
Tilaisuuden ohjelma
 17.30-18.00 Kahvittelua ja keskustelua karttojen äärellä

 18.00-18.15 YVA-menettelyn yleisesittely
Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus

 18.15-18.30 Hankkeen esittely
Heidi Mäenpää, Väylävirasto

 18.30-19.00 YVA-ohjelman esittely ja arvioitavat vaikutukset
Veli-Markku Uski, Sitowise Oy, Seppo Veijovuori Sitowise Oy, 
Markku Salo, Ramboll Oy

 19.00-20.00 Kysymyksiä ja keskustelua



Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely YVA

12 / 2019

Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus

Helsinki-Turku nopea junayhteys, 
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet



Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA
 Tavoitteena arvioida ympäristövaikutukset ja vähentää

/ poistaa haitalliset vaikutukset
 Hankkeesta vastaava (apunaan konsultti) vastuussa 

− laatii YVA-ohjelman ja -selostuksen.
 Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä.
 Arviointimenettely on avoin ja julkinen.
 YVA tuottaa tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa 

varten.  Tulokset huomioitava päätöksenteossa.
Huom: YVA-menettely ei ole päätöksentekomenettely.

Ympäristöministeriön laatima YVA-video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c

Presenter
Presentation Notes
YVAL 25 § Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssäViranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.

https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c


YVA-menettelyn soveltaminen

 Osa hankkeista edellyttää YVAa suoraan YVA-lain 
(252/2017) liitteen 1 hankeluettelon perusteella.
 YVAa voidaan edellyttää myös yksittäistapaus-

harkinnan perusteella.

 Helsinki-Turku ratahanke edellyttää YVAa
hankeluettelon kohdan 9d (kaukoliikenteen 
rautateiden rakentaminen) perusteella. Hankkeesta on 
myös annettu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-
keskusten yhteinen lausunto 14.5.2019.

Presenter
Presentation Notes
ELY-KESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUTUudenmaan ELY-keskus on ratkaissut, että edellä kuvatun mukainen GLES Oy:n hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden muutokset, joista saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1 momentti). Hankkeet, joihin aina sovelletaan arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain liitteessä 1. Tämän luettelon mukaan (11) jätehuolto, d) velvoite koskee muita kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikkoja, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Luettelon kohta (9 e) liikenne koskee lentokenttien rakentamista, kun pääkiitorata on vähintään 2100 metriä pitkä.Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 12 §:n mukaan hyödynnettäessä jätteitä maarakentamisessa on jätettä käytettävä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. Jätteiden käyttö maarakentamisessa voidaan katsoa hyödyntämiseksi vain silloin, kun niillä aidosti korvataan luonnon materiaaleja tai muita materiaaleja, joita muutoin hankkeessa käytettäisiin. Hirvikorven alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi betonimursketta n. 80 0000-160 000 tonnia vuodessa n. 3-6 vuoden ajan kokonaismäärän ollessa n. 500 000 tonnia. Lisäksi alueelta on tarkoitus louhia kalliota n. 130 000 m3. Vuosittain louhitaan arviolta n. 22 000-44 000 m3.Hankkeeseen on tehty useampia muutoksia alkuperäisen ympäristölupahakemuksen vireille tulemisen jälkeen. Hankkeen Naturaarvioinnissa (Luontotieto Keiron 23.1.2018) on käytetty vastaavaalouhintamäärää, mutta hyödynnettävän betonimurskeen määrän on arvioitu olevan 940 000 tonnia. Natura-arvioinnissa olevan asemapiirroksen (kuva 3) ja ympäristölupahakemuksen liite 8A1yleiskuvauksen liitteenä oleva asemapiirros vastaavat toisiaan, mutta sijoitetun betonimurskeen määrässä on eroa n. 440 000 tonnia. Alueella on tarkoitus murskata vuosittain alle 25 000 tonnia betonia. Tarkemman suunnittelun puuttuessa ei ole selkeitä perusteita alueen esirakentamisessa tarvittaville massamäärille ja massojen sijoittamiselle alueella, vaikkakin liitteessä 8A1 asemapiirroksen tueksi on esitetty myös poikkileikkauksia. Betonimurskeen hyötykäyttö säästää luonnonvaroja ja hyötykäytöllä on siksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Hyötykäytön pitää kuitenkin perustua osoitettuun tarpeeseen ja korvata neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Hankkeella on liikenteellisiä vaikutuksia, jotka on arvioitava. Sekä rakentaminen että toiminnan aikaiset liikennemäärät sekä niistä seuraavat liikenneverkon parantamistarpeet on selvitettävä. Hankealueelle on suunniteltu kuljettavan valtatielle 25 rakennettavan liittymän kautta. Ratkaisu edellyttää tiesuunnitelman laadintaa valtatiestä 25 liittymän ja liittymän vaikutusalueen kohdalta, eli pidemmältä jaksolta valtatietä 25. Tiesuunnitelmassa ratkaistaan kulkuyhteydet hankealueelle, kuten se, mihin kohtaan hankealueelle johtava liittymä sijoitetaan. Tiesuunnitelma laaditaan noudattaen Liikenneviraston antamia ohjeita tiesuunnitelman sisällöstä ja esitystavasta. Hankealueen kulkuyhteyksiä suunniteltaessa on otettavahuomioon valtatien 25 kehittämistarpeet.Maa-ainesten otto (kallion louhinta), betonijätteen murskaustoiminta  sekä työmaan aikainen massojen käsittely ja materiaalien osittainen peittämättömyys ovat omiaan vaikuttamaan hulevesien laatuun negatiivisesti. Näin ollen hankkeella voidaan olettaa olevan selkeitä vaikutuksia sekä alueelta lähtevien pintavesien että pohjaveden laatuun. Kuvatun toiminnan osalta (lentopaikka) tankkausalueen hulevesien lisäksi avoimeksi jää mahdollisten käytön aikaisten liukkauden- ja jääntorjunta- ja -poistoaineiden käyttö. Kyseisillä aineilla saattaa olla vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin lentopaikan käytön aikana. Mahdolliset ongelmalliset vaikutukset koskevat siis sekä rakennus- että käyttövaihetta. Betonimurskeen läjittäminen voi aiheuttaa alueelta huuhtoutuvien javaluvien pintavesien pH-arvon huomattavaa nousua. Vaikutus voi olla pitkäaikainen. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että mikäli betonimurske ei täytä asetuksen 843/2017 vaatimuksia murske viedään  käsiteltäväksi alueelle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Lisäksi on esitetty, että mikäli jäte ei täytävaltioneuvoston asetuksen 843/2017 liitteen 2 vaatimuksia, voidaan jätettä käsitellä eri tavoin, ikäännyttäminen mukaan lukien, sen ympäristökelpoisuuden parantamiseksi. Hakemuksessa esitetty viittaa siihen, että alueelle voidaan tuoda betonijätettä, jota ei ole tutkittu ja alueella tutkittaessa voidaan ikäännyttää alueella, mikäli se ei täytä valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 vaatimuksia.Betonijäte on tavanomaista jätettä, jos se ei sisällä vaarallisia aineita. Verrattaessa hankkeessa esitettyä betonimurskeen määrää YVA-lain liitteen 1 kohdan 11 c tai 11 d määritelmiin, hankkeella on suunniteltu sijoitettavaksi moninkertainen määrä betonijätettä alueelle, jolla ei ole tiiviitä pohjarakenteita. Hakemuksessa esitetyn perusteella ei voida varmuudella sanoa, etteikö hankkeesta voisi aiheutua vesien pilaantumista ja sitä kautta riskiä ihmisten terveydelle (YVA-laki 252/2017, liite 2 kohta 1 a, e ja g). Kiitotien varteen esitetty tasausallas vaikuttaa mitoitukseltaan riittävältä. Allas kuitenkin sijaitsee keskellä kiitotietä n. 50-60 metrin päässä sen reunasta. 3400 m2:n matala ja osin kasvipeitteinen vesialue on omiaan houkuttelemaan alueelle vesilintuja ja tällä voi olla merkittävä vaikutus lentoturvallisuuteen.Suunnitellun hakkeen mukainen maa-alueiden muokkaaminen saattaa rajoittaa alueen tulevaa käyttöä, eikä hankkeen vaikutuksia alueen käyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen ole arvioitu. Voimassa olevassa maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu lentopaikkaa. Tämä sinällään ei estäisi lentopaikan muodostamista, mutta maakuntakaavan ratkaisut (Natura-alue, luonnonsuojelualue, MLY, viheryhteystarve) eivät tue haettua toimintaa. (YVA-laki 252/2017, liite 2 kohta 2 a ja c). Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että GLES Oy:n hanketodennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeella on vastaavia vaikutuksia kuin YVAmenettelyä edellyttävillä hankkeilla (YVA-laki 252/2017, liite 2 kohta 3 b, d ja e).

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252


YVA-menettelyn vaiheet

YVA-ohjelma

YVA-selostus

Arviointiohjelman 
kuulutus, nähtävillä 
25.11.2019−20.1.2020 

Lausunto arviointi-
ohjelmasta

Mielipiteet ja 
lausunnot

Arviointiselostuksen 
kuulutus 

Perusteltu päätelmä

HANKKEESTA
VASTAAVA

YHTEYSVIRANOMAINEN 
(ELY-KESKUS)

ASUKKAAT, 
VIRANOMAISET, 
MUUT TAHOT

Lupa- ja muut 
päätöksenteko-

menettelyt

Mielipiteet ja 
lausunnot

1 kk

2 kk

Presenter
Presentation Notes
Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.18 §Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmastaYhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen on otettava lausunnossaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Lausunnosta on myös käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa. Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa ja muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto on samalla toimitettava tiedoksi asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla. 
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YVA-MENETTELY
• Avoin ja laaja osallistuminen
• Tietoa suunnittelua ja 

päätöksentekoa varten

Hanke-
suunnittelu

Liittymälupa, 
tiesuunnitelma jne.

ELY-keskus
/ L-vastuualue

YVA osana suunnittelujärjestelmää

Ympäristö-
selvitykset

Metsänkäyttöilmoitus 
(hakkuut, 

metsäautotiet)
Metsäkeskus

Väylävirasto
= 

Hankkeesta 
vastaava

Viranomaiset
kansalaiset 
ym. osalliset

Risteämäluvat ym.
Väylävirasto

Kemikaaliturvallisuus-
lupa

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

(Tukes)

Ratasuunnitelmien 
hyväksymispäätökset

Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom

YVA-
ohjelma

YVA-
selostus

ELY-keskus 
=

Yhteys-
viranomainen

Luonnonsuojelulain 
poikkeuslupa
ELY-keskus

Kaavoitus
Yleis- ja asemakaavojen 
hyväksymispäätökset

Luvat + valvonta
Ympäristöluvat, maa-

ainesten ottoluvat, 
rakennusluvat, 

maisema-
työluvat jne.

Kunta

Ympäristö- ja vesiluvat
Aluehallintovirasto 

(AVI) (valvonta, ELY)
Vaikutusten arviointi

Maakuntakaava
Maakuntaliitto



Hankkeen YVA-ohjelmavaiheen kuuleminen
 Arviointiohjelma nähtävillä 25.11.2019−20.1.2020 

− Espoon kaupunki, Kirjaamo, Kauppakeskus Entresse
− Helsingin kaupunki, Kaupungintalo, kirjaamo
− Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto
− Inkoon kunta, kirjasto
− Kaarinan kaupunki, Palvelupiste
− Kirkkonummen kunta, Kunnantalo
− Liedon kunta, Kunnantalo, Asiointipiste
− Lohjan kaupunki, kaupungintalo Monkola
− Paimion kaupunki, Palvelupiste
− Raaseporin kaupunki, Info
− Salon kaupunki, Infopiste
− Siuntion kunta, Kunnantalo
− Turun kaupunki, Konsernihallinnon kirjaamo
− Vihdin kunta, kunnanvirasto
− Internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

 Mielipiteen asiasta voi lähettää kuka tahansa, lausuntoja pyydetty 
eri viranomaisilta (kunnat, museoviranomaiset, AVI jne).

http://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA


Kuva: Kimmo Jalava

Mielipiteitä YVA-ohjelmasta voi toimittaa
Uudenmaan ELY-keskukseen 20.1.2020 saakka
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 

Hankkeen YVA-aineisto Internetissä: 
www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

YVA-video: https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c

Kuvitettu YVA-opas,
Kimmo Jalava:
http://www.yvary.fi/yva-opas/

http://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c
http://www.yvary.fi/yva-opas/


Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden 
YVA-menettely – YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet

3.12.2019 Kaarina     10.12.2019 Lohja
4.12.2019 Salo          11.12.2019 Espoo



Helsinki-Turku nopea junayhteys
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YVA

Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA väliltä Espoo-Turku
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Helsinki-Turku rataosuudet
• Espoo-radan lisäraiteet, ratasuunnitelma hyväksytty 2015, odottaa 

investointipäätöstä (ei mukana YVAssa)
• Espoo–Salo-oikorata (ESA-rata), yleissuunnitelma 2018-2020, 

Alustava yleissuunnitelma + YVA 2009-2010
• Salo–Turku

• Ratatekninen suunnittelu välillä Salo-Kupittaa, 2019-2020
• Piikkiö oikaisu 2019-2020
• Kupittaa-Turku kaksoisraiteen sekä Turun ratapihan ratasuunnitelma 2018-

2020
• Rantarata, selvitys tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä 2019



Helsinki-Turku nopean junayhteyden  
tavoitteet
• raideliikenteen parempi saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat 

liikenneyhteydet.
• edistää valtakunnallisen ja alueellisten liikennejärjestelmien suunnitelmien 

toteutumista 
• edistää valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kaavoituksen ja muun 

maankäytön suunnitelmien toteutumista 
• tukea EU:n ja Suomen kansallisia ilmastotavoitteita

12



Liikennöintimalli
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KAUPUNKIJUNA

Ruuhkatunnin junamäärät ja ajoajat
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Junamäärä ruuhkatunnissa/ 
suunta
• Helsinki-Turku

• 1 Express-juna 
• 1 IC-juna 

• Helsinki-Lohja
• 2 lähiliikenteen junaa
• (1 IC-juna)

• Helsinki-Kirkkonummi 
• 3 lähiliikenteen junaa, joista

1 jatkaa Karjaalle/Saloon
• Helsinki-Espoo-Kauklahti 

• 6 joka asemalla pysähtyvää 
kaupunkijunaa

• Turku-Salo lähiliikenne

IC-juna pysähtyy joko Lempolassa tai 
Vihti-Nummelassa



Helsinki-Turku nopean junayhteyden 
hankekokonaisuuden YVA
• Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELYt: Helsinki-Turku nopean 

junayhteyden hankekokonaisuus tulee YVAta Espoo-Turku väliltä

15

• Uudistettu YVA-laki
• Hankekokonaisuutta ei 

saa pilkkoa
• Espoo-Salo väli perustuu 

YVA-2010 ja 
yleissuunnitelman 
aineistoon

• Ei vaaranneta EU-
rahoitusta hankkeelle



Helsinki-Turku nopean junayhteyden 
hankekokonaisuuden YVA
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• YVA väliltä Espoo-Turku
• Ei sisällä Turun VAK-ratapihaa



Hankekokonaisuuden YVA; hankkeen 
todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset

17

YVA-laissa määritetyt:
• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen, 
• luonnonvaraisten lintujen suojelusta 

• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

• luonnonvarojen hyödyntämiseen
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

VLJS:n tavoitteista
• Valtakunnalliseen ja alueellisiin 

liikennejärjestelmäsuunnitelmiin
• maankäytön suunnitelmiin 
• kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämissuunnitelmiin



Hankekokonaisuuden YVA

• Eri suunnitteluvaiheissa olevien osuuksien yhtenäinen arviointi
• Suunnitteluosuuksien mahdollisesti eri aikaan tehtyjen vaikutusten arviointien päivittäminen

(tarvittavilta osin)
• Jo tehtyjen ja tekeillä olevien selvitysten ja suunnitelmien huomioiminen
• Tarkempaa suunnittelua voidaa edistää yhteysväleittäin, mutta YVA-menettely toteutetaan

hankekokonaisuudesta

18



Intressit hankekokonaisuuden YVAlle

• Arviointi tehdään uudistetun YVA-lain mukaisesti
• Yhdenmukaistaa suunnittelualueen vaikutusten arvioinnin
• Mahdollistaa EU-rahoitusosuuksien hakemukset

19





Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden 
YVA-menettely – YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet

3.12.2019 Kaarina     10.12.2019 Lohja
4.12.2019 Salo          11.12.2019 Espoo



YVA-MENETTELY

22

YVA-ohjelma

YVA-selostus

Jatkosuunnittelu

Mitä arvioidaan?
Miten arvioidaan?

Vaikutusten arviointi

Tulosten 
huomioiminen 
jatkosuunnittelussa

YVA-ohjelma nähtävillä 25.11.2019-20.1.2020

Huom! YVA-menettelyn aikana ei tehdä päätöstä 
jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. 



YVA:n ja suunnittelun kytkeytyminen

23

Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessi

Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Ratasuunnittelu Rakentamissuunnitelma

YVA

Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Ratasuunnittelu Rakentamissuunnitelma

YVA

HANKE-YVA

HANKE-
KOKONAISUUDEN
YVA
YVA voi kytkeytyä 
samanaikaisesti 
moneen eri 
suunnitteluvaiheeseen

YVA sijoittuu tyypillisesti 
tiettyyn 
suunnitteluvaiheeseen, 
esim. AYS tai YS

Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakentaminen

Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakentaminen

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi



ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
• Hankevaihtoehto A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
• Hankevaihtoehto B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku Piikkiön oikaisun kautta
• Vertailuvaihtoehto 0+: Rantarata parantamistoimenpiteillä

24
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LUONNONYMPÄRISTÖ
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MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ



ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

27

melu ja 
runkoääni, 

tärinä

luonnonolot ja 
suojelualueet

ekosysteemi-
palvelut

maa- ja 
kallioperä, 

luonnonvarojen 
käyttö

ilmanlaatu

ilmaston-
muutos

liikenteelliset 
vaikutukset

Radan 
rakentamisen ja 
käytön aikaiset 
välittömät ja 

välilliset vaiku-
tukset

maisema,
kaupunkikuva,
kulttuuriperintö

väestö, 
terveys, elinolot 

ja viihtyvyys

pinta- ja 
pohjavedet

yhdyskunta-
rakenne,

maankäyttö,
aluekehitys
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• Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset
• melu ja tärinä (ajoittainen)
• muutokset lähimaisemassa virkistysalueilla- ja reiteillä
• paremmat junayhteydet, uudet kulkureitit ja tieyhteydet, estevaikutus

• Luonnonoloihin ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset
• luonnonympäristön pirstoutuminen, estevaikutus, vaikutukset ekologisiin 

yhteyksiin

• Maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset

TYYPILLISIÄ VAIKUTUKSIA



ARVIOINTIMENETELMIÄ

• Asiantuntija-arviot
• Nykytila-analyysit
• Kartta- ja valokuvatarkastelut
• Maastokäynnit
• Laskennat: melumallinnukset, päästölaskennat jne.
• Asukkaiden ja muiden osallisten näkemysten huomioiminen
• Kokemukset aiemmista hankkeista

29



VAIKUTUKSEN 
MERKITTÄVYYS

Vaikutus-
kohteen 
herkkyys

Muutoksen 
suuruus

Lainsäädäntö

Yhteiskunnallinen      
merkitys

Alttius muutoksille

Voimakkuus ja 
suunta

Alueellinen laajuus

Kesto

Ohjelmat

Kaavoitus

Lait

Virkistysarvot

Ympäristöarvot

Ristiriidat

Osallisten määrä

Kyky sietää 
muutosta

Raja-arvot

Palautuvuus

Ajoitus

Jaksottaisuus

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI
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VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

+ + + Suuri myönteinen vaikutus

+ + Kohtalainen myönteinen vaikutus

+ Vähäinen myönteinen vaikutus

0 Ei vaikutusta

- Vähäinen kielteinen vaikutus

- - Kohtalainen kielteinen vaikutus

- - - Suuri kielteinen vaikutus

Vaikutuksen 
merkittävyys

Muutoksen suuruus

Suuri Kohtalainen Pieni Ei muutosta Pieni Kohtalainen Suuri

Vaikutus-
kohteen
herkkyys

Vähäinen Kohtalainen Vähäinen Vähäinen
Ei

vaikutusta
Vähäinen Vähäinen Kohtalainen

Kohtalainen Suuri Kohtalainen Vähäinen
Ei

vaikutusta
Vähäinen Kohtalainen Suuri

Suuri Suuri Suuri Kohtalainen
Ei

vaikutusta
Kohtalainen Suuri Suuri



ARVIOINTIIN KUULUU MYÖS

• Haittojen lieventäminen ja torjunta
• Arvioinnin epävarmuustekijät ja riskit
• Yhteisvaikutusten arviointi
• Jatkosuunnittelu sekä tarvittavat luvat ja päätökset
• Ehdotus seurantaohjelmaksi
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TEKNINEN SUUNNITTELU

Rataosuus Salon ratapiha
– Kupittaan ratapiha, 
Piikkiön kautta n. 55 km

Piikkiön oikaisu n. 9 km

Suunnitellaan kaksoisraide
koko osuudelle
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TEKNINEN SUUNNITTELU

Lähtötiedot
• Maanmittauslaitoksen avoin maastomalliaineisto, uusi tarkempi maastomalli ei ole vielä käytettävissä
• Nykyisen raiteen raidegeometrialaskennat
• Väyläviraston rata-arkistosta sekä kaupungeilta hankitut tiedot: sillat, tunnelit, geotekniikka
• Lisää maastomittauksia tai pohjatutkimuksia ei tehdä tässä suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluperusteet, hyväksytty Väylävirastossa 31.10.2019
• Kaksoisraide koko matkalla
• Uuden kaksoisraiteen etäisyys nykyisestä raiteesta on 4,7-15 metriä

• Etäisyys riippuu mm. rakennettavuudesta ja pohjaolosuhteista
• Nykyisten tunneleiden viereen tulee uudet tunnelit
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TEKNINEN SUUNNITTELU

• Tavoitenopeus on 200 km/h perinteisellä kalustolla
• Määritetään kummalle puolelle nykyistä rataa kaksoisraide suunnitellaan
• Suunnitellaan nykyisen raiteen ja kaksoisraiteen vaaka- ja pystygeometria
• Määritellään kaksoisraiteen etäisyys nykyisestä raiteesta, tyyppipoikkileikkaukset
• Määritellään radan maastokäytävä
• Arvioidaan tarvittavat tiejärjestely-, silta-, tunneli- ja pohjanvahvistustoimenpiteet sekä

tärinä- ja meluntorjuntatoimenpiteet
• Suunnitellaan Turussa olevan Vaalantien tasoristeyksen poisto ja korvaavat järjestelyt
• Tehdään kustannuslaskenta
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