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Valtatie  7  välillä  Koskenkylä -Loviisa,  yleissuunnitelma 
 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN  ARVIOINTISELOSTUS 

ALKUSANAT 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus  on  laadittu tukemaan valtatien  7  yleis- 
suunnitelmaa Koskenkylän  ja  Loviisan välisellä tieosuudella. Selostuksen avulla 
kansalaiset  ja  päätöksentekijät voivat perehtyä hankkeen tarkoitukseen, taus-
taan, ratkaisuvaihtoehtoihin  ja  niiden ympänstövaikutuksiin. Varsinaisessa yleis-
suunnitelmaraportissa keskitytään vaihtoehtoihin  ja  valitun vaihtoehdon tarkas-
teluun tiensuunnittelun näkökulmasta. 

Uudenmaan tiepiin  on  tässä hankkeessa kokeillut ympänstövaikutusten arviointia 
(yya) siten, että suunnittelussa  on  noudatettu vuosien  1992  ja  1993 yya  -lakiesi-
tyksiä  ja  tielaitoksen  ohjetta "Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkei

-den  suunnittelussa'. 

Suunnittelussa  on  erityisesti paneuduttu tiedottamiseen sekä asukkaiden  ja  yh-
teisöjen mandollisuuksiin osallistua suunnitteluun. 

Uudenmaan läänin tieympäristötyöryhmä  on  käsitellyt hanketta kolme kertaa. 
Ryhmän rooli  on  ollut neuvoa-antava,  ja  se on  epävirallisesti vastannut lakiehdo-
tuksen mukaista yhteysviranomaista. 

Työstä vastaa Uudenmaan tiepiiri. Konsulttina  on  toiminut  Y-Suunnittelu. Kasvilli-
suusselvityksen  on  tehnyt Enviro Oy.  

il  
0I 

0  
Hankkeesta  on  laadittu yleissuunnitelmaraportti, lyhennelmä  ja  ympäristövaiku

-tusten  arviointiselostus  suomeksi  ja  ruotsiksi. Arviontiohjelma  ja  yya-kokeilusta 
kertova englanninkielinen esite  on  myös julkaistu. Tarkempi suunnitteluaineisto 
löytyy tiepiirissä säilytettävästä työkansiosta. 
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YMPÄRISTÖ  VAIKUTIJSTEN ARVIOINTISELOSTUS 

TIIVISTELMÄ  

Valtatien  7 yleissuunnitelma  koskee Pernajan Koskenkylän  ja  Loviisan ohitus- 
tien välistä tiejaksoa. Yleissuunnittelu alkoi syksyllä  1992,  vuonna  1983  valmistu-
neen pääsuuntaselvityksen pohjalta. Yleissuunnitelmassa tutkittiin nykyisen tien 
parantamista  ja  viittä moottori liikennetieli njausta. Näistä kaksi muodostettiin 

 pien ryh mätyäskentelyyn  osallistu neiden paikallisten asukkaiden  ja  yhdistysten 
edustajien mielipiteiden pohjalta. 

Tärkeimmät jatkosuunnitteluun ehdotetun vaihtoehdon valintaan liittyvät tekijät 
voidaan jakaa kahteen ryhmään:  1)  Asutus  ja  kulttuurimaisema, pohjavedet  ja 
Röisuori metsäkokonaisuuden  säilyminen  ja  2) rakentamiskustannukset  ja 
liikennetalous.  

Tehtyjen selvitysten sekä asukkai Ita, yhdistyksien edustajilta  ja viranomai  silta 
saatujen kannanottojen perusteella tiepiiri esittää jatkosuunnitteluun moottorilii-
kennetievaihtoehtoa  2. Se on linjattu  siten, että asutus  ja  kulttuurimaisema eivät 
kärsi, eikä Lägermalmenin tärkeää pohjavesialuetta ylitetä. Linjaus kulkee 
Röisuon metsäalueen eteläosien läpi, mutta väistää suoalueen noin kilometrin 
etelämpänä kuin aikaisempi pääsuuntaselvitykseen perustuva ehdotus linjauk-
sesta. Vaihtoehto  2 on rakentamiskustan nuksiltaan  ja lii kennetaloudeltaan 
edullisimpia  vaihtoehtoja. 

Ympäristänhoito  painottuu pohjavesien suojaukseen  ja  hirvien vaellusreittien 
turvaamiseen alikuluin sekä antaa suuntaviivat levähdysalueiden ympäristäsuun-
nittelusta. Muuten  tie  pyritään sopeuttamaan metsäjakson karuuteen. Hirvien 
kulkureitit selvitetään, jotta alikulut osataan sijoittaa oikein. Rakentamisen 
jälkeen seurataan alikulkujen vaikutusta hirviin  ja liikenneturvallisuuteen. 

Ympäristävaikutusten  arviointi (yya)  on  suoritettu vuosien  1992  ja  1993 lakiehdo-
tuksia  soveltaen. Hankkeesta  on  laadittu yya -ohjelma  ja  -selostus. Niistä ei ole 
kuulutettu, eivätkä ne ole olleet virallisesti nähtävillä. Suunnittelussa mukana 
olevat viranomaiset ovat hyväksyneet ohjelman  ja  selostuksen. Yya -selostus  on 
tukiai neistoa yleissuunnitelman  käsittelyyn. 

Hankkeesta tiedottami nen  on  ollut laajaa, lähes vuorovaikutteista. Suunnittelun 
aikana järjestettiin kaksi yleisätilaisuutta. Suunnittelussa  on  lisäksi ollut mukana 
pienryhmiä; kaksi asukasryhmää, luontoryhmä sekä paikallista elinkeinoelämää 
edustava ryhmä. Kunkin ryhmän kanssa  on  pidetty neljä pitkää intressiryhmäta-
paamista. Tiedottaminen joukkoviestimissä  on  ollut tiivistä  ja lehtikirjoittelu 

 runsasta. 

Epävarmuustekijäitä  on  useita. Liikenteen kasvuennuste  on  arvio, joka voi johtaa 
väärin mitoitettuihin ratkaisuihin. Moottoriliikennetievaihtoehtojen keskinäiseen 
paremmuuteen tällä ei ote vaikutusta. Raideliikenteen  ja  tieliikenteen välinen 
jakauma saattaa tulevaisuudessa muuttua. Räisuon arvo tulevaisuudessa, 
samoin kuin tien todellinen vaikutus siihen, ei ole tiedossa. Siksi jatkosuunnitte-
luun  on  valittu vaihtoehto, joka ensisijassa vähentää haittoja asutukselle  ja 

 turvaa pohjavesien käyttämandollisuuden tulevaisuudessa. 

Avai nsanat: 	Ympäristävaikutusten  arviointi, yleissuunnitelma, metsät, pohja- 
vedet 
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Suunnitteluosuus  on  pituudeltaan noin  14  kilometriä.  Se  alkaa Koskenkylän eritasoliittymästä  ja  päättyy 
Loviisan ohitustiehen. 

Tiepiiri  ehdottaa jatkosuunnitteluun vaihtoehtoa  2.  Muut tutkitut vaihtoehdot  on  esitetty harmaalla. 
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SUUNNITTELUN KULKU  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely - yya  

Suunnittelussa sovellettiin voimaan  astuvaa  "lakia  ympänstävaikutusten  arviointi- 
menettelystä" vuosien  19921  ja  19932  lakiehdotusten  mukaisesti. Kun  yya-laki 
astuu voimaan, kaikki hankkeet, joiden  tiesuunnittelu  ei ole alkanut, tullaan 
käsittelemään  lain mukaisesti 3 . 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin tarkoituksena  on  edistää suunnittelussa  ja 
 päätöksenteossa  ympäristövaikutusten  yhtenäistä huomioon ottamista  ja  lisätä 

kansalaisten  tiedonsaanti-  ja osallistumismandollisuuksia. Yya:ssa  tarkastellaan 
luontoon, ihmiseen,  raken nettuun  ympäristöön  ja  luonnonvarojen  hyödyntämi

-seen  kohdistuvia vaikutuksia, mutta keskitytään hankkeen  oleellisiin  vaikutuksiin. 
Hankkeen vaihtoehdot selvitetään  ja tiensuunnittelussa  pohditaan myös vanhan 
yhteyden parantamista  ja  mitä tapahtuu,  jos  hanketta ei toteuteta lainkaan. 
Lisäsi selvitetään haitallisten vaikutusten  lieventämismandollisuudet. 4  

Yya-menettely tuottaa kaksi  asiakirjaa, arviointiohjelman  ja arviointiselostuksen. 

 Suunnittelun ohjaus  ja vastuuviranomainen  

Hankkeesta vastaa  tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiiri.  Suunnittelua  on  ohjannut 
 hankeryhmä,  jossa  on tielaitoksen  lisäksi edustettuina Uudenmaan lääninhallitus, 

Helsingin vesi-  ja ympäristöpiin,  Itä-Uudenmaan liitto, Loviisan kaupunki  ja 
 Pernajan kunta. 

Uudenmaan läänin  tieympäristötyöryhmä  on  käsitellyt hanketta kolme kertaa. 
Työryhmän puheenjohtajana toimii lääninhallitus  ja  siinä  on  edustettuna vesi-  ja 
ympäristöpiiri,  alueelliset liitot  ja tiepiiri.  Ryhmä  on  perustettu valvomaan  ympä-
ristövaikutusten  arvioinnin laatua  ja  parantamaan  tiedonkulkua tiensuunnitteluun 

 liittyvissä  ympäristökysymyksissä.  Ryhmä  on  neuvoa-antava, eli  se  antaa 
suosituksia  tieympänstökysymyksistä. 

Hankeryhmä  on  kokoontunut  yleissuunnittelun  aikana seitsemän  ja  sitä edeltä-
neen  ympäristöselvitysvaiheen  aikana kolme kertaa. Konsulttina  on  toiminut  Y- 
Suunnittelu.  

Hankeryhmän  jäsenet, organisaatio, koulutus/asema  ja  tehtävä: 

Pentti Laukkarinen, pj. Uudenmaan tiepiiri (insinööri, hankkeen vetäjä) 
Seija Korhonen Uudenmaan tiepiiri (MMK, yya -kokeilusta vastaava)  
Janne  Tikkamäki  Uudenmaan tiepiiri (insinööri, suunnittelu) 
Seppo Antinoja Uudenmaan tiepiiri (insinööri, esisuunnittelu) 
Juhani Ilmonen Uudenmaan tiepiiri (insinööri, rakentaminen) 
Aulis Tynkkynen Loviisan kaupunki (kaupunginarkkitehti)  
Håkan  Nordling Pernajan kunta (rakennustarkastaja) 
Katri Tulkki Uudenmaan lääninhallitus (arkkitehti, ylitarkastaja) 
Tuula Laaksonen Itä-Uudenmaan liitto (arkkitehti, kaavoituspäällikkö) 
Eeva-Riitta Puomio Helsingin vesi-  ja  ymp.piiri  (limnologi,  tutkimus) 
konsultit: 
Hannu Hilti  Y-Suunnittelu  (DI,  projektipäällikkö) 
Pertti  Andelin  Y-Suunnittelu  (DI,  liikennesuunnittelu)  
Yrjö Kortelainen  Y-Suunnittelu (rakennusmestari, suunnittelu) 
Sakari  Grönlund  Y-Suunnittelu  (EK,  yya)  

Suunnittelun aikana  tiepiinn  suunnittelupäällikkönä toimi  Dl Rita Piirainen  ja 
tiejohtajana  (tiepiirin johtaja)  Dl  Esko Pekkarinen.  
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Suunnittelun eteneminen  ja  eri osapuolten vaikutus 

Käynnistyminen 

Hankkeen yleisuunnittelu käynnistyi keväällä  1992 .  Suunnittelun lähtökohtana 
oli vuonna  1991  tehdyn hankepäätöksen mukainen moottonliikennetielinjaus 
(vaihtoehto  1),  joka perustui pääsuuntaselvitykseen vuodelta  1983.  Kymmenes-
sä vuodessa ympäristäasioiden merkitys suunnittelussa  ja  päätöksenteossa oli 
kasvanut melkoisesti, joten ympäristötietoja tuli täydentää. Ympäristöselvitys 
olisi huomattavasti aiempaa perusteellisempi.  Sen  ajateltiin kuitenkin tuottavan 

 vain  tietoa, jonka perusteella selviäisi, voidaanko  tie  suunnitella alkuperäisen 
vaihtoehdon mukaisesti. Hankeryhmä perustettiin  ensin  ohjaamaan ympäris-
töselvitystä. 

Yya  todetaan tarpeelliseksi 

Ympäristäselvityksen  yhteydessä havaittiin, että linjaus halkaisee erään Itä- 
Uudenmaan suurimmista yhtenäisistä metsäalueista. Vaikka alue  on metsäta-
louskäytässä  ja  alueella oleva iso Röisuo  on  ojitettu, itse metsäalue  on  asuma- 
ton. Ympäristökonsultti  nosti esiin hankeryhmässä sellaiset vaihtoehdot, joilla 
metsä säilyisi yhtenäisempänä. Hankeryhmän enemmistö kannatti kuitenkin 
alkuperäistä vaihtoehtoa. Silloin läänin tieympänstötyäryhmä otti kantaa asiaan 

 ja  suositteli tiepiirille tutkittavaksi nittävällä tarkkuudella linjauksia, joilla Röisuon 
metsäalue saataisiin säilymään mandollisimman laajana 5 . 

Metsäalueen  merkitys oli siis kasvanut edellisestä suunnitteluvaiheesta  ja  näin 
suunnittelutyä tuli huomattavasti ajateltua laajemmaksi. Työhön vaikutti myös 
tuore tielaitoksen ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä keväällä 

 1992  julkistettu ensimmäinen  yva-lakiehdotus.  Koska moottoriliikennetien 
suunnittelu tulisi olemaan  lain  mukaan arvioitava yya-hanke, päätettiin suunnit-
telussa soveltaa lakiehdotuksen mukaista menettelyä. 

Yya:n  myötä mukaan tulivat  0  -vaihtoehto (hanketta ei toteuteta)  ja  0+  -vaih-
toehto (vanhan tien parantaminen). Myös arviointiohjelmaa alettiin tehdä. 
Suunnittelusta tiedottamisen tavoitteena oli avoimuus. Hankeryhmän rooli 
muuttui yleissuunnittelua ohjaavaksi. 

Asukkaat mukaan suunnitteluun 

Yleissuunnittelun  käynnistymisestä oli kuulutettu paikallisissa lehdissä heti 
suunnittelun alussa. Pernajan kunnantalolla järjestettiin  11.11 .1992 yleisötilai-
suus,  josta tiedotettiin tiedotusvälineille  ja  alueen rekisteröidyille yhdistyksille. 
Ylei sötilaisuus oli suunnittelijoiden ensimmäinen tapaaminen paikallisten asuk-
kaiden kanssa. Suurin  osa  paikalla olleista asukkaista kritisoi vahvasti asutusta 
lähemmäksi tulevia vaihtoehtoja  ja  vanhan tien parantamista. Asukkaat olivat 
tottuneet ajatukseen, että uusi  tie  kulkisi kaukana metsässä. Ympäristöviran-
omaisten näkemys Röisuon metsäalueen säilyttämisestä herätti  vain  kummas-
tusta,  sillä  eihän tavallisessa, paikoin avohakatussa, ojitetussa  ja  metsäautotei

-den halkomassa  metsässä voinut olla suojeltavaa. Sitäpaitsi rannikko  ja  meri 
olivat eräiden henkilöiden mielestä Pernajassa tärkeämpiä kuin yksittäinen 
metsäalue. Lintu-, luonto-  ja  metsästysyhdi stysten  edustajat puolestaan pitivät 
metsäalueen yhtenäisyyttä tärkeänä. 
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Intressit menivät siis ristiin. Myös kirjallinen kysely vahvisti 
asian.  Lomake  oli täytettävissä sekä yleisötilaisuudessa että 
Pernajan kunnankirjastossa olleessa suunnittelmanäyttelyssä 

 11 .-27. 11 .1992.  Kyselyn yhteydessä oli mandollista esittää 
vaihtoehtoisia linjauksia kartalle. Palautteesta laadittiin lehdis-
tätiedote. 

Saadun palautteen perusteella suunnittelijat halusivat syventää 
yhteistyötä paikallisten asukkaiden  ja  yhdistysten kanssa  ja 

 järjestää keskustelutilaisuudet neljäl  le  pienryhmälle  helmikuus-
sa  1993.  Osa hankeryhmästä  kannatti ehdotusta  ja  tilaisuudet 
järjestettiin. Mukaan kutsuttiin nykyisen tien varressa olevien 
kylien asukkaita Gislarbölesta (Karjalaiskylä)  ja Sarvilandesta, 
luontoryhmään  tuli edustajia paikallisista luontoyhdistyksistä  ja 

 paikallista elinkeinoelämää edustavista koottiin oma ryhmä. 

Suurin  osa  asukkaista kannatti mandollisimman pohjoisia 
vaihtoehtoja. Luontoryhmä kannatti vanhan tien parantamista 

 ja  pohti samalla uutta eteläistä linjausta, joka ei haittaisi asu-
tusta, mutta säästäisi Röisuon metsäalueen laajempana. 
Paikallista elinkeinoelämää edustava ryhmä piti tärkeänä mah-
dollisimman suoraa moottoriväyläyhteyttä  (lute 4).  Pienryhmäkokous Sariilandessa 

Lähinnä luontoryhmän kannanottojen perusteella muodostettiin vielä kaksi uutta 
vaihtoehtoa, jotka säästäisivät metsäalueen mandollisimman yhtenäisenä, mutta 
eivät halUaisi kohtuuttomasti asutusta. Vaihtoehdot kulkivat Lägermalmenin 
tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen yli. Linjausten suunnittelussa pyrittiin 
välttämään tärkeitä pohjavesialueita. suunnittelun aikana kuitenkin selvisi, että 
Lägermalmenin pohjavesien hyödyntäminen ei tällä hetkellä ole taloudellisesti 
kannattavaa  veden  korkean fluoridipitoisuuden vuoksi. 

Seuraava yleisötilaisuus uusien vaihtoehtojen esittelemiseksi järjestettiin 
 1 .4.1993.  Kutsuja lähetettiin kaikille, jotka olivat kiinnostuneita hankkeesta. 

Tilaisuudesta kuulutettiin lehdissä. Lisäksi paikallislehti julkaisi kokousta edeltä-
vänä sunnuntaina jutun, johon liittyi karttapiirros. Siitä ilmeni, että uudet vaih-
toehdot sijaitsivat vielä lähempänä asutusta kuin aiemmat. Toinen yleisötilaisuus 

 olikin ilmapiiriltään  melko kiivas. Ristiriita asutuksen  ja metsäalueen  säilyttämi-
sen välillä tuntui kärjistyvän entisestään. Tilaisuudessa asukkaat esittivät, että 
pienryhmäkeskustelujen lisäksi olisi pitänyt järjestää vielä yksi kaikille pienryhmil-
le yhteinen tilaisuus, jossa olisi pohdittu asiaa. 

Pääosa asukkaiden edustajista kutsuikin tieplirin  ja konsultin  edustajat keskus-
telemaan kompromissiratkaisusta luonto-  ja asukasnäkökulman  välillä. Keskus-
telussa päädyttiin kahteen vaihtoehtoon  (ye 2  ja  ye 3),  jotka mukana olleet 
hyväksyivät. Tilaisuus oli hengeltään hyvin sopuisa. Jopa asukkaiden välisistä 
vanhoista ristiriidoista keskusteltiin rakentavasti. 

Ennen toista yleisötilaisuutta tiepilti pudotti pois jatkosuunnittelusta vanhan tien 
parantamisvai htoehdon  ja nollavai htoehdon hankeryh män  suosituksesta. 
Yleisötilaisuuden jälkeen hankeryhmä suositteli eteläisimmän linjausvaihtoehdon 
karsimista  (ye 5)  ja tiepiln  karsi  sen.  Jäljelle jäivät siis vaihtoehdot  1, 2, 3  ja  4. 

 Hankeryhmä  ei päässyt yksimielisyyteen jatkosuunnitteluun valittavasta vaih-
toehdosta. 
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Tehtyjen selvitysten sekä asukkailta, yhdistysten edustajilta  ja 
 vi ranomaisilta  saatujen kannanottojen pohjalta tiepii  i-i  n  suunnitte-

lupäällikkö esitteli valittavaksi vaihtoehdon  2.  Vaihtoehto sijait-
see Röisuon kohdalla alkuperäistä linjausta noin kilometrin 
etelämpänä  ja  kaukana asutuksesta. Päätöksestä tiedotettiln 
lehdistölle. Tämän jälkeen työstettiin yleissuunnitelma  ja arvioin-
tiselostus.  

Tätä kirjoitettaessa yleisuunnitelma  on vii meistelyvaiheessa.  Sen 
 valmistuttua seuraa lausuntokierros liikenneministeriön päätöstä 

varten. Lausunto pyydetään viranomaisilta, kunnilta  ja  muilta 
tahoilta, joita asia koskee. Lausuntokierroksen yhteydessä 
järjestetään tilaisuus, jossa asukkaat  ja  muut intressiryhmät 
voivat tuoda esiin näkökantojaan valitusta vaihtoehdosta  ja 
jatkosuunnittelussa  tärkeistä seikoista. Asukkailla  on  mandolli-
suus ottaa kantaa suunnitelmaan myös kunnan antaman lausun-
non kautta. 

Arviointiohelma  oli nähtävillä suunnittelunäyttelyssä  11 
27.11.1992,  mutta ohjelmasta ei ole kuulutettu eikä  se  ole ollut 
virallisesti nähtävillä. Arviointiohjelma hyväksyttiin hankeryh-
mässä  ja  läänin tieympäristötyöryhmässä. Pienryhmäkokous Sarvilandessa 

Arviointiselostustuksesta  pyydettiin kommentteja pienryhmätyöskentelyyn 
osallistuneilta asukkailta  ja  yhdistysten edustajilta. Selostuksesta ei ole kuulutet

-tu  eikä pyydetty virallisia lausuntoja. Arviointiselostus hyväksyttiin hankeryhmäs
-sä,  ja  läänin tieympäristötyöryhmän mukaan päätöksenteon pohjaksi  on  tehty 

riittävät selvitykset. 

Suunnittelun eteneminen tiehallinnossa 

Hankepäätös  Liikenneministeriö  on  antanut  8.10.1991 hankepäätöksen 
pääsuuntaselvityksen  perusteella. Hankepäätöksessä  on  todettu tien  paranta- 
mistarve,  hyväksytty hankkeen tavoitteet  ja  annettu tavoitteet jatkosuunnittelulle. 

Toimenpidepäätös  Syksyllä  1993  valmistuvan yleissuunnitelman perusteella 
haetaan liikenneministeriöltä toimenpidepäätöstä. Siinä hyväksytään verkolliset 

 ja liikennetekniset  ratkaisut  ja  tien yleispiirteinen sijainti, ympäristön hoitotoimen-
piteet, hankeperustelut  ja  hankkeen kelpoisuus ehdolle toiminta-  ja taloussuunni-
telmaan, kustan nustavoite  sekä ohjeet jatkosuun nittelulle. Ympänstövaikutusten 
arviointiselostus tukee ylei ssuunnitelmaa koskevaa päätöksentekoa. 

Tiesuunnitelman vahvistamispäätös 	Tielain mukaisesti vahvistettava  tie- 
suunnitelma antaa oikeuden tien rakentamiseen. Yya-lakiehdotuksen mukaan 
tiesuunnitelmaa ei voi vahvistaa ilman yhteysviranonomaisena toimivan läänin-
hallituksen hyväksymää arvioi ntiselostusta. Tiesuunnitel  massa tarkennetaan 
yleissuunnitelmassa määntetyt penaateratkaisut,  jotta  tie  voidaan rakentaa 
suunnitelman mukaisesti. Tiesuunnitelmassa määritetään lunastettava tiealue 
liitännäisalueineen  ja  arvioidaan rakentamis-  ja lunastuskustannukset.  Tiesuunni-
telman hyväksyy liikenneministeriö. 

Lopullisen rakentamispäätöksen tekee eduskunta, joka myöntää hankkeelle 
rahoituspäätöksen. Rahoituspäätös tehdään aikaisintaan vuonna  1996. 
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1.  Hankkeen perustelut 

Valtakunnalliset perustelut 

Tielaitos  esittää suunnitteluvälin Koskenkylä-
Loviisa kehittämistä moottonväylänä viimeisim-
mässä valtatieverkon kehittämisohjelmassa 6 . 

Valtatie  7 on  siinä luokiteltu erityisen tärkeäksi 
valtatieksi. Tiejakson länsipuolinen osuus Hel-
singistä Koskenkylään  on moottoriväylää  ja 

 idässä jakso yhtyy Loviisan ohitustiehen, joka 
 on moottoriliikennetietasoinen  (kuva  3).  

Valtatie  7 on  osa  kansainvälisesti merkittävää 
valtatietä  E 18. Tien päätepiste on  idässä Pieta-
ri  (kuva  1). Tien  parantamiseen  on  tarpeen 
varautua,  jos  halutaan kehittää erityisesti maan- 
tieliikennettä Pietarin suuntaan. 

Liikenneministeriön hankepäätöksessä vuodelta 
 1991 tieosuus on  esitetty suunniteltavaksi 

moottoriliikennetienä. Hankepäätös perustui 
vuosina  1983-84  tehtyyn pääsuuntaselvityk-
seen 8. Yleissuunnittelu, johon ympäristövaiku

-tusten arviointiselostus  liittyy, käynnistyi loka-
kuussa  1992. 
Yleissuunnitelma  koskee Koskenkylän eri-
tasoliittymän  ja  Loviisan ohikulkutien läntisen 
eritasoliittymän väliä  (kuva  2). Tiejakso on  pää-
osin Pernajan kunnassa,  vain  vajaa kilometri itä- 
päässä  on  Loviisan kaupungin alueella. 

Seudulliset  perustelut 
Itä-Uudenmaan kehittämisstrategia perustuu 
oletukseen "Itämeren helmi nau  han" kehittymi - 
sestä  Turun, Helsingin  ja  Pietarin välille 9  Tällai-
nen aluerakenne perustuisi alueiden välisiin 
vuorovaikutussuhteisii  n  ja  kansainvälisiin liiken-
neyhteyksiin. Valtatien  7  kehittäminen moottori-
väyläksi  ja  itäisen rannikkoradan rakentaminen 
Porvoon  ja  Loviisan kautta  on  tärkeä  osa  tätä 
strategiaa.  

Nykyisen tien puutteet 

Nykyinen  tie on  kapea - päällysteen leveys  vain 
 seitsemän metriä - kun vastaavat tiet ovat 

yleensä vähintään  8-10 metrisiä  (kuva  4).  Lisäk-
si  tie on  mäkinen  ja  mutkainen  ja loukkaantu-
misiin  johtaneita ulosajoja sattuu keskimääräistä 
enemmän.  Tien  nopeusrajoitus  on 80 km/h.  

Nykyisen tien rakenne  on  heikko.  Se  ei kestä 
raskaan liikenteen edelleen lisääntymistä. Ras-
kaan liikenteen osuus  on  nyt  15%. 

Tien liikennemäärä  oli vuonna  1992  keskimäärin 
noin  6000  ajo neuvoa vuorokaudessa.  Jos  liiken-
ne lisääntyy tielaitoksen vuoden  1993 ennus-
teen 10  mukaisesti, vuonna  2010  tiellä olisi 

 9000 - 10000  ajoneuvoa vuorokaudessa.  Jos 
 mitään ei tehdä, merkitsevät nämä liikenne- 

määrät vilkasliikenteisimpinä aikoina, kuten 
juhlapyhien aattoina  ja kesäviikonloppuisin  jat-
kuvaa jonoa. 

Tienvarren asukkaat pitävät tietä turvattomana 
 ja meluisana. Melualueella  on 20-30  taloa, joista 

suurin  osa  on Sarvilanden  kylässä. 

Hankkeen  päätavoitteet 

*  Valtatien  7  kehittämisen tulee tukea valta-
kunnallisia  ja seudullisia aluerakenteelle 

 asetettuja tavoitteita. 

* Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä ei 
kasva liikennemäärien kasvusta huolimatta. 

*  Valtatiellä  7  ei parantamistoimenpiteiden 
jälkeen ennusteiden mukaisilla liikennemää-
rilläkään ole arkisin ruuhkia. 

* 	Liikenteen  ja  tien haitat asutukselle lievene - 
vät.  Toimenpiteiden ympäristähaitat ovat 
mandollisimman pienet. Tiejakson  paranta-
mistoimenpiteet  eivät saa rikkoa suojelualu-
eita  tai  muita arvokkaita alueita, kohteita  ja 
maisemakokonaisuuksia.  

VT7  
E18 

OSLO 
El 8  

Hankkeen tavoitteet  on  käsitelty hankeryhmäs- 
sä.  Tarkemmat ympäristätavoitteet  ja  niiden 
toteutuminen  on  esitetty kohdassa "jatkosuunnit- 

Kuva  1.  Eurooppatie  18 
	 teluun valittu vaihtoehto" (luku  5,  sivu  32). 
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Kuva  2. Suunnittelualue  alkaa Koskenkylän  eritasolllttymästä  ja  päättyy  LovIIsan ohitustiehen.  

Kuva  3. Suunnittelualue  

Kuva  4.  Nykyinen valtatie  on  kapea  ja  osaksi vaarallisen mutkainen  ja  mäkinen.  
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2.  Hankkeen liittyminen alueen muuhun suunnitteluun 

Muut suunnitelmat 

Itäradat 

Suunnittelualueella, hankepäätöksen  mukaisen 
moottoriväylälinjauksen pohjoispuolella kulkee 
Itäradan eteläisimmän vaihtoehdon mukainen 

 Ii njaus.  

Liikenneministeriön asettama työryhmä  on  sel-
vittänyt Helsingistä itään suuntautuvia rauta-
tieyhteyksiä. Kaikki kolme vai htoehtoi  sta  Ii njaus

-ta  todettiin loppu raportissa 11  kan nattavi ksi. 
 Työryhmä esitti Mikkelin suuntaa jatkosuunnitte-

lun pohjaksi. 

Vaikutukset alueisiin, joiden kautta  rata  kulkisi 
ovat niin merkittäviä, ettei päätöstä  radan  lm-

jauksesta  ja  toteuttamisesta ole vielä tehty. Siksi 
tässä suunnitelmassa ei ole voitu ottaa huomi-
oon rautatien kehittämistä  ja linjausvaihtoehto-
jen  sovittamista samaan maastokäytävään  ra-
dan  kanssa. 

VT6 tarveselvitys  

Valtatien  6 tarveselvityksessä  välillä Koskenky
-lä-Kouvola  (1991)12,  on  esitetty yhtenä vaih-

toehtona Röisuon metsäalueen läpi kulkeva 
moottoriväylä. Hankepäätöksessä vuodelta  1992 
on  päädytty nykyistä valtatietä  6 myötäilevään 
moottoriväylävaraukseen  ja  nykyisen tien paran-
tamiseen.  

Toteuttamiseen vaikuttavat  maankäyttösuun-
nitelmat, tärkeimmät lait  ja  päätökset 

Suunnittelualueella  ei ole vahvistettuja asema-, 
rakennus-  tai yleiskaavoja,  siksi maankäytän-
suunnittelu noudattaa vahvistetun Itä-Uuden-
maan seutukaavan periaatteita. itä-Uudenmaan 
vahvistetussa seutukaavassa  on pääsuuntasel-
vityksen  ja  siitä tehdyn hankepäätöksen mukai-
nen moottonväylävaraus  (kuva  5). 

Rakennuslain  ja  -asetuksen sekä tielain ohella 
muita merkittäviä hankkeen toteuttamista ohjaa-
via  säädöksiä ovat ympäristölupaiaki, maa-ai-
neslaki  ja  -asetus, vesilaki, ilmansuojelulaki, 
meluntorjuntalaki, luonnonsuojelulaki, muinais-
muistolaki  ja  valtioneuvoston päätökset suoje-
luohjelmista. 

Kuva  5.  Itä-Uudenmaan  III-  seutukaavaehd  otuksen  ja  1-ja Il-  seutukaavan  yhdistelmä. Ne aluevaraukset, joissa 
 III-  seutukaavaehdotus  poikkeaa aiemmin vahvistetuista kaavoista  on  merkitty karttaan ehdotuksen mukaisina. 

 Vain I-  ja Il-kaavat olivat lainvoimaisia syksyllä  1993.  Ainoastaan suunnittelualuetta oleellisesti koskevat 
merkkien selitykset  on  esitetty. 
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- Skyddsc*nråde  

Kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 

suojelua koskevan lainsäädännön nojalla rauhoitettu 

 tai  rauhoitettavaksi  tarkoitettu alue  

Cäiråde  för fredats  el  ler  är  avsett att fredas med 

stöd av lagstiftningen rörande skyddandet av 

kulturhistorisk märkliga byggnader  

Luonnonsuojelualue 

 (Z2 	Naturskyddsceiråde  

Maa-  ja  metsätalousvaltainen  alue,  ulkoilun 
ohjaamistarvetta  tai  ympäristäarvoja  

Jord- och  skogsbruksdomonerat omrde,  

behov att styra friluftslivet eller miljövärden  

Maa-  ja  metsätalousvaltainen  alue/  ympäristaarvoja 

 Jord- och  skogsbruksdoinonerat  område!  mi ljövärden 

- 	Alueellinen pääväylä  

Intern  huvudled  

Maottoriväyl  ä  

Kulttuuriympäristöt 	Pohjavesialueet 	
Motorled  

Kulturmi ljöer 	 Grundvattenområde 	 Eritasol  i  ittymä  

Planskild anslutning  

P4ut maisesat  

Övriga landskap 	 -.-c-- 	Päärata  ja  liikennepaikka 

Stasnbana  och trafikplats  
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3.  Suunnittelun kannalta keskeiset  asiat  

Vaikutusten rajaus 

Alueelta kerättiin olemassa oleva ympäristätieto. 
Tietoja täydennettiin kasvillisuuskartoituksella  ja 
yleispiirteisellä  maisema-analyysillä. Myös riis-
tan hoitoon liittyviä maastokäyntejä tehtiin. Lisäk-
si laskettiin liikenteen aiheuttamaa melua  ja 
pakokaasupäästäjä.  Tiedot  on  koottu ympäristön 
nykytilan kuvaukseksi sivuille  18  ja  19. 

Tien  tarvetta tarkasteltaessa vaikutusalue ulottui 
maan rajojen ulkopuolelle. Yhdyskuntaraken

-tee Ilisissa  ja  yhtenäisiä metsäalueita koskevissa 
tarkasteluissa vaikutusalue oli Uusimaa Helsin-
gistä itään. Muita ympäristövaikutuksia tutkittiin 
alueella, jonka pohjoisraja  on 500  metriä hanke- 
päätöksen mukaisesta linjauksesta pohjoiseen 

 ja  500  metriä nykyisestä valtatiestä etelään. 

Seuraavassa  on  keskitytty tarkastelemaan asu-
tuksen  ja  kulttuurimaiseman, tärkeiden pohja-
vesialueiden  ja Röisuon metsäkokonaisuuden 

 merkitystä. Selvitysten sekä paikallisten ihmis-
ten  ja  asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskus-
telujen perusteella näistä muodostuivat suunnit-
telun  ja  päätöksenteon kannalta keskeiset asia- 
kokonaisuudet. 

Asutus  ja  kulttuurimaisema: Suunnittelualue 
 on  erittäin harvaanasuttua, erityisesti nykyisestä 

valtatiestä pohjoiseen. Nykyisen valtatien var-
rella  on  tiivistä asutusta Sarvilandessa  ja  RI-
bäckbackenissa  (kuva  6).  Haja-asutusta  on Gis-
larbölessä (Karjalaiskylä)  ja Sarvmossenissa. 
Gislarbölen  asukkaat kokevat alueensa sosiaali-
sesti kyläksi. Sarvmossenin väestö ei ole taus-
taltaan yhtenäinen, joten yhteenkuuluvuuden 

 tunne  on  vähäisempi. 

Suunnittelualueen  länsiosa kuuluu Pernajan- 
landen ympäristön  ja Koskenkylänjokilaakson 

 valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemako-
konaisuuteen 1  . Sarvlaxin kartano  miljöö  on 

 valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen 
ympäristö, joka  jää tarkastelualueen  ulkopuolelle 
nykyisen valtatien eteläpuolelle. Siitä tämän 
vuosisadan alussa erotettu Norrsarvlaxin tila, 
lähinnä  sen  päärakennus  ja  puisto,  on seudulli-
sesti/paikallisesti  arvokas. "Sarviaxin niityt" ny-
kyisen tien varressa  on seudullisesti  arvokas 
peri nnemaisema. 

Pohjavesi: Yhdyskuntien vedenkäytön kannalta 
tärkeitä pohjavesialueita  on  useita  (kuva  6). 

 Alueella  on  ongelmana pohjaveden saatavuus 
 ja rapakivestä  johtuen pohjaveden heikko laatu, 

 mm.  korkeat fluoridipitoisuudet 14 . 

Lägermalmenin pohjavesialueelle  on  aiemmin 
kaavailtu tekopohjavesilaitosta. Alueen käyttöä 
Loviisan kaupungin vedenottoon ei vuosien 

 1992-93  aikana enää suunniteltu.  Lägermalmen 
 on  kuitenkin  I  luokan pohjavesialue, jollaiselle 

tietä ei suojauksista huolimatta vesilain tulkin-
nan mukaan tulisi rakentaa. 

Sarvilanden  kylän pohjoispuolella  on  lisäksi 
yksityisen vesiosuuskun nan vedenottamo. Asuk-
kaat kokevat juomaveden riittävyyden  ja  laadun 
tärkeäksi. 

Röisuon metsäkokonalsuus:  Kolmion  Kosken
-kylä-Loviisa-Li Ijendal  sisään sijoittuvan Röisuon 

 ja  sitä ympäröivien metsäalueiden muodostama 
yli  30 km2  kokonaisuus  on syrjäisenä  ja  rauhal-
lisena eläimistön kannalta tärkeä alue.  Se on 

 yksi suurimpia Uudellamaalla Helsingistä itään 
 (kuva  7).  

Alueella  on  hyvä riistakanta  ja  se on  tärkeä 
hirvien talvehtimisalue. Muista nisäkkäistä,  mm. 

 karhusta, sudesta  ja ilveksestä  on  runsaasti ha-
vaintoja. Alue  on  merkittävä myös linnuston 
kannalta. Suuri yhtenäinen metsäalue  ja  laaja 
ruovi kkoinen Pernajanlahti yhdessä tarjoavat 
sopivan ympäristön laajarevli risille linnuille. 
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Kuva  6.  Asutus, kulttuurimaisema  ja  tärkeät  1-luokan pohjavesialueet.  

Kuva  7.  Röisuon metsäkokonaisuus.  Pienessä kuvassa  on  esitetty 
muut vastaavanlaiset alueet Uudellamaalla Helsingistä itään. 
Määritelmä: Yhtenäinen metsäalue, jolla ei ole asutusta, korkein-
taan joitain kesäasuntoja. Alueella ei ole metsäautoteitä vilkaam

-min  liikennöityjä  teitä  ja  lähimpään asuIntaloon  tai  tiehen  on  vähin-
tään  500  metrin matka. Alue voi rajoittua peltoihin  tai  muihin 
avoimiin alueisIIn. 
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Ympäristön nykytila  

Luonnonolot  

Kallio-  ja  maaperä: Suunnittelualueen kallioperä  on  pää-
asiassa Viipurin rapakivimassiiviin kuuluvia rapakiviä. 
Koskenkylän-Pernajan kirkonkylän linjalla syväkivet vaihet-
tuvat metamorfisiksi kiviksi. Kallioperässä näkyy  vain  Per-
najanlanden rannikolla  ja suunnittelualueen  länsiosassa 
murroslaaksojen voimakas luode-kaakko su untautuneisuus. 
Suurimmat paikalliset korkeuserot ovat noin  40  metriä. 
Maasto pohjoisessa Röisuori alueella  ja Sarvilandesta  itään 

 on  poikkeuksellisen tasaista 15 . 

Suurin  osa  maaperästä  on  kivistä  tai lohkareista moreenia. 
Rapakivisiirtolohkareita  ja louhikkoja  on  runsaasti. KaI-
liomäet ovat ohuen moreenivaipari peitossa  ja  alueen 
länsiosissa kalliomäkien laet ovat usein paljaat16 .  Troll-
mossaberget on seudullisesti  arvokas kallioalue1 . 

Röisuo  on 430  hehtaarin laajuinen useasta eri altaasta 
koostuva keidassuo. Sitä  on  käytetty kasvuturvetuotantoon. 
Muut alueen suot ovat pieniä. Hienosedimenttejä  on  aino-
astaan Norrsarvlaxin  ja  Koskenkylän alueella sekä nykyi-
sen valtatien eteläpuolella Pernajanlanden rannalla 18  

Alueen halki Gislarbälessä kulkee kapea yhtenäinen harju- 
jakso,  jota  nykyinen valtatie seuraa. Toinen harju,  Läger-
malmen  on  kerrostunut kalliokohouman päälle  ja sen  ala- 
rinteillä  on  soraa  ja  hiekkaa sisältäviä rantakerrostumia. 

 Lägermalmen  on harjuna seudullisesti arvokas1  9  

Pinta-  ja pohjavedet: Suunnittelualue  rajoittuu etelässä 
Pernajanlahteen. Suurin järvi  on Sarvlaxträsket,  muut kaksi 
ovat muutaman hehtaarin suuruiset  Björnträsket ja Hög- 
bergsträsket. Röisuon  vedet laskevat Koskekylänjoen 
kautta Pernajanlahteen. Pernajanlanden alue kuuluu eri-
tyisesti suojeltaviin vesialueisiin edustavuutensa  ja  moni-
puolisuutensa vuoksi 20 . 

Yhdyskuntien vedenkäytön kannalta tärkeitä pohjavesialu-
eita  on  useita. Alueella  on  yleisesti ongelmana pohjaveden 
saatavuus  ja rapakivestä  johtuen pohjaveden laatu,  mm. 

 korkeat fluoridipitoisuudet. 

Liikenteen pakokaasupäästöt  ja  melu 

Liikenteen melu ylittää nykyisin  55 dBA Sarvilanden  kyläs-
sä noin  20 talon  kohdalla, muualla  vain  muutama yksittäi-
nen talo  on melualueella.  Mikäli nykyinen  tie parannettal-
sun,  melu lisääntyisi jonkun verran. Mikäli pääosa  fliken- 
teestä siirtyisi rakennettavalle moottoriväylälle, olisi  koko 
suunnittelualueella  vain  muutamia taloja melualueella. 

Vaikka liikenne kasvaisi, päästäjen määrä vähenee nykyi-
sestä autojen teknisen kehityksen myötä. Kaikki tutkitut 
vaihtoehdot ovat ainakin jonkin verran parempia kuin nykyi-
nen  tie.  Vuodelle  2010  arvioidut kokonaispäästöt  on  esitet-
ty yleissuunnitelmassa. 

Liikenteen päästäjen aiheuttamiin pitoisuuksiin vaikuttavat 
päästömäärät  ja leviämisolosuhteet.  Avoimessa ympäris-
tössä pitoisuudet laskevat nopeasti etäisyyden tiestä kas-
vaessa. 

Lägermalmeni  n pohjavesialueelle on  kaavailtu tekopohja-
vesilaitosta. Alueen pohjavesi  on  kuitenkin korkean fluoridi-
pitoisuutensa vuoksi vaikeasti hyödynnettävissä. Yleis- 
suunnittelun aikana, vuosian  1992-93  alueen käyttö Lo-
viisan kaupungin vedenottoon ei ollut ajankohtainen. Sarvi-
landen kylän pohjoispuolella  on  lisäksi yksityisen vesi- 
osuuskunnan vedenottamo. 

Kasvillisuus: Valtaosa suunnittelualueesta  on  pitkään  ta-
louskäytössä  ollutta metsää, peltoja  on vain Norrsarvlaxin 

 alueella  ja  nykyisen valtatien tuntumassa lännessä. Metsät 
ovat karulla  ja lohkareisella moreenialueella  tuoreita  tai 
kuivahkoja  kankaita. Lägermalmenilla  ja  alueen itäosissa 
metsät ovat kuivia  tai kuivahkoja  kankaita. Alueen länsio-
sissa vähemmän happarnien kivilajien alueella  on  pieniä 
ehtoja  tai lehtomaisia  kankaita. 

Röisuo  on  vahvasti ojitettu rärne. Muut ojitetut suot ovat 
korpi-  tai rärnernuuttumia tai turvekankaita.  Pienet luonnon-
tilaiset suot ovat korpia  tai rämeitä. 

Maastotutkirnusten parusteella  löydettiin seitsemän kasvilli-
suutensa puolesta paikallisesti arvokasta aluetta  (lute 1). 

 Mitään uhanalaisia lajeja ei tavattu. 

Eläimistö: Pernajanlahti  kuuluu valtakunnalliseen lintujen-
suojeluohjelmaan. Suurin  osa  landen pohjukasta  on luon-
nonsuojelualuetta (lute 1). 

KoIm  ion Koskenkylä-Loviisa-Liljendal sisään sijoittuvan 
Röisuon  ja  sitä ympäröivien metsäalueiden muodostama yli 
30km 2  kokonaisuus  on  yhtenäisenä  ja  rauhallisena eläi

-mistön  kannalta tärkeä alue. Siellä  on  runsas riistakanta  ja 
 se on  tärkeä hirvien talvehtirnisalue. Muista nisäkkäistä, 

 mm.  karhusta, sudesta  ja ilveksestä  on  runsaasti havainto-
ja. 

Alue  on  merkittävä myös linnuston kannalta. Suuri yhte- 
näinen metsäalue  ja  laaja ruovikkoinen Pernajanlahti yh- 
dessä tarjoavat sopivan ympäristön laajareviirisille linnuille. 

Sarvilanden  asutuksen kohdalla hiilidioksidin  (CO)  ja typ-
pidioksidin (NO2 )  pitoisuudet ovat  50  metrin etäisyydellä 
nykyisestä valtatiestä seuraavat:  

CO 	 NO2  

Nykyinen  tie 1992 	1 .1 mg/rn 3 	40 .tg/m 3  
Nykyinen  tie 2010 	0.6 mg/rn 3 	35 tg/m3  
Rinnakkaistie  2010 	0.5 mg/rn 3 	25 ig/rn 3  

Vuoden  2010  tilanteessa taustapitoisuuden osuus  huh-
monoksidipitoisuudesta on  noin puolet  ja typpidioksidipi-
toisuudesta  yli puolet. 

Nykyiset saflitut enirnrnäispitoisuudot ovat: hiilirnonoksidi  10 
mg/rn3  ja typpidioksidi  300 /rn3 .  Ohjearvot alittuvat sekä 
nykyisin että vuonna  2010. 
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Yhdyskuntarakenne 

Maankäyttö  ja  asutus: Suunnittelualue kuuluu lähes koko-
naisuudessaan Pernajan kuntaan. Pernajan väkiluku oli 
vuonna  1990 3600  asukasta, joista noin puolet asui  haja- 
asutusalueilla. Loviisaan kuuluu suunnittelualueen itäosa. 
Loviisan kaupungin  8500  asukkaasta  vain  muutama pro-
sentti asui taajamien ulkopuolella. 

Pernajan kuntakeskus sijaitsee nykyisen valtatien eteläpuo-
lella.  Sen  asukasluku  on  noin  370  ja palveluvarustus  sup-
pea. Kunnan pienteollisuus  on  keskittynyt Koskenkylään 
valtateiden  6  ja  7 haarautumiskohtaan.  Koskenkylän asu-
kasluku  on  noin  600  ja sen  odotetaan edelleen kasvavan. 

Suunnittelualueella,  nykyisen valtatien varrella  on  kaksi 
asutuskeskittymää. Sarvilanden kylässä  on  noin  100  asu-
kasta  ja Ribeckbackenissa  noin  60. Norrsarvlaxin  kartanon 
pihapiirissä asuu  8  ruokakuntaa  ja Sarvmossenin  alueella 
noin  20  asukasta. Lännessä, Gislarbölessä  on  noin  30  asu-
kasta. 

Alueen merkittävin maankäyttömuoto  on  metsätalous. Laa-
joja peltoalueita  ja  niihin liittyvää maataloutta  on vain Sarvi

-landen alueella. Sarvlaxin tilalla  on  muutama kymmenen 
ratsua  ja Sarvbackan  tilalla ratsastuskoulu. Gislarbölessä 

 on soranottoalueella  oleva elementtivarasto sekä Sarvilah
-dessa  yksi piensaha. Gislarbölessä  on  nykyisen tien var-

ressa suomenkielinen ala-asteen koulu (Koskenkylän 
koulu). 

Koskenkylän eritasoliittymän  ja  Loviisan ohikulkutien länti-
sen eritasoliittymän välisellä alueella ei ole rakennus-  tai 
y le is kaavoj a.  

Rakennettu ympäristö  a  kulttuurimaisema: Suunnittelu- 
alueen länsiosat kuuluvat Pernajanlanden ympäristön  ja 
Koskenkylänjokilaakson  valtakunnallisesti arvokkaaseen 
maisemakokonaisuuteen. 

Nykyisen valtatien eteläpuolella sijaitseva Sarvilanden 
kartano ympäristöineen  on  valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuri historiallinen ympäristö 21 . Kartanosta tämän vuosi-
sadan alussa erotettu Norrsarvlaxin kartano ei kuulu tähän 
kokonaisuuteen. Norrsarvlaxin kartano ym päröivine viljely-
maisemineen  on  eheä kokonaisuus, jolla  on  tehdyn maise-
ma-analyysin perusteella vähintään paikallista merkitystä. 
"Sarvlaxin niityt" nykyisen valtatien eteläpuolella Sarvilah

-dessa,  on seudullisesti  arvokas perinnemaisema. 

Suunnittelualueella  nykyisen valtatien varressa  tai  sen 
 pohjoispuolella ei ole muita rakennushistoriallisesti arvok-

kaita kohteita. Sarvilanden entisellä koululla  on  paikallista 
merkitystä. 

Ym päristöselvitykset 

Röisuon  suo-  ja metsäkokonaisuuden  merkitystä arvioitiin 
asiantuntijalausuntojen  ja asukaskyselyn  perusteella. Kes-
kusteluja käytiin ympäristöministeriön (Pertti Rassi), Uu-
denmaan lääninhallituksen (Jorma Jantunen), vesi-  ja 
ympäristöhallituksen luonrionsuojelututkimusyksikön  (mm. 

 Raimo Heikkilä) sekä paikallisten  ja seudullisten  ympäristö- 
järjestöjen kanssa (kts.  lute 4)  

Vajaan kuukauden maastotöihin perustava kasvillisuuskar-
tous tehtiin vuoden  1992  aikana vaihtoehtojen  1, 2  ja  3 

 alueelta. Sitä täydennettiin kesän  1993 aikana 22 .  Vaiht-
oehtojen  4  ja  5  länsiosista kartoituksia ei tehty. Selvityksen 
teki Markku Nironen Enviro Oy:stä. Tärkeimmät kohteet 
olivat pieniä ojittamattomia soita, kallioalueita  tai  alueita, 
joilla puusto  on  vanhaa Qiite  1).  

Eläimistöä selvitettiin kyselyllä Helsingin yliopiston eläin- 
museolle  (Tapio  Solonen), lintutieteellisille yhdistyksille 
sekä muille seudulla toimiville yhdistyksille  ja  yhteisöille 
(kts.  lute 4)  vuonna  1992  ja  tammi-huhtikuussa  1993. 
Kyselyllä  saatiin niukasti tietoa. Tiedot tarkentuivat pienryh-
mätyöskentelyssä. Varsinaisia eläim istökartoituksia ei tehty. 

Vaikutukset metsästykseen arvioitiin yhteistyössä Pernä 
jaktföreningenin  ja  Pernajan-Loviisan seudun riistanhoitoyh-
distyksen (Häkan Blomfelt) kanssa. Lisätietoa metsästyk-
sestä saatiin pienryhmätyöskentelyssä. 

Vaikutukset Lägermalmenin pohjavesialueen  veden  laatuun 
 ja käyttömandollisuuksiin  arvioitiin yhteistyössä Helsingin 

vesi-  ja ympäristöpiirin  kanssa. Myös Loviisan kaupungin 
tekniseen virastoon  on  oltu yhteydessä (Seppo Hietanen). 

Luonnon-  ja  kulttuurimaisema arvioitiin maastokäynnein  ja 
 maisema-analyysein. Norrsarvlaxin alueelle tehtiin maasto- 

käynti Porvoon maakuntamuseon amanuenssin (Synnöve 
Bergholm) kanssa.  

Otto-  ja läjitysalueiden määrittämistä  ei voitu tehdä tässä 
suunnitteluvaiheessa. Maa-ainesten ottolupia  on  vireillä 
koskien Uvbergetiä  ja Lägermalmenia.  

Nykyisen tien parantamiseen liittyvät  tie  järjestelyt, kevyen 
liikenteen yhteydet  ja meluesteet  on  suunniteltu yleispiirtel-
sesti. Päästö-, melu-  ja estevaikutukset  selvitettiin yleis-
suunnitelmatarkkuudella. 

Hankkeen sosioekonomisia vaikutuksia arvioitiin nykyisen 
valtatien varren asukkaiden  ja  tien käyttäjien antamien 
kyselyvastausten avulla. Varsinaista tienkäyttäjien haastat-
telua ei tehty. Paikallisen elinkeinoelämän mielipiteiden 
(kts.  lute 4)  ja  tiepiirin kokemuksen katsottiin  tuovan  tien-
käyttäjien näkökulman riittävällä painolla suunnitteluun. 
Asukkaita, luontoa  ja  paikallista elinkeinoelämää edustavi-
en ryhmien näkemykset tarkentuivat käytyjen pienryhmä- 
keskustelujen aikana. 
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:: 	POHJAVESIALUE  (I JA II 1K.)  ROISUON METSAALUE  SEUTUKAA  VAN 
 SUOJELUALUE 

- 	VALTAKUNNALLISEEN  HAR- 
JUJENSUOJELUOHJELMAAN 

 KUULUVA ALUE 

VALTAKUNNALLISEEN LINTU-
VESIEN  SUOJELUOHJELMMN 

 KUULUVA ALUE  

Kuva  8.  Ympäristö. Lähde: Itä-Uudenmaan seutukaavat, 
ympäristöinventointien yhteenveto sekä lähdeluettelossa 
mainitut lähteet  13, 17, 19ja 21. 

SEUTUKAAVAN  MAA-  JA  METSA- 
w4I:R -- TALOUSALUEET,  JOILLA  ON  YM- 

PÄRISTÖ-  TAI  VIRKISTYSARVOJA  

VANHA  VIIPURINTIE  

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS  
_____ MAISEMAKOKONAISUUS  

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS  
KULTTUURIHI5TQRIALLINEN  
YMPÄRISTÖ (LUONNOS)  

S  ESIHISTORIALLINEN  KOHDE  
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LOMA-ASUTUSTA 	______  TAAJAMA 

TEOLLISUUTTA 	 -S 	5  TALOA 

KAATOPAIKKA 	 1  TALO  

Kuva  9.  Maankäyttö.  Lähde:  Peruskartat. 
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4.  Vaihtoehdot  ja  niiden  ympäristävaikutukset  

Vaihtoehtojen muodostuminen 

Hankkeen lähtökohtana oli vuonna  1983  tehtyyn 
 pääsuuntaselvitykseen  ja  liikennneministeriön 
 tekemään  hankepäätöksee  n  perustuva moottori

-liikennetielinjaus  (ye 1).  Tietoja päätettiin täy-
dentää  ympäristöselvityksellä  keväällä  1992,  ja 

 vii meistellä  linjaus  yleissuunnitelmatasoiseksi. 

Ympänstöselvitys  nosti esiin kysymyksen  Räi
-suon  metsäalueen  arvosta.  Metsäaluetta  ei oltu 

käsitelty  pääsuu ntaselvityksessä,  mutta Uuden-
maan lääninhallitus oli maininnut alueen arvon 
siitä antamassaan lausunnossa. 

Syksyllä  1992  päädyttiin tarkastelemaan vaih-
toehtoisia linjauksia. Samalla hankkeessa pää-
tettiin soveltaa  ympäristövaikutusten  arviointia. 

Suunnittelun aikana muodostettiin kolme  periaa-
tevaihtoehtoa:  

0  -vaihtoehto Nykytilanne. Hanketta ei toteuteta.  

0  -vaihtoehto  Tien  parantaminen leventämällä 
 ja  rakentamalla  ohituskaistoja  sekä parantamal-

la linjausta  ja  tasausta.  Tie  rakennetaan pääosin 
vanhaan, noin  14  kilometrin pituiseen maasto- 
käytävään, mutta tien rakenne uusitaan lähes 
kokonaan. 

moottoriliikennetie Uuden, noin  13  kilometrin 
pituisen  moottoriliikennetien  rakentaminen. Ny-
kyinen  tie jää  sellaisenaan  rinnakkaistieksi. 

 Moottoriliikennetie alkaa Koskenkylän  eritasoliit-
tymästä  ja  liittyy Loviisan  ohitustien  läntiseen 

 Ii ittymään.  Tutkitaan useita  Ii njausvai htoe htoja. 
 Suunnitelmassa muutetaan Koskenkylän  erita-

soliittymän  ratkaisuja, mutta uusia  eritasoliitty-
miä  ei rakenneta.  Moottorililkennetie  voidaan 
rakentaa myöhemmin  moottoritieksi.  

Suunnittelun aikana muodostettiin useita vaih-
toehtoisia linjauksia  ja  periaateratkaisuja,  jotka 
perustuivat  pääsuu ntaselvitykseen,  ympäristö- 
selvitykseen  ja  pienryhmäkeskustelui  hin.  Tär-
keimmät  linjausten  suunnitteluun liittyvät tapah-
tumat  on  esitetty kuvassa  11.  (katso myös; 

 yleissuunnitelma,  lute 2  sekä  kuva  sivulla  10)  

Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen ympäri  stövaikutuksia  kuvataan 
sivuilla  24-27 vain  niiden  asiakokonaisuuksien 

 suhteen, jotka olivat merkittäviä vaihtoehtojen 
vertailussa.  Vertailutaulukossa  sivuilla  28-31 on 

 esitetty  ympäristövaikutusten  lisäksi tiedot  liiken-
teellisistä  ja  liikennetaloudellisista  vaikutuksista 
sekä  rakentamiskustannuksista.  Tämä  osa 

 taulukosta  on  tiepiirin  ja  hankeryhmän  näkemys 
vaikutuksista. Taulukossa  on  myös esitetty 

 pienrvhmäkeskustelujen  pohjalta muodostunut 
asukkaiden enemmistön sekä luontoa  ja  paikal-
lista elinkeinoelämää edustavien tahojen näke-
mys vaihtoehtojen paremmuudesta. Tulkinta  on 
tiepuirin. 

Ympäristövaikutukset  olivat ratkaiseva tekijä 
vaihtoehtojen vertailussa.  Vertailuissa  olivat 
mukana asutus  ja  kulttuurimaisema, pohjavesi - 
en  suojelu  ja  Röisuon metsäkokonaisuuden 

 säilyminen. Seuraavassa  on  eritelty kysymyksiä, 
joita  hankeryhmä  ja  tiepliri  pohtivat vaihtoehtoja 

 karsittaessa  ja  valittaessa lopullista vaihtoehtoa. 
Parasta vaihtoehtoa ei ole olemassa; valinta 
riippuu päättäjien arvostuksista. 

Asutus  ja  kulttuurimaisema  

- 	Nykyisen tien  parantam isenlmoottoriliikennetien  raken- 
tamisen aiheuttamat melu-  ja  päästöhaitat,  onnetto-
muusriskit  ja  tien  estevaikutus  asutukselle  

- 	Millainen  on  asukkaiden  elinpiiri  ja  mikä  on  asutuksen 
kannalta kohtuullinen etäisyys  moottoriliikonnetiehen 

- 	Kylien sosiaalisen yhteyden säilyminen  
- 	Lähivirkistysalueiden  säilymisen tärkeys  
- 	Suuren tilan  (Norrsarvlax)  ja  pientilojen  olinkeinonhar- 

joittamismandollisuudet 
- 	Tien  sopeuttaminen kulttuurimaisemaan  

Pohjavesien  suojelu 

Millainen riski  tienrakentaminen  (tai  maa-ainesten 
otto)  on  tärkeälle  1.  luokan  pohjavesialueello 
Lägermalmenin pohjavesialueen  käyttö tulevaisuudes-
sa Loviisan kaupungin  vedenhankintaan 
Fluoridipitoisen  veden  käyttö tulevaisuudessa  

Röisuon metsäkokonaisuuden  säilyminen  

- 	Metsäalueen  arvo  ja  säilymisen merkitys nyt  ja  tule- 
vaisuudessa  

- 	Säilyisikö  kokonaisuus  jos  tietä ei  rakennettaisi 
- 	Tuleville sukupolville mandollisuus päättää alueen 

käytöstä  
- 	Miten kuvata yhtenäisen  metsäalueen  arvoa  
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NYEN VA1AE  7.5/7.0 	
VAA7IE lO  7 

7,50 	
- 	 10.60  

- 	 __ 

MOOTTOSILIIKENNETIE  120  /  7.5  

Kuva  10.  Nykyisen tien  (0), parannetun  nykyisen tien  (0+)  ja  moo ttoriliikennetien poikkileikkaus 

Liikenneministeriön  hankepäätökseen  perustuva 
linjaus  (ye 1)  lähtökohtana suunnittelun alkaessa 
keväällä  1992.  

Syksyllä  1992  päädyttiin tarkastelemaan vaihtoehtoi-
sia linjauksia. Yleisötilaisuudessa marraskuussa esi-
teltiin nollavaihtoehdon  ja  nykyisen tien parantamisen 
ohella neljä vaihtoehtoista linjausta. Eteläisin vaih-
toehto  karsittlin  yleisötilaisuuden  ja  kirjallisen palaut-
teen perusteella. Vaihtoehdot  1, 2  ja  3  jäivät lopulli-
seen vertailuun.  

Saadussa palautteessa  ehdotettiin useita vaihtoehtoi-
sia linjauksia.  Tiepiiri  joutui kuitenkin karsimaan 
vaihtoehdot, koska ne olivat oleellisesti  esiteltyjä 

 pitempiä  tai  mutkaisia. 

Helmikuussa  1993  käydyt  pienryhmäkeskustelut 
 johtivat kanden uuden eteläisen  linjauksen  suunnit-

teluun  (ye 4  ja  ye 5).  Hankeryhmän  suosituksesta 
 tiepiiri  karsi maaliskuun alussa  0  ja  0+  -vaihtoehdot 

asutukselle haittoja  tuottavana  ja kaillina  suhteessa 
 saavutettaviln parannuksiln.  Huhtikuun yleisötilaisuu-

den jälkeen karsittiin vaihtoehto  5  asukkaille  ja  mai-
semalle haittaa  tuottavana  ja  kalliina.  

Osa  asukkaista kutsui  koolle  kokouksen, jossa esitel-
tiin kompromissiksi vaihtoehtoja  2  ja  3.  

Selvitysten  ja  kannanottojen pohjalta Uudenmaan 
 tiepiiri  päätti ehdottaa liikenneministeriölle  jatkosuun-

nitteluun  vaihtoehtoa  2.  

Kuva  11.  Tärkeimmät  linjausten  suunnitteluun liittyvät tapahtumat  
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Ennen lopullista vertailua karsitut vaihtoehdot 

Nykyinen  tie (0)  

Asutus  ja  kulttuurimaisema: Asutus  on  keskittynyt 
nykyisen tien varteen. Liikenteen lisääntymisen myö-
tä melu  ja  estevaikutukset  kasvavat  ja  tielle liittymi-
nen vaikeutuu nykyiséstä. 

Pitkään nykyisellä paikalla kulkenut  tie on  sopeutunut 
osaksi kulttuurimaisemaa. 

Virkistysmandollisuudet  pysyvät nykyisenlaisina 
liikenteen kasvusta huolimatta. 

Pohjavedet: Pohjavesien  kannalta huono,  sillä  tie 
 kulkee pitkiä  matkoja  tärkeillä pohjavesialuella. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Hyvä Röisuon metsä- 
kokonaisuuden, eläinlajiston  ja  riistanhoidon  kan-
nalta. 

Haittojen  lieventäminen  

Haitallisia vaikutuksia lievennetään meluestein  ja 
 kanavoimalla liittymiä Sarvilandessa. Pohjavedet 

suojataan.  Haja -asutusalueella tiehen liittyviä yksi-
tyisteitä yhdistellään. 

Nykyisen tien parantaminen  (0+)  

Asutus  ja  kulttuurimaisema: Gislarbälen  ja  Sarvi
-landen asutuksen tilanne paranee nykyiseen verrat-

tuna, mutta eräät tontit pienevät  ja  liittymisjärjestelyt 
 muuttuvat nykyisistä. Gislarbälessä meluhaitat suu-

renevat  ja  Sarvilandessa pienevät.  Tien  estevaikutus 
suurenee meluaitojen  rakentamisen myötä  ja  tonttiliit-
tymien  järjestelyjen vuoksi. Turvallisuus kuitenkin 
paranee. 

Hyvä Sarvilanden kylän asukkaiden virkistyksen kan-
nalta. 

Kulttuurimaiseman kannalta hyvä. 

Pohjavedet: Pohjavesien  kannalta huono,  sillä  tie 
 kulkee pitkiä  matkoja  tärkeillä pohjavesialuella. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Hyvä Röisuon metsä- 
kokonaisuuden, eläinlajiston  ja  riistanhoidon  kan-
nalta. 

Haittojen  lieventaminen 

Haital lisia  vaikutuksia lievennetään Sarvilandessa 
meluestein, kanavoimalla liittymiä  ja  rakentamalla 
kevyen liikenteen alikulkuja.  Haja-asutusalueella 
tiehen liittyviä yksityisteitä yhdistellään. 

Moottorillikennetie VE5  

Asutus  ja  kulttuurimaisema: Vaihtoehto  on  häirit-
sevä Gislarbölen  ja  Sarvianden  asutuksen kannalta. 
Gislarbölessä  tie  halkoo tiloja.  

Tie  ei Sarvilandessa hajoita fyysisesti kyläkokonai-
suutta,  sillä  tie  sijoittuu Sarvilanden kyrän asuinra-
kennusten  ja  Nocrsarvlaxin  kartanon pihapilrin välille. 

 Tie  kulkee vähintään  150  metrin päässä lähimmästä 
rakennuksesta. Rakennuksia ei ole melualueella 
(55dBA). Kylän asutuksen selvä painopiste  on  nykyi-
sen valtatien varressa. 

Länsiosissa linjaus kulkee valtakunnallisesti arvok-
kaan maisemakokonaisuuden alueella pitempään 
kuin muut vaihtoehdot. Lisäksi kulttuurimaiseman 
kannalta huono,  sillä  kulkee melko lähellä Norrsarv-
laxin  kartanon päärakennusta. Peltoalue  ja  kartanon 
ympäristö ovat kulttuurimaiseman kannalta ainakin 
paikallisesti arvokkaita.  Tie  saadaan kuitenkin pelto-
alueella painettua maanpinnan tasolle. 

Häiritsevä Gislarbölen asukkaiden lähivirkistyksen 
kannalta  ja  huono Sarvilanden kylän asukkaiden 
kannalta. 

Pohjavedet: Pohjavesien  suojelun kannalta huono, 
 sillä  ylittää Lägermalmenin  1.  luokan pohjavesialueen 

syvässä leikkauksessa, jossa pohjaveden kor-
kealuokkaista suojausta  on  tehtävä  1200  metrin 
matkalla  ja  sivuaa tärkeitä pohjavesiä  (1.1k.)  myös 
suunnittelualueen länsiosissa. Ylittää Sarvilanden  ye

-siosuuskunnan vedenotlamon suojavyöhykkeen. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Hyvä Röisuon metsä- 
kokonaisuuden, eläinlajiston  ja  riistanhoidon  kan-
nalta. 

Kulkee Lägermalmenin harjualueen eteläosan halki 
syvässä leikkauksessa. 

Haittojen  lievenfäminen 

Pohjavedet,  erityisesti Lägermalmenin tärkeä pohja- 
vesialue suojataan. Lägermalmenilla virkistyskäyttö-
mandollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Gis-
larbölessä Koskenkylän koulun yhteydet  ja  me

-lusuojaus  sekä maisemanhoito valtakunnallisesti 
arvokkaan maisemakokonaisuuden alueella otetaan 
suunnittelussa huomioon. Mandolliset levähdysalu-
eet sopeutetaan maisemaan. Haitallisia vaiku-
tuksia nistalle lievennetään rakentamalla alikul-
kuja hirville. 
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Lopulliseen vertailuun valitut vaihtoehdot 

Moottoriliikennetie  VEi  

Asutus  ja  kulttuurimaisema:  Gislarbölen  ja 
Sarvilanden  asutuksen kannalta hyvä, koska 
kulkee etäällä asutuksesta.  Norrsarvlaxin  ja 
Sarvmossenin  välisellä peltoalueella  tie on lm -
jattu metsäkannaksia  pitkin  ja  matalalla  tasauk-
sella.  

Paras Gislarbölen  asukkaiden  lähivirkistyksen 
 kannalta  ja Sarvilanden  kylän asukkaiden kan-

nalta.  

Pohjavedet: Pohjavesien  kannalta hyvä,  sillä 
 ylittää  vain Lägermalmenin  yhdyskuntien  veden- 

käytön kannalta  vähämerkityksisen  3.  luokan 
 pohjavesialueen. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Huonoin vaih-
toehto  Räisuon metsäkokonaisuuden, eläinlajis

-ton  ja  riistan kannalta.  Tie  kulkee  Röisuon  suo- 
alueen  etelälaitaa.  

Kasvillisuuden kannalta huono. Kulkee  Läger-
malmenin harjualueen  halki  luonnonmaisemal-
taan  arvokkaasta paikasta  ensin  syvässä leik-
kauksessa  ja  sitten  korkeahkolla penkereellä 

 arvokkaan  lohkareisen nnteen  tuntumassa. 

Haittojen  lieventäminen 

Pohjavedet  suojataan.  Lägermalmenilla  leik-
kausten  ja pengerrysten maisemointiin ja virkis-
tyskäyttömandotiisuuksiin  kiinnitetään erityistä 
huomiota. Mandolliset  tevähdysatueet  sopeute-
taan maisemaan.  Haitaltisia  vaikutuksia riistalle 

 lievennetään  rakentamalla  atikulkuja  hirville. 

Moottoriliikeflfletie VE2  

Asutus  ja  kulttuurimaisema:  Gislarbälen  ja 
Sarvilanden  asutuksen kannalta hyvä, koska 
kulkee etäällä asutuksesta.  Norrsarvlaxin  ja 
Sarvmossenin  välisellä peltoalueella  tie on tin-
jattu metsäkannaksia  pitkin  ja  matalalla  tasauk-
sella.  

Paras Gislarbölen  asukkaiden  lähivirkistyksen 
 kannalta  ja Sarvilanden  kylän asukkaiden kan-

nalta.  

Pohjavedet: Pohjavesien  kannalta hyvä,  sillä 
 ylittää  vain Lägermalmeflin  yhdyskuntien  veden- 

käytön kannalta  vähämerkityksisen  3.  luokan 
 pohjavesialueen. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Huono  Röisuon 
metsäkokonaisuuden  kannalta. Kiertää  Röisuon 
suoalueen eteläosan  ja  sitä  rajaavan metsäalu-
een,  jotka ovat  riistanhoidon  kannalta tärkeim-
mät alueet. 

Kulkee  Lägermalmenin harjualueen  halki  luon-
nonmaisemaltaan  arvokkaasta paikasta  ensin 

 syvässä leikkauksessa  ja  sitten  korkeahkolla 
penkereellä  arvokkaan  lohkareisen  rinteen tun-
tumassa.  

Haittojen  lieventäminen 

Pohjavedet  suojataan.  Lägermalmenilla  leik-
kausten  ja pengerrysten maisemointiin ja virkis-
tyskäyttömandolliSuukSiin  kiinnitetään erityistä 
huomiota. Mandolliset  levähdysalueet  sopeute-
taan maisemaan.  Haitatlisia  vaikutuksia riistalle 

 lievennetään  rakentamalla  alikulkuja  hirville.  



Kuva  15. Röisuon  metsäalue syaitsee Koskenkylän, 
Loviisan  ja  Liljenda/in  muodostamassa kolmiossa. 

 Sen sen  ydinalueen  koko  on  yli  30 km2. Ojitettua 
suoaluetta  ympäröivät metsät ovat normaalissa  met-
sätalouskäytössä.  Alueen ario perustuu yhtenäisyy-
teen  ja  eristyneisyyteen sekä  sijaintiin  pääkaupun-
kiseudun läheisyydessä. 
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Kuva  13.  Nykyinen  tie  ja  vathtoehdot  0+, 3, 4  ja  5 
 kulkevat Lägermalmenin tärkeän pohjavesialueen yli. 

Alueen hyödyntäminen Loviisan kaupungin raaka 
vesilähteenä ei ollut yleissuunnittelun aikana ajan-
kohtaista. Vesiviranomajsten kantana  on se,  että 
tärkeille pohjavesialueille ei tule uusia teitä rakentaa, 
vaikkakin tiealue suojatiaisiin erittäin vaativa/ja suo-
jauksella.  

Kuva  12. Saivilanden  asutus  on  keskittynyt nykyisen 
valtatien varteen. Asukkaat pitävät tietä häiritsevänä 

 ja  turvattomana.  Lähes poikkeuksetta toivotaan 
moottorilökennetien rakentamista mandollisimman 
kauas pohjoiseen. Silloin liikenteen haitat siirtyisivät 

 ja  nykyinen  tie  jäisi asukkaiden käyttöön. Nykyisen 
tien parantaminen  on  lähes kaikkien mielestä huono 
vaihtoehto, koska meluesteiden rakentaminen  ja 

 muut toimenpiteet muuttaisivat asuinympäristöä.  

Kuva  14.  Vaihtoehdot  1  ja  2  kulkevat Lägermalme-
nm halki syvässä leikkauksessa. Koska harjualue  on 

 luonnonmaiseman  ja  virkistyksen kannalta tärkeä,  on 
maisemointi  tehtävä korkealuokkaisesf,. Harjulla  on 

 tällä hetkellä muutamia pieniä sorakuoppia, mutta  se 
on  muuten "luonnontilainen". Virkistäytymään; met-
sästämään, sienestämään  ja  marjastamaan  alueelle 
tullaan pääasiassa Pernajan kunnasta  ja  Loviisasta. 
Alueella  on  aktiivinen urheiluseura  ja  kaksi ratsastus-
ta/ha. 
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Moottoriliikennetie VE3 

Asutus  ja  kulttuurimaisema:  Gislarbölen  ja 
Sarvilanden  asutuksen kannalta hyvä, koska 
kulkee etäällä asutuksesta. 

Ohittaa Norrsarvlaxin kartanon pihapilrin noin 
 500  metrin etäisyydeltä  ja  on linjattu  siten, että 

 tie  ei  sinne  näy häiritsevästi. Harjunylityksessä, 
joka  on  luonnonmaiseman kannalta tärkeä,  tie 
on sopeutettu  maastoon hyvin. 

Häiritsevä Gislarbölen  ja  osittain Sarvitanden 
asukkaiden lähivirkistyksen kannalta. 

Pohjavedet:  Ylittää Lägermalmenin  1.  luokan 
pohjavesialueen noin  500  metrin matkalla mata-
lassa leikkauksessa  ja  matalalla penkereellä. 

Röisuon metsäkokonaisuus:  Huono metsäko-
konaisuuden kannalta. Kiertää etäältä Räisuon 
suoalueen eteläosan  ja  sitä rajaavan metsäalu-
een, jotka ovat riistanhoidon kannalta tärkeim-
mät alueet. Kiertää kaukaa tiedossa olevat  ni-
säkkälden  (karhu  ja  Ilves) pesäpaikat. 

Haittojen  lieventäminen 

Pohjavedet,  erityisesti Lägermalmenin tärkeä 
pohjavesialue suojataan. Lägermalmenilla vir-
kistyskäyttömandollisuuksii  n  kiinnitetään erityistä 
huomiota. Mandolliset levähdysalueet sopeute-
taan maisemaan. Haitallisia vaikutuksia riistalle 
lievennetään rakentamalla alikulkuja hirville. 

Moottorillikennetie VE4  

Asutus  ja  kulttuurimaisema: Asukkaiden mie-
lestä linjaus  on  häiritsevä Gislarbölessä  ja Sar-
vilandessa.  Tie  kulkee kuitenkin vähintään  150 

 metrin päässä lähimmästä rakennuksesta. Ra-
kennuksia ei ole melualueella (55dBA).  

Tie  ei hajoita fyysisesti kyläkokonaisuutta,  sillä 
 se  sijoittuu Sarvilanden kylän asuinrakennusten 
 ja Norrsarvlaxin  kartanon pihapiirin välille. Kylän 

asutuksen selvä painopiste  on  nykyisen valta-
tien varressa. 

Kulttuurimaiseman kannalta huono,  sillä  kulkee 
melko lähellä Norrsarvlaxin kartanon pääraken-
nusta.  Tie  saadaan kuitenkin peltoalueella pai-
nettua maanpinnan tasolle. 

Häiritsevä Gislarbälen asukkaiden lähivirkistyk
-sen  kannalta  ja  huono Sarvilanden kylän asuk-

kaiden kannalta. 

Pohjavedet: Pohjavesien  suojelun kannalta 
huono,  sillä  ylittää Lägermalmenin  1.  luokan 
pohjavesialueen syvässä leikkauksessa, jossa 
pohjaveden korkealuokkaista suojausta  on  teh-
tävä  1200  metrin matkalla. Ylittää Sarvilanden 
vesiosuuskunnan vedenottamon suojavyöhyk

-keen. 

Röisuon metsäkokonaisuuS:  Hyvä Röisuon 
metsäkokonaisuuden, eläinlajiston  ja riistanhoi

-don  kannalta. 

Kulkee Lägermalmenin harjualueen eteläosan 
halki syvässä leikkauksessa. 

Haittojen  lieventäminen 

Pohjavedet,  erityisesti Lägermalmenin tärkeä 
pohjavesialue suojataan. Lägermalmenilla vir-
kistyskäyttämandollisuukSiifl kiinnitetään erityistä 
huomiota. Mandolliset levähdysalueet sopeute-
taan maisemaan. Haitallisia vaikutuksia riistalle 
lievennetään rakentamalla alikulkuja hirville. 
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1  

-  ei maankäytön muutos- 	el  maanicäytn  muutos- 	el  maankäytön muutos- 
paineita 	 paineita 	 paineita 

-  ei maankäytön muutos- 
paineita 

- SaMlanden  kylän pohjola- 
osa  jää  toisistaan noin  
600 m  etälsyydellä  olevien 
mooltorirllilkennet  ion  ja 
rtmalckalstlen vällln  

Maki 	
- 	

- melualueella  ei ole taloja 	meluaJueella  .1  ole taloja 	- melualueella  el  ole taloja 	- meivalueeila ei ole taloja  

v  - lähivirkistysmandollisuu- 
det  eivät heikkene,  

- lählvlr$clstysmehdoilisuu- 
det  

- IähMrkistysmandolllsuu- -  än 	YolUu  
eivät heikkene,  det holkkenevät,  dot  heikkenevät huomat- 

maastoratsastusmandoi- mnastoratsaatusmandol- maastoralsastusmandoi- tavasti Lagermalmonlita 
lisuudet heikicenevät li8UUdet heikkenevät N.uud.t hoikkenevät 
Lägermalmeniiia Lägermaimeniila Lägemialmenilla 

-  tie  kulkee noin kilometrin -  tie  kulkee noin kilometrin  -tie  kulkee noin  500  metrIn -  tie  ohittaa NorrsaMaxin 
päässä NorrsaMaxin  kar- 

 lanon talouskeskuksesta 
päässä Norrsa,vlaxln  kar- 

 Isnon talou8icesicuksesta  
päässä Norrsarvlaxln  kar-  päärakennuksen yli 
kanon talouskesicuksosta  200  metrin päästà 

metsäkarwiasta  pitkin metsäkannasla  pitkin metsäkannasla  pitkin pettoaukealla  

POHJA VEFT -  Ilk. 500  m/vaativa suojaus -  lik.  500  m/maativa suojous -  Ilk. 1000  m/vaativa sucaus -  I Pk. 2100  m/vaativa suojaus 
-  Il? ik.  1300  m/perussuojaus -  Iii 1k. 1300  m/perussuojaus - - 

lS  U  

ntanai 	jr  ei säity yhtenäisenä -  ei säiiy yhtenäisenä -  ei säuly yhtenäisenä -  säilyy lähes yhtenäisenä 

-  rauhaa  ja  tilaa vaativien 
eläinlajien elinmandolli- 

-  rauhaa  ja  tilaa vaativien -  rauhaa  ja  tilaa vaativten -  lähes nykytilannie 

suudet helkicenevät eläinlalien elinmandolli- 
udet heikkenevät 

elalniajien ellnmandoill-
suudetheik$cenevät  

Ka-  'iiiiuu -  huonoin vaihtoehto -  ylittää muutamia paikalli- -  ei yhtä paikallisesti  / -  ei yhtä paikallisesti  / seucjl- 
sesti / seuilllsesti seudullisesti  arvokkaita lusesti aivoklcaJta  alueita 
arvokkaita alueita alueita tiedot lansiosista puut- 

teelliset 

P.IL,lanhofto  ja  metsästys - estevalkutus  hirvien syys- - estevalkutus  hirvien syys- - estevalkutus  hirvien syys- - estevalkutus  hirvien syys- ja  kevätvaellukselle ja kevätvaeliukselle ja kevätvaoliukselle ja kevätvaeilukseiie 
-  halkoo tärkaimmän 
talvehtNnisalueen 

- halicoo  jonkin verran  tar-  
keitä talvehtimisajuotta 

-  metsästyksen kannalta 
kohtuulihon  mol-  

-  metsästyksen kannalta 
kohtuullinen  mol- 

vøihtoehto  vaihtoehto 
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r - T_- EO- 	 VE5 maottofWY* 
- ___________ 

EJ11. ___________________ 

ASUTIJSJA 	I  
KULT1UUfIIASEMA  
RtksMs  Ja  nykytilanne - Saiviianden  kylässä eräät -  ei maankäytön muutos- -  olosuhteet paranevat 

wa1y*&mUUkikeei tonttI  pienenevät  ja  tontti- palielta 
Ilittymät  yhdistetään Koakenkylän kou 

väyllen väIi 	la  toimin- parane. 
taedellytykset 
heikkenevät 

- Sarvianden  kylän pohlols- 
osa  jää toiaistan  noin  
800 m etälsyydeliä  olevien 
moottorirlillkenfletlen  ja  
rinnalkalstten  vähin 

- Gialarböiesaä  tie  lävis- 
tää harvahkon kylä- 
aeutuksen 

M&U - nykylilanne  huono, - molualueelia yksittältiä - melualueeiia  el  ole taloja - melualueella yksitläi -
elä taloja  (5  -  10 kpl)  

20-30  rakennusta melu- taloja (noin  5 kpl)  
alueella  (55 dBA) 

- GiSIathÖIeSSä  tilanne 
-  tilanne paranee sekä 
Sarvilandessa  etta  

huononee nykyisestä Qlslarböiessä 

Vlkit'y nykylilanne - nylcylilanne - lähivlrklstysmandolilsuu
-det  heikkenevät huomat- 

tavasit  sekä  Läger- 
malmenlila  että Qislar- 
bölessä 

Kutttuurimrn 	a -  nykytilanne -  nykytilanne -  tie  ohittaa NorrsaMadn 
päärakemuksen yli  
200  metrin päästä 
peltoaukealia 

-  Ile  kulkee länslosi saa 
valtakunnallisesti aivok- 
kaan malsemakokonal- 
suuden  alueella 

HJAVEDET -  I ilc. 2000 rn/vaativa suojaus - lIk.  2000 m/vaativa suojaus -  Ilk. 2200 rn/vaativa suojaus - rikytllenne,  riski 
pienenee 

-  III 1k. 2900 m/perussuojaus -  III 1k. 2900 m/perussuojaus -  III 1k. 500 m/p.rusauojaua  

ROISUC  

Ro  uon metiaalueer, 
-  säilyy yhtenäisenä -  säilyy yhtenälsenä -  säilyy lähes yhtenäisenä 

EIrnto -  nykytilanne - nykytilarlie -  lähes nykylilenne 

5Vtlhsu - nylcytilanne - nykytilarne -  ei yhtä paikallisesti  / aeuduI-
Ilsesti arvokkaita alueita, 
tiedot länsiosista puut- 
teelliset 

Riletanholto  l 	met  asti -  nykytilanne - nykylilanne - estevaikutus  hirvien syys-
la kevätvaehlukaelle (eläinonnettomuuksia) (eläinonnettomuuksia)  

- metsäatyksen  kannalta -  metsästyksen kannalta - metsäetylcsen  kannalta 
 kohtuulltnen  mol - 

h vä  
I 	

'  
hyvä vaihtoehto 

Taulukko  1:  Vaihtoehtojen vertailu; ympäristö  
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: 	

:i  • 

-12.7km -12.8km -12.7km  -13.1 km 
201Q 8000  autoajvrtc  8000  autoa/vilc  8000 	j4 8001)  autoa/vrtc 

Nopsriitus  100 km/h 100  km./h  100  kn'Jh  100  km/li 
Tedç, jäsental  ainoastaan  pitkämat  

kainen  liikenne  
ainoastaan  pitkämat  
kainen  liikenne  

ainoastaan  pitkämat  ainoastaan  pitkämat 
kainen  liikenne  kainen  liikenne 

liikenne  

-  liikenne sujuu  kohtalai- -  liikenne sujuu kohtalai- 
han  liikennitävyva  21O  -  liikenne sujuu  kohtalaJ- 

sesti  huipputunteina 
Iiikenr, 	si.uu kohtaial- 
aesti huipputunteina sesti huippulunteina 

- liittymät  toimivat  

sesti huipputunteina 
Lymian kuomitu. - liittymät  toimivat  - Ilittymät  toimivat  - liittymät  toimivat  

oifl.Unwtk*ie  2010 
41  Om/v  41  onrl./v  41  olin/v 42onnjv 

88  Mmk  80  Mmk  84  Mmk  82  Mmk  
Kutannukeat,  2000 
(sis. 	n-,  kurinoas.apito. 73  Mmklv  (sis.  rinnak.  

kaistien  kustannukset)  
73  Mmk/v  (sis.  
kaistien  kustannukset)  

73  Mmk/v  (sis.  75  Mmk/v  (sis.  rinnak.  
j 	päästökustannuksat) kaistien  kustannukset)  kaistien  kustannukset)  

HyöWkustannusijth  2.0 2.2 2.1 1.8  

-  paras  vaihtoehto  Secvitanden 	laidan  
. myôhemmissä  neuvot-  -  myöhemmissä  neuvotte- -  huono vaihtoehto  teluissa  osoittautunut luissa osoittautunut 
asukkaiden kannalta yhtä 

hyväksi kuin yhtä 	 vaihto- 
lähes yhtä hyväksi 
kuin vaihtoehdot  1  

ehto  1  
ja  2  

Gialabölen  asukkaat 	 . -  paras  vaihtoehto  -  huonompi vaihtoehto  -  huonompi vaihtoehto  -  huonompi vaihtoehto 
kuin vaihtoehto  1  kuin vaihtoehto  1  kuin vaihtoehto  1  

/. 	j.....  
\... 	.... 	S.  

*Lnto 	\\ 

................ 
huonain Vioshto  huono vaihtoehto huono vaihtoehto  

-  osa 	hmastä pdi  kai - 

paras  rnol  vaihtoehto 
.. vaihtoehdon  5  ohella  

- hallcoo Röisuon  metsä-  

vollisena  kompromissi- 
vaihtoehtona  

-  halkoo  Röisuon  metsä-  - haikoo Röisuon  metsä-  - Röisuon  metsäalue 
alueen 

-  paras  vaihtoehto  

alueen alueen säilyy yhtenäisenä  

Lii 	ainoelämä 
-  hyvä vaihtoehto  -  hyvä vaihtoehto  -  hyvä vaihtoehto  
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1 ,,,,,,,,,,,.,,,, 	I  ..'..''••  

VE  0 	 VEO+  V E 5  _____ 

41iW 

VectailupdU 	 :. . -13.8km -13.7km -13.0km -13.8km 

Uiket'fliUzä,  2010  -  9000-10000  autoa/vrk -  9000-10000  autoa/vrk -  8000  autoa/vrk -1000-2000  eutoa/vTt 

Npersotu  -80 km/h - 8CV1  00 km/h -100 km/h 80km/h 

Tiavl<uti )4snhly - pitkämatkainen  la paikafll- - pltkämatkalnen  ja  palkal- -  ainoastaan pitkämat- -  ainoastaan paikallinen 
nen  liikenne sekoittuvat  linen  liikenne sekoittuvat kalnen  liikenne lilkeme 

l<yl akanne  ei muutosta yhteyksissä -  yhteyksiä parannetaan -  olosuhteet paranevat  

lien iiikeröitävyys 2010 -  liikenne ruuhkautuu -  liikenne jonoutunutta -  liikenne  au juu kohtalal- -  ajo-olosuhteet ovat 
huupputunteuna huipputunteuna  saati huipputuntelna hyvät 

UIltyrnien kuocimtus - sivuteiltä tuleviiie aiheutu- - slvuteiltä  tuleville aiheutu- - iiittymät  toimivat - luttyrnät  toimivat  
vat vnvytykset  kasvavat  vat viivytyksot  kasvavat 

Henk#övahinkc'- -  6.3 onn./v -  5.9 onn./v -  4.2  onn./v -  1.0 onn./v  

onnettomuuksia  2010 

Raicennualcustnukset  74  Mmk  97  Mmk  

85  Mmklv  80  Mmkiv  74 Mmk/v  (sis.  rtnnak-  lisätty  MOL-vaihtoehtol - 

:aø jo-  keistien  kustannukset)  hin  

unnussuhde  1.1 1.6 - 

Sarvitandsn sstiklcaklen -  tie on  kapea  ja  ruuhkainen - ievennetty  tie melualtoi- -  huono vaihtoehto 
enetiimTstö 

- meiuhaittoia  
neon halkalsee iwtän 

- tontlt pieneneväl  is yhtey- 
-  liittyminen vaarallista  ta det  heikkenevät 
vaiKeaa 

-  maatalouden edetytykset 
hoikkenevät 

-  huono vaihtoehto, vaikka 
lilkenriemäärät  eivät  kas- 
vaislkaan 

Gislarbölan  asukkaat -  tie on  kapea  ja  ruuhkainen -  huononee nykytilanteesta -  ehdottomasti huonoin 

-  liittyminen vaarallista  ja  nopeuksion  kasvaessa 

- meluhaitat 
vaihtoehto 

vaikeaa -  Koskenkylän koulu  jää 
-  huono Koskenkylän -  huono Koskenkyiän väyllen  vällin ja  toimirda- 
koulun kannalta koulun karwialta edellytykset heikkenevät 

Luonl&' -  nykyinen  tie  riittävä nykyi- -  ympäristön  ja  luonnon- -  paras mol -vaihtoehto 
seile hukennemaaralle suoieiun  kannalta  paras  vaihtoehdon  4  ohella 

-  ympäristön  ja  luonnon- vaihtoehto nyitilanteen 

suojelun kannalta  paras  ohella 
vaihtoehto  0+:n  ohella 

-  säästää Rölsuon metsä- -  säästää Röisuon metsä- - Röisuon  metsäalue 
alueen alueen säilyy yhtenäisenä 

iinkeinoeläniä -  tie  kapea  ja  turvaton - nittämätön  toimenpide, -  hyvä vaihtoehto 
raskaan iiikenteen odote- 
taan kasvavan 

Taulukko  2:  Vaihtoehtojen vertailu; liikenne, talous,  intressiryhmät 
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5.  Jatkosuunnitteluun  valittu vaihtoehto  

Tiepiiri  ehdottaa jatkosuunnittelun pohjaksi vaih- 	3 
toehtoa  2.  seuraavin perustein:  

1. Haitalliset vaikutukset asutukseen ovat 	4. 
 vähäiset.  

2. Vaihtoehdon haitat pohjavesille ovat pienet, 
koska  se  ei leikkaa Lägermalmenin tärkeää 
pohjavesialuetta. 

Se  väistää Röisuon suoalueen eteläreunari 
 ja  eteläpuoliset  metsäalueet nistanhoidon  ja 

 eläi nlajiston  kannalta ri ittävältä etäisyydeltä. 
Vaihtoehto  on rakentamis-  ja  käyttökustan-
nuksiltaan  yksi edullisimmista tutkituista 
moottoriliikennetievaihtoehdoista. 

Ym päristötavoitteet  ja  niiden toteutuminen 

Valtakunnalliset tavoitteet 

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottami-
nen alueen maankäytön suunnittelussa  ja  luonnon-
varojen käytössä  

Tieliikenteen päästöjen väheneminen 

* 	Näkemykset kestävästä kehityksestä ristiriitaisia * 	Itäradan  suunnittelu erillään tästä hankkeesta. Ei 
todennäköisesti ole myöhemmin sijoitettavissa 
samaan maastokäytävään. * 	Leikkaus-  ja  pengerrysmassat yhtäsuuret,  mas- 
sat rakennekerroksiin saadaan läheltä 

* 	Ohjearvot alittuvat, päästöt vähenevät autoistu- 
miskehityksen  myötä. 

* 	Kaikki vaihtoehdot tavoitetilanteessa  2010  tasa- 
vertaisia,  CO  nykyisellä tiellä  20%  suurempi kuin 
parantamisvaihtoehcjoissa (mikäli liikenne kas-
vaa) 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemakokonaisuuk- 	* Toteuttaa hyvin 
sien suojeltujen  tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin  
kuuluvien luontokohteiden säilyminen 

Tärkeiden pohjavesien säilyminen yhdyskuntien  ye-
denkäytön  kannalta käyttökelpoisina  ja  pilaantumis

-riskin  väheneminen 

Pintavesien pilaantumisriskin  väheneminen 

Seudulliset tavoitteet 

Seudullisesti  uhanalaisten  tai vaarantuneiden  lajien 
sekä arvokkaiden ympäristötyyppien säilyminen 

Röisuon metsäalueen ydinosan  säilyminen mandolli-
simman yhtenäisenä kasvillisuuden  ja  varsinkin eläi

-mistön  monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä alu-
een säilyminen riittävän laajana asumattomana  met-
säalueena  tulevaisuuden virkistystarpeiden  tai  mui-
den ennalta ennustamattomien seudullisten 
maankäyttötarpeiden varalta 

* 	Toteuttaa 

* 	Ei merkittäviä eroja nykytilanteeseen 

*  Toteuttaa 

* 	Ei toteuta. 
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PaikaHiset  tavoitteet 

Päästäjen  ja melun  väheneminen  ja ohjearvojen 
alittaminen,  erityisesti tienvarren kyläasutukseen 
sekä muihin arkoihin kohteisiin  ja  toimintoihin kohdis-
tuvien vaikutusten lieveneminen 

Räisuon  alueen riistanhoidon  ja  metsästyksen sekä 
muun  vi  rkistyskäytän  edellytysten turvaaminen 

Paikallisesti arvokkaiden biotooppien turvaaminen 

Estevaikutusten minimoiminen  0  -vaihtoehdossa  ja 
moottoriliikennetievaihtoehdoissa  

Tien  sopeuttaminen maisemaan 
- 	Moottorililkennetien  ja sen liitännäisalueiden  so- 

peuttaminen Norrsarvlaxin kartanon lähiympä-
ristän kulttuurimaisemaan. 

- 	Luonnonmaiseman erityinen huomioon ottami- 
nen Lägermalmenin harjualueella. 

- 	Nykyisen valtatien parantamisen sopeuttaminen 
Sarvilanden kyläympäristöön.  

* 	Päästäjen  osalta toteuttaa hyvin,  sillä pitkämat- 
kainen  liikenne siirtyy pois nykyiseltä tieltä. 

* 	Melun osalta toteuttaa 

* 	Riistanhoidon  osalta ei toteuta hyvin 
* 	Lägermalmenin  harjun virkistyskäytön osalta 

toteuttaa osittain 

*  Toteuttaa 

* 	Toteuttaa, mikäli hirvien alikulut rakennetaan  ja  
ne toimivat hyvin 

*  Toteuttaa 
* Toteuttaa 

• 	Ei toteuta  

6.  Haitallisten vaikutusten  lieventäminen  

Koskenkylän  ja  Loviisan välinen moottoriliiken-
netie kulkee asumattoman metsäalueen läpi. 
Tielläliikkujalle välittyy erämaavaikutelma,  jota 

 pyritään korostamaan metsän täyden nysistu-
tuksin  ja  muuttamalla maastonmuotoja, kallio- 
leikkauksia lukuunottamatta mandollisimman 
hellävaraisesti. 

Norrsarvlaxin levähdysalue  rakennetaan istutuk
-sin  ja maastonmuotoiluin  kulttuurimaisemaan 

sopivaksi. 

Ketokasvillisuutta  kehitetään siihen rajoittuvilla 
peltoalueilla kulkevien teiden reunaluiskiin.  Lä

-germalmenin  ylittävä tiejakso vaatii leikkauksien 
 ja pengerryksien maisemointia. 

Gislarbölessä pohjavedet  suojataan vaativalla 
suojauksella. Lägermalmeni  Ila  riittää perus-
suojaus. 

Ympänstänhoidon yleissuunnitelma  on  liitteenä 
 (lute 2). 

7.  Epävarmuustekijät  ja  seuranta  

Epävarm uu stekijäitä  on  useita. Liikenteen  kas-
vuennuste  on  arvio, joka voi johtaa väärin mitoi-
tettuihin ratkaisuihin. Moottoriliikennetievaihtoeh-
tojen keskinäiseen paremmuuteen tällä ei ole 
vaikutusta. Raideliikenteen  ja  tieliikenteen väli-
nen jakauma saattaa tulevaisuudessa muuttua. 
Röisuon arvo tulevaisuudessa, samoin kuin tien 
todellinen vaikutus siihen, ei ole tiedossa. Siksi 
jatkosuunnitteluun  on  valittu vaihtoehto, joka 
ensisijassa vähentää asutuksen haittoja  ja  tur-
vaa pohjavesien käyttömandollisuuden tulevai-
suudessa. 

Koska suunniteltavan moottoriliikennetien poikki 
kulkee hirvien vaellusreittejä,  on  todennäköistä, 
että hirvionnettomuudet ovat uudella tiellä mer-
kittävä turvalli suusriski. Viime aikojen kokemus-
ten perusteella  koko  tien aitaaminen ei ole hyvä 
ratkaisu 23 . Siksi suunnitelmassa ehdotetaan 
hirville sopivien alikulkujen rakentamista. 

Hirvien liikkumista seurataan metsästysseurojen 
kanssa yhteistyössä. Alikulkujen toimivuutta 
seurataan. 
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Lute 1  Ympäristö  1: 40 000  

INONMAISEMA, 	PERNAJANLAHOEN LUONNONSUOJELUALUEET  (SISÄLTYVÄT VALTA - 

'ILLISUUS  JA 	 KUNNALLISEEN LINTUVESIEN  SUOJELUOHJELMAAN) 

AISTÖ 	 YLEISSUUNNIUELUUN LII1TY'VÄ KASVILLISUUSKARTOITUS  

PAIKALLISESTI ARVOKASTA  KASVILLISUUTtA  

[111111  LUONNONMAISEMAN  JA  VIRKISTYKSEN KANNALTA  SEUDULLISESTI 
U±LLLL  ARVOKAS  LAGERMALMENIN HARJUALUE 

llh11lT!1U1  LUONNONMAISEMAN KANNALTA ERITYISEN ARVOKAS  L.AGERMALME-
UlIIIIilllllJ NIN  OSA  (RMAUS  SO)  

KALLIOALUE. ARVOLUOKKA  3  (ASTEIKKO  1-4)  
:•:•:•:•  (UUDENMAAN  KALLIOTUTKIMUS) 

- 	? 

-)')  

1  UVBERGET. KALLIOALUE,  JONKA RINTEET  JA  LAKIOSAT  OVAT LÄHES  LUONNONTILAI-
SIk  

2. KALLIO-  JA  METSÄALUE. JONKA PUUSTO  ON  MELKO VANHAA  TALOUSKAYTOSTA  ON 
 KULUNUT JONKIN AIKAA. ARVOKKAIN ALUE  ON  KOILLISOSAN PURONVARSILEHTO.  

3. KAPEA  LUONNONTILAINEN, KASVILUSUUDELTAAN  EDUSTAVA KORPI.  

4. TUTKIMUSALUEEN LAAJIN YHTENÄINEN ALUE, JOSSA  KALLIOMANNIKOT  JA  SUOT 
OVAT  LUONNONTILAISIA  JA  METSÄT MELKO VANHOJA.  

5. PIENI  LUONNONTIL.AINEN, KASVILLISUUDELTAAN  EDUSTAVA  SUOALUE.  

6. OJITTAMATON  KORPI, JONKA  LANSIREUNALLA  ON  LAHTEISYYUA.  

7. LÄHES  LUONNONTILAINEN  SUO. JOKA  ON  KASVILLISUUDELTAAN PAAOSIN SARARA-
ME1TA.  

MAISEMA VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS  MAISEMAKOKONAISUUS.  PERNA- 
JANLAHDEN YMPÄRISTÖ  JA  KOSKENKYLÄNJOKILAAKSO  

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS  KULTTUURIHISTORIALLINEN  YMPA - 
RISTO:  KOSKENKYLA. SARVILAHOEN  KARTANO  

SEUDULLISESTI /  PAIKALLISESTI ARVOKAS  KULTTUURIHISTORIALLI- 
NEN  YMPÄRISTÖ:  NORRSARVLAXIN  KARTANO (RAJAUS  SO)  

PERINNEMAISEMA, SARVILAHDEN  NIITYT 

VANHAN  VIIPURINTIEN  LINJAUS  (I -USKL YMPÄRISTÖINVENTOINTIEN  
Y HT E EN VETO)  

RÖSUON  METSÄALUE  

RÖISUON METSÄALUEEN  RAJA  (RAJAUS  SO)  

:, ROISUON  VARSINAINEN  SUOALUE  (SISÄLTYY  SEUTUKAAVAN  MU - 
ALUEISIIN)  

J  I  
YMPARISTOVAIKUTUSTEN  ARVIOINNIN  TEKIJAN  (SO)  NÄKEMYS  LUON-
NONSUOJELUN  JA  RIISTANHOIDON  KANNALTA TÄRKEIMMISTÄ  ROI- 

-  SUON  METSÄALUEEN  OSISTA  'I' 

-  

. 	- --- 	

,--_,_- 

-  4•"  
- 

w ,  -'.*  '2T  

I!  



YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA 
Koskenkylän  ja  Loviisan välinen  moottorillikennetie  kulkee asu-
mattoman  metsäalueen  läpi.  Tielläliikkujalle  välittyy  erãmaavaiku-
telma,  jota  pyritään korostamaan metsän  täydennysistutuksin  ja 

 muuttamalla  maastonmuotoja, kallioleikkauksia  lukuunottamatta, 
mandollisimman  hellävaraisesti. 

Röisuon eteläreuna  on  hirvien  talvehtimisaluetta.  Hirvien vaellus 
 talvehtimisalueille  pyritään turvaamaan  leventamallä metsäauto

-teiden  alikulkuja maasilloiksi,  joiden kautta hirvet voivat liikkua. 
 Maasiltojen  mitat  ja  muut yksityiskohdat suunnitellaan yhteistyös-

sä metsästys-  ja  riistanhoitoyhdistysten kanssa.  

YMPÄRISTÖNHOIDON  PERIAATTEITA 
tien tasaus matala  peltoalueifla 

* 	pyöritetyt luiskien taipeet? 
* 	kallioleikkaukset  pystyi  / loivennetut?  

suurten  lohkareiden kåyttö maastonmuotoilussa? 
 rakenteiden, kuten siltojen suunnittelussa otetaan huomioon 

 virkistyskayttö  ja  metsästys  
• 	ketokasvillisuutta  suositaan  peltoalueilla 
* 	täydennysistutukset / reunavyOhykkeiden  kehittäminen  
* 	Norrsarvlaxin lovähdysalue istutuksin  ja  maastonmuotoiluin  

kulttuurimaisemaan sopivaksi 
riista-aitojen tolpat,  opastepylvaät,  mandolliset  valopylväät 
ym.  kadunkalusteet suunnitellaan  yhtenäisiksi  käyttäen  pää- 
materiaalina puuta  

* 	työnaikaisia  rakennuksia  ja  varastoja ei  sijoiteta  pohjavesi- 
alueille  

* 	räjäytyksissä  ja  kuljetuksissa otetaan huomioon Kosken- 
kylän ala-aste  ja  kesäasukkaat  

* 	sosiaalisia vaikutuksia  lievennetään  jatkamalla suunnittelun- 
aikaista yhteydenpitoa  intressiryhmiin  tien rakentamiseen 
asti  

suunnittelualueen laheisyydessa  sijaitsevat  peltoalueet 

YMPÄRISTÖNHOITOKOHTEET  
A  
Pohjaveden korkealuokkainen  suojaus  koko  I  luokan pohjavesi- 
alueella  

- 	myös nykyisellä  mootioriliikennetiellä,  jota  on  suurin  osa  
suojattavasta  osuudesta 

Valtakunnallisesti arvokkaan  maisemakokonaisuuden  alueella 
 maisematila  pyritään pitämään avoimena  

- 	nykyiselle  valtatielle  nouseva  ramppi  puretaan, maasto 
muotoillaan  ja  kylvetään  kedoksi  tai  nurmetetaan 

- 	istutuksissa  käytetään ympäristössä  esiintyviã  puu-  ja  pen - 
saslajeja  ja  nurmetusten  sijaan kehitetään mandollisuuksien 
mukaan  ketokasvillisuutta 

- 	läjitystä  ei sallita  

B  
Pohjaveden  perussuojaus Lägermalmenin  Ill  luokan pohjavesi- 
alueella  



Ympäristänhoito  

1  
Uvbergetin  kohdalla rakentamisessa otetaan huomioon kallion 
muodot  ja  rinteen kasvillisuus 

- 	rakennettavan tien pohjoispuoli suojataan Uvbergetin koh- 
dalla lauta-aidalla ennen rakentamista  

2  
Metsänraivuu  tehdään siten, että mandollisimman suuri  osa vart-
tuneesta  puustosta säilytetään 

- 	läjitystå  ei sallita  

3, 4, 6  ja  7  
Kohdalle, jossa metsäautotie auttaa moottoriliikennetien suunnitel-
laan hirvien vaelluksen mandollistava maasilta 

varaudutaan  kanden maasillan rakentamiseen 

- 	hirvialikulkujen màårä,  paikat  ja  rakenne (pituus, korkeus, 
materiaalivalinnat  ja johteiden  rakenne) suunnitellaan  tie

-suunnitelmavaiheessa  yhteistyössä paikallisen riistanhoito-
yhdistyksen kanssa 

- 	koko  jakso aidataan molemminpuolisella, mielellään  3,5  
metrisellä verkkoaidalla,  jonka yläosassa  on  vaakasuora  lä

-pinäkymätön merkkinauha  tai  vastaava  

5  
Levähdysalue,  Björnträsket 

- 	tiejaksolla varaudutaan  kanden levähdysalueen rakentami- 
seen, harkitaan sijaintia, joka nyt  on  valittu ohitusnãkemien 

 ja  liikenteen sujumisen kannalta parhaalle paikalle 

- 	maastonmuotoilut  suunnitellaan sellaisiksi, että lähellä sijait- 
sevalle  loma-asutukselle aiheutuva häiriö (melu, mandolliset 
metsãän poikkeavat autoilijat)  jaa  mandollisimman pieneksi 

8  
Lägermalmenin  kohdalle syntyvã syvä leikkaus maisemoidaan 
esimerkiksi metsittämãllä männylle 

- 	mikäli alueelta otetaan maa-aineksia, tulee tien maisemointi  
ja ottoalueiden maisemointi  tehdä niin, että alueen käyttö 
virkistykseen  on  mandollista mandollisimman pian oton  ja 

 rakentamisen päätyttyä  

9  
Angeskärrsbergetin koillisosan  rinne suojataan työn aikana auta- 
aidalla 

- 	suojaamisessa otetaan huomioon  se,  että  jos  tie  täydenne- 
tään moottontieksi,  tapahtuu  se  rinteen puolella  

10  
Angeskãrretin  kohdalla reunaluiskien kasvillisuutta kehitetään ke-
doksi  

11  
Levähdysalue, Norrsarvlax 

tiejaksolla varaudutaan  kanden levähdysalueen rakentami-
seen, harkitaan sijaintia, joka nyt  on  valittu Loviisaan opas - 
tamisen  kannalta hyvälle paikalle, avoimen peltomaiseman 
äärelle  ja  on  lisåksi hyvã  raskaan liikenteen liikkeellelãhdön 
kannalta 

Istutukset valitaan kulttuurimaisemaan sopiviksi, voidaan 
kãyttäã esimerkiksi jaloja lehtipuita  ja lehtikuusia. Nurmetuk-
sen  asemesta kehitetäãn ketokasvillisuutta. 

- 	maastonmuotoilut  suunnitellaan sellaisiksi, että ratsastusur - 
heilulle  aiheutuu mandollisimman vähän hãiriãtã 
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Nykyinen  tie  ja  vaihtoehdot  3,4  ja  5  Sarvilanden  kylän  ja  Norrsarvlaxin  kartanon alueella 

\ 	, 
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LuTE  3  

Ilmakuvan  avulla voi hahmottaa nykyisen tien  ja  vaihtoehtojen  3, 4,  ja  5  kulkua Sarvilanden kylän alueella. 
Sivulla  40,  kuvan vasemmassa reunassa erottuu Lägermalmenin harjualue, joka  on  kuvan alueella kokonaisuu-
dessaan  I  luokan pohjavesialuetta. Kuvan oikeassa laidassa keskellä, vaihtoehdot  4  ja  5  kulkevat Norrsa,'vlaxin 
kartanon eteläpuolitse. Sivun  41  kuvassa, mittakaavan oikealla puolella,  on  Sarvilanden  entinen kansakoulu. 
Muuten asutus  on  keskittynyt lähinnä nykyisen tien varteen. 
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Pienryhmätyöskentely,  yhteenveto  keskustelumuistioista  

Paikallinen elinkeinoelämä,  17.2.1993  

Esko Keckman 	Yritysasiamies, Loviisan kaupunki 
Aulis Tynkkynen 	Kaupunginarkkitehti, Loviisan kaupunki  
Håkan  Nordling 	Pernajan kunta 
Tuomo Honkanen 	Savon liikenteen liikennejohtaja, linja-autoliikenne 

Seija Korhonen 	Ylitarkastaja, Uudenmaan tiepiiri 
Seppo Antinoja 	Insinööri, Uudenmaan tiepiiri 
Sakari  Grönlund 	Ympäristösuunnittelija,  Y-Suunnittelu 

- 	Moottonväylä  antaisi taantuvalle Loviisalle "elvytystä". 
- 	Valtatien  7  tulee olla pitkälle itään vähintään moottoriliikennetie, mieluiten moottoritie. 
- 	Muodostetut  mol  -vaihtoehdot ovat elinkeinoelämän kannalta yhtä hyviä 
- 	Nykyisen tien parantaminen ei ole riittävä toimenpide 
- 	Levähdysalueiden  paikoilla ei ole suurta väliä, niitä ei oikeastaan tarvita. 
- 	Pernajan taloudellisen toiminnan painopiste  on Koskenkylässä.  Pernajan kannalta moottoriväylän 

rakentamisen suurin etu  on  liikenteen siirtyminen pois nykyiseltä tieltä. 
- 	Yhtenäisen metsäkokonaisuuden arvoa ei pidetty riittävänä, jotta  sen  suojelu voisi mitenkään vaikuttaa 

moottoriliikennetien  linjaukseen  tai  johtaa nykyisen tien parantamiseen. 

Luonto,  9.2.1993  

Ilpo Piiroinen Itä-Uudenmaan luonnon-  ja ympäristänsuojeluyhdistys  (Porvoo)  
Lasse Härö  Porvoon seudun lintuyhdistys ry.  
Olof Törnroos Östra Nylands fågel och naturskyddsförening rf.  (Loviisa)  
Stig  Weckman  
Tapio  Reinikainen ympäristön tilan asiantuntija, kotikunta Pernaja  
Håkan Blomfelt  Pernajan-Lovilsan riistanhoitoyhdistys/Pernå  Lovisa jf  
Henrik  Blomqvist Pernajan ympäristölautakunnan puheenjohtaja/Pernå miljövårdnämnds  ordf. 
Kerstin Hafren  Pernajan ympäristösihteeri/miljövårdssekreterare  i Pernå 
Stina Jäderholm  Radio Östnyland  (osan aikaa) 

Seija Korhonen Uudenmaan tiepiiri 
Sakari  Grönlund  Y-Suunnittelu 

- 	Ympäristötaloudellisesti  0- tai 0+  -vaihtoehto ovat parhaita. Ne säästäisivät Uudenmaan suurimpiin 
kuuluvan luontokokonaisuuden (monimuotoisuus turvataan)  ja  olisivat myös metsästykselle edullisia. Myös 
kestävän kehityksen kannalta ne ovat ylivoimaisia. Niiden ongelmat ovat terveellisyyteen  ja  viihtyvyyteen 
liittyviä. 

- 	Todettiin kasvillisuuskartoitusten olevan asianmukaisesti tehdyt. 
- 	Kritisoitiin alueen rajausta, linnuston kannalta alue  on  kolmio Koskenkylä-Liljendal-Loviisa 
- 	Kritisoitiin liikenne-ennusteita 
- 	Uudenmaan lääninhallitus pitää Röisuota arvokkaana, mutta mikään suunniteltu moottorillikennetievaih- 

toehto  ei säästä sitä. Miksi näin? Keskusteltiin millainen tuo vaihtoehto voisi olla. 
- 	Esittelytilaisuudessa  ei olisi saanut vähätellä mitään vaihtoehtoa 
- 	Miten tielaitos voi tehdä yya:n omasta hankkeestaan, eikö  se  ole jäävi asiassa 
- 	Blomfelt  esitti metsästyksen kannalta parhaimpana vaihtoehtona nykytilannetta  tai  nykyisen tien paranta- 

mista.  Paras mol  -vaihtoehto  on  pohjoisin,  sillä  ehdottomalla edellytyksellä, että varaudutaan rakentamaan 
riittävän pitkiä maasiltoja muutamaan painannekohtaan. 

- 	Röisuota  uhkaavat muut tekijät tulee käsitellä erikseen (näitä ovat itärata  ja  metsätalous) 
- 	On  uskottava yya -prosessiin. Prosessi tuottaa tuloksia  vain  jos intressitahot  pysyvät omilla linjoillaan 

johdonmukaisesti, eivätkä alistu heti alusta lähtien kompromisseihin. 
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Ryhmä piti nykyisen tien parantamista luonnon kannalta ehdottomasti parhaimpana kehittåmistoimena. 
 Osa  ryhmästä ilmoitti, ettei voi varauksetta kannattaa nykyisen tien parantamista,  sillä  asukkaiden 

mielipidettä  on  kunnioitettava. Vaihtoehtona nykyisen tien parantamiselle tulisi tutkia joko uuden lähempä-
nä nykyistä tietä kulkevan moottoriliikennetielinjauksen tutkimista  tai  valita  paras  kolmesta tähän mennes-
sä suunnitellusta linjasta. 
Tiepiirin  ja konsultin  edustajien johtopäätäksinä:  1. Ympäristävaikutusten arviointiprosessissa  näennäisesti 
tyhjä alue osoittautuikin luonnon kannalta erittäin merkitykselliseksi. Sektoriviranomaisten kautta ei saatu 
tarpeeksi tietoa Röisuon metsäalueen arvottamisen perustaksi. Tarvittiin seudullisten luontojärjestöjen 
apua.  2. lntressiryhmätyöskentely  olisi pitänyt suorittaa tässä laajuudessa luonnonintressien osalta  jo 

 aiemmin. 

Sarvilanden  kylän,  Norrsarvlaxin  kartanon  ja Sarvmossenin  asukkaat,  24.2.1992 

Ralf  Stenvall  
Tony Hyden 
Tom  Andersson 

 lngvald Forsbäck 
 Ulla  Adolfsen  

Juha Wikman  
Henry  Johansson 

 Marko  Tuominen 

Seija Korhonen Uudenmaan tiepiiri 
Sakari  Grönlund  Y-Suunnittelu 

	

- 	Nykyisen tien varren asukkaat kannattivat moottoriliikennetien rakentamista  (VE  1), Norrsarvlaxin  kartanon 
edustaja kannatti ensisijaisesti nykyisen tien parantamista  ja  toissijaisesti moottoriväylää kartanon 
päärakennuksen eteläpuolelta, Molemmat Sarvmossenin asukkaat ymmärsivät edellisten näkökulman.  He 

 ehdottivat sitä, että nykyinen  tie  parannetaan  ja  katsotaan lisääntyykä liikenne todella. Mikäli moottori-
väylälinjauksista olisi valittava, valitsivat  he  eteläisimmän  (VE  3). 

	

- 	Sarvilanden  kyläläiset eivät pitäneet tien parantamista hyvänä vaihtoehtona,  sillä  meluesteet  estävät 
"sukuloimisen"  tien yli, tontit pienenevät, yksityistiejärjestelyt hankaloittavt liikkumista  ja  pirstovat 
peltomaita. 

	

- 	Osa  alueelle muuttaneista  on  saanut tietoa, jonka mukaan voi olettaa moottoriliikennetien sijaitsevan 
tulevaisuudessa kaukana pohjoisessa. 

	

- 	Metsästyksen kannalta  VE  3 on  paras,  tosin Norrsarvlaxin kannalta kaikki moottoriliikennetievaihtoehdot 
nähtiin huonoina. 

	

- 	Epäiltiin Röisuon mandollisen arvon takana olevan kirjoituspöytänsä takana työskenteleviä pääkaupun- 
kiseutulaisia. 

	

- 	Tärkeimpänä pidettiin aluetta Lägermalmenin ympäristöstä Bjämträsketin pohjoispuolelle. 

	

- 	Alueen lajistoon kuuluvat karhu  ja  ilves (pesät Björnträsketin pohjoispuolella), susi (ammuttu muutama 
vuosi sitten), saukko (jäänyt auton  alle  syksyllä) 

	

- 	Hevosurheilulla  eittämättä suuri merkitys (Norrsarvlax  ja  Sarfbacka),  VE  1  ja  2  veisivät tn. Sarfbackan 
toimintaedellytykset (kesäleirit, vammaisratsastus jne.). 

	

- 	Norrsarvlaxin kartanosta  ollaan kehittämässä "eurokuntoista" tilaa. Moottoriväylä nähdään esteenä 
kehittämiselle 

	

- 	Tiepiirin  ja konsultin  edustajien huomioina:  1.  Selvä jännite kartanon  ja  nykyisen tien asukkaiden välillä, 
Sarvmossenin  asukkaat ovat tämän asetelman ulkopuolella  2. Röisuon  alue ympäröivine metsineen  on 
eläimistön  ja  rilstanhoidon/metsästyksen  kannalta erittäin tärkeä alue.  Sen  rajauksesta  oltiin erimielisiä  ja 

 voi olla, että metsästyksen  ja  suojelutavoitteiden  välillä voi olla ristiriitoja 



	

3 	 Valtatie  7  välillä Koskenkylä-Loviisa, yleissuunnitelma 
LuTE  4 	 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 

Gislarbölen (Karjalaiskylän)  asukkaat  
17.2.1992 

Jan  Sahlberg  
Ralf Nyhoim  
Kaija  Ravi 
Heikki  Suuronen 
Juhani  Ravi  
Pekka Lehtoranta 

Seija Korhonen Uudenmaan tiepiiri 
Sakari  Grönlund  Y-Suunnittelu 

	

- 	Uusi moottorillikennetie  on  tarpeellinen  ja  asutuksen kannalta  paras  ratkaisu. Pitkämatkainen liikenne  on  
saatava  sinne. Karjalaiskylästä  käydään työssä Porv9on suunnalla vanhaa tietä myöten, harrastamassa 
käydään Lovlisassa. 

	

- 	Vanha  tie on  turvaton  ja  liittyminen tielle vaikeaa, meluhaitat 

	

- 	Vanhan tien korjaaminen  on  huono ratkaisu. Liikenteen haitat säilyvät, nopeuden noustessa  100 km/h vain  
lisääntyvät. Tonttiliittymien uudelleenjärjestely  vie  maata  ja  pidentää  matkoja. Kevytliikenteen  järjestelyistä 

 ja pysäkeistä  kannettiin huolta. 

	

- 	Röisuon metsäkokonaisuutta  ei pidetty arvokkaana. Tärkeimpiä luonnon  ja  virkistyksen kannalta ovat 
nykyisen tien lähialueet (noin kaksi kilometriä tiestä pohjoiseen). Asukkaat ovat oman arvionsa mukaan 
luontoihmisiä. 

	

- 	Uusi, kutakuinkin vanhan tien linjausta seuraava moottoriliikennetie ei saanut kannatusta, mutta vaihtoeh- 
don  3  voisi karjalaiskylän itäpuolelta lähtien linjata etelämmäksi. 

	

- 	Kunnan päätöksentekijäihin ei luotettu. RKP:llä  ja kartanoilla  on  liikaa valtaa päättävissä elimissä. 

	

- 	Ymmärrettiin, että "luontoporukka" kokoontui erikseen, mutta olisi ollut  kiva  vaihtaa mielipiteitä. 

	

- 	Tiepiirin  ja konsultin  edustajien huomiona:  1.  Alun  kuvaan  tunnelman  jälkeen keskustelu oli antoisaa  ja 
vapautunutta  2.  Keskustelu kannatti, saatiin uutta tietoa 
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Kyselykaavake 

KOSKENKYLAN  JA  LOVIISAN  VÄLISEN  TIEYHTEYDEN KEHITtÄMINEN 

Voit tällä  lomakkeella  esittää  mitö  tahansa suunniteltuun  tieyhteyteen 
 liittyvää, kysymyksiä  tai  mielipiteitä. Käytä apuna oheista karttaa, jonne voit 

merkitä alueet  tai  kohteet joista haluat tietoja  tai  joista haluat esittää tietoja. 
Kartalla  on  esitetty alustavia  moottoriliikennetien linjausvaihtoehtoja.  Valitse 
mielestäsi  paras  vaihtoehto  tai  esitä uusi linjaus. 

Voit vastata kysymyksiin  merkitsemällö  rastin  sopivan vaihtoehdon eteen  tai 
 kirjoittaa laajemmin lomakkeen  kääntöpuolelle.  

Mihin ryhmään  arvioisit  lähinnä  kuuluvasi  
()Alueen  asukas 

 ()Maanomistaja 
()Alueella  lyöskentelevä 
()  Liikkeenharjoittaja  
() Luontoharrastaja,  metsästäjä tms.  
0  Johonkin muuhun ryhmään kuuluva, mikä?  

Käytätkö  valtatietä  7  Koskenkylän  ja  Loviisan välillä  
()Pöivittäin 

 0  Viikottain 
()Harvemmin  

Aj  at  ko 
()Matkoja  lyöpaikalle  ja  takaisin 

 ()Työajoa  
()Vapaa-ajan ajoa 
()Muuta 

Mitkä ovat mielestäsi nykyisen tien suurimmat ongelmat? 

Mitkä paikat  tai  alueet ovat sellaisia, jotka uuden tien tulisi kiertää 

Onko  Röjsjön metsåalueella  mielestäsi merkitystä. Mitä?  ________________ 

Haluc  vastauksen  kysymykseeni/kysymyksiini  kirjallisena 

Nimi  ja  posiosoite:  
merkitse  asnpaikkasi  oheiseen karttaan 

PALAUTA  PRNAJAN KUNNANKIRJASTOON  27.11.1992  MENNESSÄ 
 Antamiasi etoja käsittelemme  luottamuksellisesti, ne ovat  vain  

suunniffeIijoden  käytössä.  Täydennämme  mandollisesti myöhemmin tietoja 
 asukashaastattelulla.  

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! 
Uudenmaan  tiepiiri 



HANKKEEN NIMI 
Valtatie  7  välillä Koskenkylä-Loviisa, yleissuunnitelma 

SIJAINTI 
Uudenmaan läänin Pernajan kunta  ja  Loviisan kaupunki 

TARKOITUS 
Kehittää Koskenkylän  ja  Loviisan välistä tiejaksoa osana pääkaupunkiseudun  ja  itärajan välistä valta-
tieyhteyttä sujuvaksi  ja  turvalliseksi. Nykyisen valtatiejakson puutteina ovat heikko rakenne, tien ka-
peus, mäkisyys  ja mutkaisuus. 

Valtatieverkon kehittämissuunnitelmassa  (Tie 2010)  valtatie  7 on  luokiteltu erityisen tärkeäksi  välta- 
tieksi  ja suunnitteluväli  esitetty toteutettavaksi moottonliikennetienä. Liikenneministeriön hankepää-
töksessä vuodelta  1991 tieosuus on  esitetty suunniteltavaksi moottoriliikennetienä. 

Yleissuunnitelmassa  selvitetään tieyhteyden fyysiset periaateratkaisut, määritellään tien yleispiirtei-
nen sijainti sekä tutkitaan hankkeen vaikutukset liikenteeseen, talouteen  ja  ympäristöön. Suunnitel-
masta annettavan toimenpidepäätöksen tekee liikenneministenö. 

VAIHTOEHDOT  
0  -vaihtoehto 	Nykytilanne. Hanketta ei toteuteta.  
0  -vaihtoehto 	Nykyisen, noin  14  kilometrin pituisen valtatien leventäminen  ja ohituskaistojen  

rakentaminen sekä linjauksen  ja tasauksen  parantaminen. 
moottoriliikennetie Moottoriliikennetien rakentaminen uuteen noin  13 km  pituiseen maastokäytävä

-än.  Nykyinen  tie jää rinnakkaistieksi.  Vaihtoehtoisia linjauksia muodostettiin viisi. 
Näistä neljä kulkee nykyisen tien pohjoispuolella  ja  yksi osittain nykyisen tien 
eteläpuolella. 

LIITTYMINEN MUUHUN ALUESUUNNITTELUUN 
Tarveselvitys vt6 Koskenkylä-Kouvola  (1991) 
vt7 Koskenkylä-Kotka  (1983) 
Itäradat - Tarveselvitys  (1992)  
Itä-Uudenmaan seutukaavat  ja seutukaavae hdotus  

ARVIO TOTEUTTAMISESTA 
Yleissuunnitelmasta  saataneen toimenpidepäätös vuoden  1993  lopussa  tai  vuoden  1994  alussa. Mi-
käli hanke toteutetaan, tien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna  1996.  

HANKKEESTA VASTAAVA VIRANOMAINEN 
Tielaitos, Uudenmaan tiepilri 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen  lisäksi hankkeesta  on  julkaistu varsinainen yleissuunnitel
-ma  ja sen  lyhennelmä.  Kaikki aineisto  on  saatavilla myös ruotsiksi. Tarkempi suunnitteluaineisto  on 

työkansiossa,  joita säilytetäån tiepiirissä. 

LISATIETOJA  
Uudenmaan tiepiiri 
käyntiosoite: Opastinsilta  12,  Itä-Pasila 
oostiosoite  PL 70, 00521 Helsinki 
3rieasioissa PenttI Laukkannen,  90 - 1487 3607 
Ympäristäasioissa  Seija Korhonen,  90 - 1487 3623 
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