että uusi linjaus kulkee Lapijoen kylän eteläpuolelta. Linjaus yhtyy nykyiseen

Olkiluodontiehen Lapijoen kylän länsipuolella. Nykyinen Olkiluodontie jää paikallisliikenteen käyttöön.
• Valtatien tasoliittymät poistetaan ja kulkuyhteydet toteutetaan rinnakkaistiejärjestelyin.
• Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieyhteydeksi Eurajoen puolella. Yhteys liitetään Lakarinkatuun ja sen yhteyteen

toteutetaan jalankulku- ja pyörätie.
• Miekantien, Olkiluodontien, Hosistontien ja Koivuniemen Kirkkotien kohdalle toteutetaan ajoneuvoliikenteen

risteyssillat, Vanhatien kohdalle toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä.

• Suunnittelualueelle toteutetaan riista-aidat valtatien viereen.

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille.

• Vaihtoehdon  3  kustannusennuste  on  noin  87 miljoonaa euroa.

• Vaihtoehdossa on yksi lunastettavaksi esitetty asuinkiinteistö.
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Arvioinnin tuloksia
Ympäristövaikutukset ja johtopäätökset
Lähtökohdat
Vaikutukset alueittain
Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Taina Klinga, Sitowise
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Vaikutukset johdantoa

Tämän esittelyn painopiste todennäköisesti
merkittävistä vaikutuksissa ja

kokonaisuudessa.

YVA-selostuksesta löytyy yksityiskohtia ja
todetaan myös ”pienemmät” vaikutukset.

Merkittävä vaikutusMerkittävä vaikutus

Merkittävä vaikutusMerkittävä vaikutus
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Vaihtoehdon VE 0+ vaikutukset

• Suppea vaihtoehto VE 0+ sisältää pieniä
parannustoimenpiteitä ja vastaavasti sen
ympäristövaikutukset ovat vähäisiä.

• Meluntorjunta parantaa melutilannetta erityisesti
Lapijoen ympäristössä, mutta hankkeen mittakaavassa
myönteisen vaikutuksen kokee vain pieni osa
suunnittelualueen asukkaista.

• Tämä melutilanteen muutos Lapijoella on vaihtoehdon
VE 0+ ainoa todennäköisesti merkittävä
ympäristövaikutus.

• Toimenpiteet parantavat hieman ja paikallisesti
liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia.

Vaihtoehto VE 0 +
Melutilanteen muutos alueittain
Nykytilanne 2022
Verrattuna liikenteen ennustevuosi 2050

Meluntorjuntaa niille kohdille, jossa
valtatielle tehdään toimenpiteitä.
melutason erittäin suuret alenemat ovat
pistemäisiä ja keskittyvät esitettyjen
meluesteiden välittömään läheisyyteen.
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VE 1, VE 2 ja VE 3 Rauman osuuden keskeisiä vaikutuksia
• Tällä osuudella vaikutukset merkittävyydeltään

samankaltaisia VE 1, VE 2 ja VE 3.
• Rakennettu valtatieympäristö ei ole erityisen herkkää

muutoksille. Toimenpiteet tapahtuvat pääosin
nykyisellä tie-/liikennealueella ja suorat haitalliset
vaikutukset ovat vähäisiä.

• Myönteiset vaikutukset korostuvat tällä osuudella.
Elinympäristön laatu paranee laajan meluntorjunnan
ja liikkumisen mahdollisuuksien sekä
liikenneturvallisuuden  parantumisen myötä.

• Liikkumiseen ja reitteihin tulee lisää valikoimaa ja
saavutettavuus parantuu.

• Muutamilla asuinalueilla melutasot putoavat
tuntuvasti nykytilanteeseen nähden.

• Maankäyttöä voidaan kehittää hyvätasoiseen
valtatiehen sekä alempaan tie- ja katuverkkoon
tukeutuen. Alueella on jo nykyisin paljon hyvistä
liikenneyhteyksistä hyötyviä toimintoja (esim. Lakarin
logistiikka- ja teollisuusalue).

Liito-oravan
hyppypuut
vahvistavat
ekologista yhteyttä.

Tiilivuoressa
melutilanne
paranee
merkittävästi

Luostarinkylässä melutilanne
paranee merkittävästi

Meluntorjunnan  tavoitetasona on
pidetty VNp 993/92 mukaisia
päiväajan 55 dB keskiäänitason
ohjearvoa asuinrakennuksille. Noin
20 asuintaloa saadaan melun
ohjearvojen alapuolelle.

Osuudella
VE 2 ja VE 3 ovat
toimenpiteiltään

samoja. VE 1 erottuu
kapeammalla päätien

poikkileikkauksella.

Rauman merkittävin
teollisuuden ja
työpaikkojen
kehittämisalue
Kollinen
teollisuusalue

Kaupan
kehittämisvyöhyke

Asutus
Tiilivuori

Asutus
Luostarinkylä

Asutus
Lajo
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VE 1 ja VE 2 Eurajoen osuuden keskeisiä vaikutuksia
• Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen ympäristöön

sovittamisen kannalta melko ahtaalla osuudella.
• Haasteet liittyvät vaihtoehtoon VE 2, sillä

nelikaistaistaminen ja Olkiluodon uusi eritasoliittymä
melko järeänä ratkaisuna muuttavat ympäristöä (siniset
laatikot kartalla).

• Vakavin haitta: VE 2 pitää purkaa kolme asuintaloa
(merkittävä haitta).

• Elinympäristön laatu paranee meluntorjunnan ja
liikkumisen mahdollisuuksien sekä
liikenneturvallisuuden  parantumisen myötä.

• Laaja meluntorjunnan ansiosta muutamilla
asuinalueilla melutasot putoavat tuntuvasti.

• Muutoin aiheutuu vähäisiä haittoja maankäyttöön ja
ympäristöön.  Valtatien rakenteet (mm. meluntorjunta)
sekä yksityistiejärjestelyt tulevat joidenkin asuintalojen
lähelle.

• Liittymien katkaisut aiheuttavat kiertoa. Toisaalta
samalla päivittäinen liikkuminen helpottuu.

• Leveänä alikulku Lapijoen länsipuolella  parantaa
maakunnallisesti merkittävää ekologista yhteyttä
valtatien poikki.

Kokonaisuutena aiheutuu
kohtalainen haitallinen vaikutus
kulttuurimaiseman ominaispiirteisiin

Viheryhteys parantaa
maakunnallisesti
merkittävää ekologista
yhteyttä valtatien poikki.

Useita
vaarallisia
liittymiä
katkaistaan.

VE 2 Liito-oravalle
soveltuva lehto jää
osin eritasoliittymän
alle.

VE 2 Eritasoliittymän
alta pitää purkaa kaksi
asuintaloa ja kaksi
varastorakennusta

VE 2
eritasoliittymään
voidaan kehittää
liikennehakuisia
palveluita.

VE 2 purettava
asuinrakennus,  ahdas
kohta ei mahdollista
meluntorjuntaa

VE 1

Karttapohjana VE 2, mutta
vaikutukset osin samoja
kuten VE 1.

VE 1 eroaa
vaihtoehdosta VE 2

päätien
poikkileikkauksen,

Olkiluodontien
liittymäratkaisun ja

rinnakkaistien
yksityiskohtien

osalta
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VE 3 Eurajoen osuuden keskeisiä vaikutuksia
Valtatie sijoittuu uudelle linjaukselle yli viiden kilometrin matkalla ja
muuttaa merkittävällä tavalla aluetta:
• Valtatie halkoo Lapijoen vakiintunutta kylärakennetta.

Maaseutumaisen alueen luonne muuttuu.
• Vaikka meluntorjunta pitää melutasot ohjearvojen alapuolella, uusi

liikenneväylä tuo alueelle uuden melulähteen.
• Uusi valtatie muuttaa erityisen voimakkaasti sen lähialueen

asukkaiden elinympäristöä.  Merkittävää haittaa aiheutuu noin 20
asuintalolle.

• Yksi asuinrakennus pitää purkaa uuden valtatien alta.
• Avoimella maaseutualueella haitat ulottuvat myös melko laajasti

uuden tien ympäristöön.
• Valtatie pirstoo avointa peltomaisemaa, jakaa avoimen maisematilan

ja katkaisee pitkät näkymät. Merkittäviä haitallisia vaikutuksia
Lapijoen kulttuurimaiseman arvoihin.

• Uusi valtatie aiheuttaa myös estevaikutusta vapaalle liikkumiselle ja
maataloudelle, vaikka poikittaisista yhteyksistä huolehditaan.

Nykyisen valtatien ympäristön merkittäviä myönteisiä vaikutuksia
valtatien siirrosta:
• Nykyisestä valtatiestä  tulee rinnakkaistie. Lapijoen  kaakkoisosa

eheytyy, kun nykyisen valtatien estevaikutus väistyy.
• Suhteellisen tiivisti asutun alueen elinympäristö rauhoittuu.

Melutasot laskevat laaja-alaisesti.

Muu huomionarvoinen vaikutus:
• Vaihtoehtoon VE 3 sisältyy Olkiluodontien uudelleen linjaus. Tämä

ratkaisu rauhoittaa kylän ydinaluetta Olkiluodontien varrella ja
Lapijoen koulun ympäristöä, kun läpiajoliikenne vähenee.

Uusi valtatie halkoo Lapijoen
kulttuurimaisemaa. Meluaidat
katkaisevat pitkät näkymät. Merkittäviä haittoja

asutukselle (noin 20
asuintaloa).

VE 3  NYKYINEN VALTATIE
Ympäristö rauhoittuu,
melutasot laskevat, kun
nykyinen valtatie jää
paikalliseen käyttöön. Melutaso
vähenee laajoilla alueilla jopa yli
10 dB. Jopa 40 asuintalon
kohdalla melutasot laskevat
ohjearvojen alapuolelle.

Viheryhteys parantaa
maakunnallisesti
merkittävää ekologista
yhteyttä valtatien poikki.

Olkiluodon uusi tie
parantaa
viihtyisyyttä
koulun ja
asutuksen
läheisyydessä.

Eritasoliittymään voidaan
kehittää esimerkiksi
liikennehakuisia palveluita.

Yksi purettava
asuinrakennus

Ydinportti jää syrjään
päätien liikennevirroista
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VE 1, VE 2 ja VE 3 Eurajoen osuuden keskeisiä vaikutuksia

• Kaikissa vaihtoehdossa elinympäristön laatu
paranee liikkumisen mahdollisuuksien sekä
liikenneturvallisuuden kohentumisen myötä.

• Yhdessä Eurajoen ohituksen kanssa vaihtoehdot
muodostavat tasokkaan päätieyhteyden, johon
tukeutuen Eurajoen pään palveluita ja työpaikka-
alueita.

Suurteollisuus-
puiston alustava
suunnitelma

Eurajoen eteläinen
eritasoliittymä

Kiertotalous
alustava
suunnitelma

Ydinvoimalan
tieyhteys

Lapijoen kylä ja
kulttuurimaisema

Rata

Cleantech-
alue

Kunnan
maakäytön
kehitys
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Rinnakkaistiet ja alempi tieverkko, suorat vaikutukset

• Rinnakkaistiet ja alempi tieverkko
sijoittuvat paikoin asutuksen lähelle ja
muuttavat ympäristöä.

• Talojen asukkaille tai maanomistajille
aiheutuu vähäistä tai jopa kohtalaista
haittaa uudesta tiestä. Tiet halkovat myös
kiinteistöjä sekä pelto- ja metsäaluetta.

• Paikallistien liikennemäärät ovat kuitenkin
niin pieniä, että melu ei aiheuta valtatiehen
rinnastettavaa vaikutusta. Rinnakkaisteiden
läpiajoa voidaan hillitä esim. hidastein.

Alempi tieverkko suunnitellaan sitovasti
vasta tiesuunnitelmassa ja vaikutukset voivat
muuttua todennäköisesti haitattomampaan
suuntaan lisääntyvän tiedon pohjalta.

Rinnakkaistie halkoo
liito-oravan vanhan
elinympäristön
/soveltuvaa aluetta.

Muinaisjäännöksiä jää
lähelle tielinjausta.

HUOM! VE 3
Olkiluodontien
uudelleen-
linjauksesta
puuttuu
maastoselvityksiin
perustuva tieto,
sillä ratkaisu lisättiin
YVA-menettelyn
loppuvaiheessa.

VE 1 / VE 2 uusi silta
herkkään
jokimaisemaan

Vaihtoehtoihin VE 1 ja VE 2 sisältyvät noin 4,5 km uudet rinnakkaistiet Lakarin ja
Eurajoen välille. Vaihtoehdossa VE 3 uutta rinnakkaistietä on lyhyt osuus, mutta
Olkiluodontie linjataan uudelleen noin 2 km matkalla.
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Vaikutukset liikenteeseen,
maankäyttöön ja alueen kehittymiseen
(VE 1, VE 2 ja VE 3)

• Sujuva päätieyhteys edistää maankäytön kehittämistä laaja-
alaisesti.

• Hankkeen toteutus  Satakunnan maakuntakaavan tukee
maakuntakaavan osoittamien uusien ja kehittyvien maankäytön
alueiden toteutumista. Keskeisiä alueita ovat Rauman Koillinen
teollisuusalue ja Eurajoen kirkonkylää kehystävät työpaikka-alueet.

• Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hanke yhtenäistää Rauman
kaupunkiseutua rakenteellisesti sekä toiminnallisesti parantuvien
yhteyksien ja maankäytön kehittyessä.

• Hankkeella on positiiviset vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja
turvallisuuteen.
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Suurteollisuus-
puisto

Eurajoen
eteläinen
eritasoliittymä

Maakunnalliset merkittävä
liikenneverkko ja kehittyvä
maankäyttö  (Satakunnan
maakuntakaava)

Cleantech-
alue

Liikenteen
palvelut ja
teollisuusreservi

Rinnakkaistie-
yhteydet kytkevät
eteläpuolen alueet
toisiinsa.

Olkiluodon ydinvoimalan
liikenneyhteydet parantuvat. Asialla
myös valtakunnallinen intressi ja
huoltovarmuuden näkökulma.

Rauman koillinen
teollisuusalue on
kaupunkiseudun  merkittävin
kehittämisvyöhyke, ja se
saa hyvät yhteydet päätielle ja
kattavan sisäisen
liikenneverkon

Olkiluoto

Lakari

Eurajoen
kuntakeskus

Rauman
keskusta

RAUMA

EURAJOKI

Valtatiehankkeen myönteiset vaikutukset alueen
toimivuuteen, saavutettavuuteen ja kehittymiseen ovat
merkittäviä.
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Kehittämisvaihtoehtojen VE 1, VE 2 ja VE 3 vertailu vaihtoehtoon
VE 0+

• Kehittämisvaihtoehdot VE 1, VE 2 ja VE 3 muodostavat
merkittävän liikenteellisen kokonaisratkaisun.

• VE 0+ tarjoaa vain pieniä toimenpiteitä, jotka ovat vähäisiä
päätien ja seudun maankäytön tavoitteisiin sekä liikenteen
ongelmiin nähden.

• Melun kannalta kehittämisvaihtoehdot VE 1, VE 2 ja VE 3  ovat
vaikuttavuudeltaan selkeästi parempia kuin suppean
meluntorjunnan mahdollistava VE 0+.

• Huomionarvoista: Kehittämisvaihtoehdoilla on ympäristöön myös
positiivisia vaikutuksia, joita ei vaihtoehdossa VE 0+ saavuteta
(esim. ekologisten yhteyksien parantaminen, vesistöihin
kohdistuvien onnettomuusriskin pieneneminen, laaja
meluntorjunta).

Koska merkittävimmät haitalliset
ympäristövaikutukset liittyvät
vaihtoehtoon VE 3 (Lapijoen uusi
valtatielinjaus), erojen suuruus
vaihtoehtoon VE 0+ nähden riippuu
paljolti vertailtavasta vaihtoehdosta.

Hedelmällisempää on siten verrata
vaihtoehtoa VE 0+
kokonaisnäkökulmasta muihin
vaihtoehtoihin.
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Kehittämisvaihtoehtojen VE 1, VE 2 ja VE 3 vertailu
Lapijoen kohdalla

Merkittävimmät erot vaihtoehtojen kokonaisvertailuun
tuo Lapijoen kohdan vaikutukset ja erityisesti päätien uusi
linjaus vaihtoehdossa VE 3.

• Vaihtoehdossa VE 3 valtatien haitat ja hyödyt
jakaantuvat uudella tavalla nykytilanteeseen
verrattuna.

• Uuden tielinjauksen lähelle jäävän asutuksen
kannalta VE 3 on huonoin vaihtoehto.  Nykyisen
valtatien lähialueen asutukselle kannalta  VE 3
merkitsee elinympäristön laadun parantamista.

• Vaihtoehdon VE 2 merkittävin haitta on se, että kolme
asuintaloa pitää purkaa.

• Lapijoen kulttuurimaiseman arvojen kannalta
vaihtoehto VE 3 on selkeästi huonoin.

• Vaihtoehto VE 3 saattaa vaatia maakuntakaavan
muutoksen.

• Olkiluodon eritasoliittymä muodostaa  uudenlaisen
liikenteen solmukohdan vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3,
mutta sen luoma maankäytön potentiaali on
pienimuotoista nykytiedon pohjalta arvioiden.

Vaihtoehtojen
eroja Lapijoella

VE 3: Lapijoen koulun
ympäristö rauhoittuu ja
siitä muodostuu kylän
raitti  Olkiluodontien
siirron myötä

VE 3: Ydinportin
toiminta vaikeutuu
nykyisessä sijainnissa

VE 3: Uusi valtatie halkoo kylää
ja turmelee kulttuurimaisemaa
sekä tuo uuden melulähteen
uuteen sijaintiin.

VE 3: Entisestä valtatiestä
muodostuu luonteva
rinnakkaistie.
Elinympäristö rauhoittuu
sen varrella.

VE 1 ja VE 2:
Muodostuu pitkä uusi
rinnakkaistie, joka halkoo
ympäristöä paikoin
asutuksen tuntumassa

VE 2:  Täytyy
purkaa kolme
asuintaloa.

VE 3: Merkittävää
viihtyisyyshaittaa aiheutuu
noin 20 asuin- tai
lomarakennukselle. Yksi
purettava asuintalo.
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Kehittämisvaihtoehtojen VE 1, VE 2 ja VE 3 vertailu
kokonaisuus

• Melulle altistuvien ihmisten määrän kannalta vaihtoehto
VE 3 on paras. VE 1 ja VE 2 ovat vaikuttavuudeltaan
toisiinsa nähden varsin samanlaiset.

• Liikenteellisten tavoitteiden kannalta vaihtoehdot VE 2 ja
VE 3  ovat  parempia kuin vaihtoehto VE 1.

• Nelikaistainen valtatie (2+2) tarjoaa ohituskaistatietä
paremman valtatien palvelutason, sujuvan liikenteen
ja takaa liikenteellisen toimivuuden myös liikenne-
ennustetta suuremmillekin liikennemäärille.

Kun kriteerinä on ohjearvot
ylittävälle 55 dB melulle altistuvien
ihmisten määrä,  kaikissa
kehittämisvaihtoehdoissa
merkittävä myönteinen muutos
melutilanteeseen.
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Johtopäätökset

• Todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia hankkeessa ovat vaikutukset ihmisten
elinoloihin sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä vaikutukset liikenteeseen ja
maankäytön kehittämiseen.

• Nuo vaikutukset ovat keskenään hyvin erityyppisiä.  Kokonaisnäkökulma on erilainen kuin
paikalliset vaikutukset.

• Osa vaikutuksista koskee laajoja kokonaisuuksia ja isompia ihmisjoukkoja tai
yhteisöjä. Osa haitoista ja hyödyistä vaikutuksista koskee yksittäisiä kohteita tai
yksilöitä (esim. asuintalojen purkaminen).

• Ympäristövaikutusten kannalta parasta ratkaisua ei voida osoittaa tämän YVA-arvioinnin
pohjalta. Vaihtoehtojen vertailu on varsin haastavaa, kun punnittavana on valtatien
tielinjaukset eri sijainneissa.

• Erityisesti vaihtoehdon VE 3 Lapijoen uusi valtatielinjaus on tuonut arviointiin nykyisen
valtatien parantamisesta erottuvan ratkaisun punnittavaksi päätöksentekoon.

Luvun 18 taulukossa on
eritelty erityyppisiä
olennaisia vaikutuksia
hyvin karkeasti suhteessa
niiden laajuuteen.

YVA-selostuksen luvussa 18 löytyvät
mm. vertailut kiteytettynä

yhteenvetoihin,
yksityiskohtainen vertailutaulukko ja
vaikutuksia käsittelevät teemakartat
sekä paljon vaihtoehtojen punnintaa.
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Mitä seuraavaksi?

• YVA-selostuksesta voi jättää mielipiteitä
yhteysviranomaisen kuulutuksen mukaisesti
3.5.2023 saakka
www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA.
Tämän yleisötilaisuuden esittelyjen nauhoite
lisätään lähipäivinä verkkosivuille
https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki katsottavissa
kahden viikon ajan julkaisusta.

• Myös lyhyt muistio tehdään tilaisuudesta
esittelydioineen (jää verkkosivuille).

• Hankkeesta vastaava tekee linjauksen
jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta (tai
vaihtoehtojen yhdistelmästä) arviolta loppukesällä
2023.  Asia viestitään eri kanavissa.

• Seuraava tilaisuus: elokuussa 2023 (tavoiteaika)
käynnistetään yleissuunnittelu maastopäivällä,
pohditaan ratkaisuja maastossa keskittyen
haastaviin kohteisiin.

Seuraa viestintää!

VIESTINNÄT KEINOT JA KANAVAT

Hankkeesta vastaavan verkkosivut ELY L
https://vayla.fi/vt-8-rauma-eurajoki

 Hankkeen kotisivu, virallinen hankkeesta
vastaavan tarjoama tietolähde.

 Tiivis tietopaketti ja ajankohtaiset tapahtumat.

 Karttapalvelu (palaute tauolla
maalis-huhtikuussa 2023 YVA-selostuksen
nähtävilläolon ajan)

Facebook www.facebook.com/Vt-8-rauma-eurajoki

 Muuta viestintää täydentäen tietoa ajankohtaisista asioista vapaamuotoisemmin.

Sähköpostilista / uutiskirje

 Viesteillä ja uutiskirjeellä kerrotaan muun muassa suunnittelutyön etenemisestä,
päivityksistä ja tilaisuuksista.

 Jos haluat hankkeen sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi  Kirsikka
Mattilalle kirsikka.mattila@sitowise.com.

Media, kunnat ja ilmoitukset

 Edistämme näkyvyyttä mediatiedottein sopivassa rytmissä

 Tarvittaessa ilmoituksia verkossa ja lehdissä.

Yhteysviranomaisen  verkkosivut ELY ympäristö
www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

 YVA-asiakirjat ja kuulutukset

Linkitykset eri
kanavien
välillä
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Valtatie 8 päävaiheet ja eteneminen
YVA-selostus

nähtävillä
3.3.- 3.5.2023

Yleissuunnitelma valmis
loppuvuodesta 2023

YVA-MENETTELY
Useita hankevaihtoehtoja

YVA-ohjelma
nähtävillä
05/2022

Mielipiteet
Lausunnot

Perusteltu
päätelmä

kesällä 2023

Aloitus
loppuvuodesta

2021

Yhteys-
viranomaisen

lausunto
Kesällä 2022

YLEISSUUNNITTELU

YLEIS-
SUUNNITELMA

Yksi hankeratkaisu

20232022 2024

Esittely-
tilaisuus Työpaja

Esittely-
tilaisuus

Esittely-
tilaisuus

Maasto-
päivä

Tiedotteet Facebook  Karttapalvelu  Uutiskirje  VerkkosivutTiedotteet Facebook  Karttapalvelu  Uutiskirje  Verkkosivut

YVA-
SELOSTUS

Arviointi
Johtopäätökset

Mielipiteet
Lausunnot

Yhteysviran-
omaisen

perusteltu
päätelmä

YVA-
OHJELMA

VAIHTO-
EHDON

VALINTA

Yhteysviran-
omaisen
lausunto

YLEIS-
SUUNNITELMAN

HYVÄKSYMIS-
PÄÄTÖS

Työpaja

Päävaiheet,
prosessi,
käsittely

Viestinnän ja
vuoropuhelun
tapahtumia, jotka
rytmittyvät eri
kohtiin.

Mielipiteet
Lausunnot

Työpaja
/vastaan-

otto

Syksy 2023:
yleissuunnitelman

laadintaa

Syksy 2022-talvi
2023:

YVA-selostuksen
laadintaa

Reilun kahden vuoden suunnittelujakso,
lopputuloksena yleissuunnitelma
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• Jokaisesta vaiheeseen kuuluu tietty
suunnittelutarkkuus ja vaikutusten
arviointi.

• Aika valtatien parannustarpeen
ilmenemisestä hankkeeksi ja
rakentamiseen on pitkä. Useita vaiheita
ja päätöksiä tarvitaan ennen hankkeen
toteuttamista.

• Maanteiden suunnittelua säätelee laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
Yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma sen
mukaisia suunnitelmia, ja niihin liittyy
hallinnollinen prosessi ja
hyväksymispäätökset.

• Kaikessa kulkee rinnalla kaavoitus, jonka
täytyy olla linjassa maanteiden
suunnittelun ja liikennejärjestelmän
tarpeiden kanssa.

• Etenemiseen vaikuttaa myös poliittinen
päätöksenteko mm. rahoituksen osalta.

*YVA-laki 252/2017: Soveltaminen tiehankkeissa, mikäli rakennetaan vähintään 10 kilometrin
pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie.

Suuren kokoluokan valtatien parantamisen vaiheet

Maantie- ja liikennejärjestelmälain mukainen käsittely

EsiselvityksetEsiselvitykset YleissuunnitelmaYleissuunnitelma TiesuunnitelmaTiesuunnitelma RakentaminenRakentaminen

Hoito ja ylläpitoHoito ja ylläpito

Vaikutusten arviointiVaikutusten arviointi

ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU

SeurantaSeuranta

*YVA

Maakuntakaava
Yleiskaava

Asemakaava

Maanteiden suunnitteluprosessi

Liikennejärjestelmästä
ja maanteistä
(503/2005
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Keskustelua ja kysymyksiä

Onko yleisiä
kysymyksiä?

Jatketaan keskustelua
myös  karttojen
äärellä, jos aikaa jää.

Pohjakuva: Kimmo Jalava 2018: kuvitettu YVA-opas

Tiesuunnittelu on sitä
yksityiskohtaista

suunnittelua, jonka
käynnistymisestä ei
tiedetä vielä, mutta
täytyy seurata tätä

,,,yleissuunnittelussa sitäkin
kohtaa tarkastellaan YVA-
vaihetta tarkemmin, mutta

se selviää vasta
tiesuunnitelman laatimisen

yhteydessä. Ööö, hyvä idea,
täytyy pohtia…

Melu on kyllä
hurjan kovaa,
jotain pitää
tehdä pian!

Muuten tuo
yksityistie menee
puutarhan päältä!

Tuo meluaita
tärvelisi

maiseman.
Voisiko se olla

läpinäkyvä?

39


