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Projektets syfte och motiveringar

I slutet av är 2004 tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att 
utreda behovet av den s.k. ELSA -banan (järnvägen Esbo -  Lojo -  Salo), inklusive möjliga 
alternativa bandragningar, med tanke pä ett beslut om fortsatt planering och framtida 
reserveringar i planläggningen. Är 2006 föreläg resultaten av arbetsgruppens arbete. 
En uppföljningsgrupp kom till slutsatsen att det är befogat att den nya snabba järn- 
vägsförbindelsen tas med i markanvändningsplanerna som reservering pä läng sikt, ef- 
tersom förbindelsen mellan Äbo och Helsingfors har strategisk betydelse för Finlands 
trafiksystem.

Enligt uppföljningsgruppens framställning är det befogat att det pä avsnittet Esbo -  Sa
lo görs förberedelser med tanke pä en ny dragning via Lojo. Uppföljningsgruppen anser 
att banlinjen mellan Esbo och Lojo bör baseras pä den dragning i närheten av motorvä- 
gen, som finns upptagen i den fastslagna landskapsplanen för Nyland.

I förutredningen granskades tvä dragningsalternativ för avsnittet Lojo -  Salo. Det ena 
alternativet grundade sig pä den gamla reserveringen för banlinjen ELSA och det andra 
stödde sig pä motorväg E18. Enligt kommunikationsministeriets ställningstagande ska 
Banförvaltningscentralen (idag Trafikverket) tillsammans med planläggningsmyndig- 
heterna i fräga om sträckan Lojo -  Salo utreda vilken dragning som ska framläggas i 
landskapsplanerna och i kommunernas planer.

Uppgiften i detta arbete har varit att sammanställa en preliminär generalplan och en 
miljökonsekvensbedömning (MKB) för banan pä avsnittet Esbo -  Salo. Hela det omräde 
som täcks av planeringen är cirka 95 kilometer längt, beroende pä vilket alternativ som 
väljs, och banan planeras som dubbelspärig bana för blandad trafik. Pä banan tilläts 
inga plankorsningar, och dess mälhastighet är 300 km/h.

Alternativ

I miljökonsekvensbedömningen har följande alternativ undersökts:

Pä avsnittet mellan Esbo och Lojo har en bandragning i endast en terrängkorridor i 
närheten av Äboleden granskats (linjedragningen finns indikativt med i Nylands land- 
skapsplan).

Pä avsnittet mellan Lojo och Salo har följande tvä huvudalternativ bedömts:

• Alternativ M: bansträckningen följer -  inom ramen för bangeometrins krav -  den ter
rängkorridor som redan används av motorvägen mellan Helsingfors och Äbo (E18).

• Alternativ E: bansträckningen följer inom ramen för bangeometrin den gamla pro
jekterade dragningen av ELSA -banan, dock sä att sträckan mellan Karnainen och 
Lojoäsen följer terrängkorridoren för motorväg E18.

För alternativ M finns tvä underalternativ:

• Underalternativ Mp följer motorväg E18 fram till norra sidan av Ylisjärvi.

• Underalternativ Mk viker av frän huvudalternativ M vid Lahnajärvi och ansluter till 
huvudalternativet söder om Aneriojärvi.

För alternativ E finns ett underalternativ:

• Underalternativ Ee viker av frän huvudalternativ E vid Lempoonsuo i Lojo, gar ge
nom Routio, Paloniemi och Karstu där den ansluter till huvudalternativ E.

Jämförelsealternativ 0+: Som alternativ 0+ studerades den förefintliga kustbanan Es
bo -  Karis -  Salo, med de föreslagna förbättringarna av den snabba banan mellan Hel
singfors och Äbo i förutredningen; dessa förbättringar är inrättande av dubbelspär pä 
avsnittet Kyrkslätt-Ingä, samt förbättrad bangeometri mellan Inga och Sjundeä.

MKB-förfarande

Genom förfarandet vid miljökonsekvensbedömning produceras information som be- 
hövs för beslutsprocessen. Med stöd av detta förbättras möjligheterna för de delaktiga 
att päverka och mer information genereras om projektet, nuläge inom projektomrädet, 
olika parters synpunkter samt om konsekvenserna av projektet. Med stöd av MKB -för
farandet strävar man efter att främja ett enhetligt beaktande av miljön och en enhetlig 
konsekvensbedömning vid planeringen och i beslutsprocessen.

MKB-förfarandet bestär av tvä faser: bedömningsprogrammet och bedömningsbeskriv- 
ningen. Bedömningsprogrammet är en plan över vitka miljökonsekvenser som ska be- 
dömas och hur bedömningen ska göras. Miljökonsekvensprogrammet för genbanan Es
bo -  Salo var framlagt under perioden 14.9 -  13.11.2009. Projektets kontaktmyndighet 
Nylands ELY -central gav sitt utlätande om programmet 7.12.2009.

Utifrän bedömningsprogrammet och feedbacken pä detta gjordes den egentliga konse- 
kvensbedömningen. Resultaten av denna presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Parallellt med miljökonsekvensbedömningen sammanställdes den preliminära general
planen för genbanan Esbo -  Salo.

De väsentligaste miljökonsekvenserna

Regional Struktur och markanvändning

Genbanan effektiviserar kommunikationerna mellan huvudstadsregionen och Egentli
ga Finland. Genbanan, inklusive de eventuella stationsreserveringarna och -platserna 
för lokaltägtrafiken, stöder förverkligandet och effektiviseringen av de planerade bo-
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stads- och arbetsplatsomrädena mellan Esbo och Lojo. Genbanan försämrar ändä in
te i väsentlig grad utvecklingsutsikterna för tätorterna längs kustbanan. I Lojo skapar 
uppförandet av en ny station norr om centrum förutsättningar för utveckling av ett nytt 
bostads- och arbetsplatsomräde som stöder sig pä den nya spärtrafiken. Effektivise- 
ringen av markanvändningen kring den nya stationen förlänger den länga bandlika tät- 
ortsstrukturen i Lojo norrut.

Den mest centrala skillnaden mellan de olika alternativen uppstär dä de eventuella sta- 
tionsplatserna för närtrafiken byggs. Dessa kan ändä utvecklas först längt fram i tiden. 
Utgängspunkterna för utvecklingen av de eventuella stationsplatser för lokaltägtrafiken 
som föreslagits mellan Lojo och Salo är inte särskilt bra, för Muurla kanske en aning 
bättre än för de andra.

Alternativen M, Mk och E kan anses vara nägot bättre än de andra, eftersom de möjlig- 
gör en stationsplats för Muurla närtrafik. Alternativen E och Ee kräver en ny terrängkor- 
ridor pä en läng sträcka, medan alternativen M, Mk och Mp gär i närheten av terrängkor- 
ridoren för motorväg E18. I alternativ Mp sker minst splittring. I fräga om konsekvenser- 
na för markanvändningen är alternativ Ee det sämsta, eftersom det begränsar utveck
lingen av Routio- och Paloniemiomrädena.

De betydande hinderverkningarna av genbanan beträffande utvecklingen av markan
vändningen kan lindras i samtliga dragningsalternativ genom en noggrannare plane
ring av arrangemangen vid över- och undergängar.

Om genbanan inte förverkligas (alternativ 0+), realiseras inte den förbättring av attrak- 
tiviteten som grundar sig pä den snabbare spärtrafikförbindelsen i Lojo och Salo samt 
mellan huvudstadsregionen och Egentliga Finland. Längs kustbanan som ska förbätt- 
ras effektiviseras markanvändningen och blir stegvis tätare. Lokaltägtrafikens bana och 
stationsplatser, inklusive tätorterna mellan Esbo centrum och Lojo, kan förverkligas bä- 
de i alternativen för genbanan och i alternativ 0+.

Människornas levnadsförhallanden och trivsel

En riktgivande placering av banan har anvisats i Nylands landskapsplan. Inom Egent
liga Finlands omräde har enbart ett förbindelsebehov för banan framlagts i landskaps- 
planen. De lokala invänarna klagar pä att den planering som redan pägätt i flera är har 
gett upphov till oro, till och med frän en generation till en annan, över bullret, trivseln, 
värdeutvecklingen av fastigheterna som blir i närheten av banan samt över de even
tuella fastighetsinlösningarna. De lokala invänarna anser att projektet är onödigt och 
medför olägenheter i synnerhet inom omrädena mellan Lojo och Salo, vilket har lett till 
ett omfattande motständ. Det är främst bullret frän spärtrafiken och banans synlighet i 
landskapet som ger upphov till olägenheter för boendet. Banan försämrar trivseln i bo- 
endet och fritidsboendet i synnerhet i den omedelbara närheten av banan. Banan för
sämrar ocksä värdet för flera rekreationsomräden och stör rekreationsförbindelserna.

Buller

I omgivningen av dragningsalternativen för genbanan Esbo -  Salo utgör Äbo motorväg 
(E18) den mest betydande bullerkällan i dagens läge. Konsekvenserna av motorvägen 
sträcker sig ändä inte till verkningsomrädet för dragningsalternativ E, utan bandrag- 
ningen gär längs de sydligare dragningsalternativen inom omräden som idag är still- 
samma.

Bullret ger upphov till de största konsekvenserna pä sträckan mellan Esbo och Lojo, i 
Salo tätort och väster om Lojo i omgivningen av dragningsalternativ Ee. Pä sträckan Es
bo -  Lojo gär bandragningen genom flera tätorter. Pä denna sträcka utsätts mänga invä- 
nare för buller, men ä andra sidan är omrädena redan idag bullriga. Bullret frän motor-

vägen är i sin tur dominerande pä mänga stälten. Dragningsalternativ Ee gär genom de 
tättbefolkade orterna Routio, Hiitti och Paloniemi. I Salo tätort utsätts mänga invänare 
för bullret frän järnvägstrafiken, eftersom bandragningen gär genom ett bostadsomrä- 
de. Ocksä de byggnader som blir mellan banan och motorvägen utsätts för väsentliga 
bullerkonsekvenser. Dessa byggnader finns längs dragningsalternativ Mk, dragningsal
ternativ Mp och dragningsalternativ M (och E+M).

I västra delarna av Lojo och östra delarna av Salo samt i Karjalohja och Nummi-Pusula 
finns det spridd bebyggelse samt smä bostadskoncentrationer som blir inom bullerom- 
rädet. Pä en del ställen finns ocksä mänga fritidshus, i synnerhet vid sjöstränderna. I 
dragningsalternativ E finns fritidshus som utsätts för buller, i synnerhet pä stränderna 
kring Lojosjön och Enäjärvi. Längs de nordliga dragningsalternativen finns det rikligt 
med mindre sjöar. Fritidsbostäderna pä deras stränder utsätts för buller.

I samtliga dragningsalternativ, med undantag av eventuellt dragning Ee, överskrids 
riktvärdena till stor del inom omräden som används för fritidsboende. Detta kan förkla- 
ras med att strängare riktvärden tillämpas för fritidsboende. I omgivningen av dragning 
E är bullerkonsekvenserna för fritidsboendet och miljön i allmänhet av en annan typ än 
pä dragning M. Dragning E gär idag genom mycket stillsamma omräden, och den nya 
banan skulle här leda till en total förändring i ljudlandskapet. Tägen ger inte upphov till 
nägot kontinuerligt buller, men i en stillsam miljö hörs bullret under gynnsamma förhäl- 
landen pä mycket länga avständ. Längs motorvägen överröstar buller och annat oljud 
frän motorvägen tägets ljud, och därför hörs bullret enbart i närheten av banan, där det 
ger upphov till höga bullerniväer. Ä andra sidan kan den ökade bullerbelastningen pä 
de omräden som redan nu belastas av bullerkonsekvenser längs motorvägen anses va
ra mycket menlig.

Pä dragning M planerades preliminärt bullerhinder pä en sträcka om totalt 19 kilome
ter. Pä de övriga dragningarna planerades mer bullerhinder: pä dragning E 25 kilome
ter, dragning Mk 24 kilometer, dragning Mp 22 kilometer och dragning Ee 30 kilometer. 
Med den preliminärt dimensionerade lösningen för bullerbekämpning kan ändä inte en 
sä stor del av invänarna och fritidshusen skyddas mot bullret. Skyddandet av fritidshu- 
sen är utmanande, eftersom lägre riktvärden tillämpas för fritidshus än för den perma- 
nenta bosättningen.

I de olika dragningsalternativen finns det inga större skillnader i antalet människor som 
utsätts för buller. Alternativ Ee ger utan bullerbekämpning upphov till nägot större olä
genheter för invänarna och fritidsinvänarna än de andra alternativen, men genom bul
lerbekämpning kan skillnaden elimineras. Därför har mer bullerbekämpning dimensio- 
nerats för dragning Ee än för de andra dragningarna. De mest väsentliga skillnaderna 
mellan dragningsalternativen beror pä huruvida dragningen gär genom en miljö som 
redan är bullrig eller genom en miljö som är stillsam idag.

Vibrationer

Pä de omräden med mjuka jordarter som är mest problematiska med tanke pä vibra- 
tionsrisken kommer banan under de följande planeringsfaserna att planeras, och om 
banan förverkligas, att grundas pä pälningsplattor eller massabyten sä att tägtrafiken 
inte ger upphov till vibrationer som stör miljön.

Innan de anläggningsarbeten, till exempel pälning och schaktning, som ger upphov till 
vibrationer inleds, sammanställs en miljöutredning för vibrationerna i fräga om bygg- 
naderna och konstruktionerna inom verkningsomrädet. I utredningen fastställs de olika 
objektens vibrationstälighet, vibrationernas gränsvärden samt de nödvändiga skydds- 
ätgärderna och fortsatta ätgärderna. Ätgärderna omfattar bland annat byggnadsin- 
spektioner, vibrationsdämpningar i fräga om känsliga apparater samt i vissa fall upp-

följning av sättningen, om vibrationerna kan antas ge upphov till en risk för sättning i 
konstruktionerna.

Luft och klimat

Byggandet av genbanan Esbo-Salo medför positiva konsekvenser i fräga om utsläppen 
av växthusgaser och andra föroreningar frän trafiken. Utsläppen frän vägtrafiken mins- 
kar, vilket i sin tur förbättrar ocksä den lokala luftkvaliteten i näromgivningen av mo- 
torväg E18.

Jordman och berggrund

Skärningarna, tunnlarna, bankfyllningarna och sidotipparna leder till väsentliga föränd- 
ringar i terrängformerna. Projektet genererar ett stort överskott av massor, och därför 
krävs planering för att massorna ska kunna utnyttjas effektivt. Det rekommenderas att 
de icke-förnybara naturresurserna transporteras till nägot annat ställe för äteranvänd- 
ning, om det är möjligt. Den förflyttning av massor som projektet ger upphov till pä- 
verkar ocksä omrädets vattenhushällning, eftersom ytvattenströmmarna i hög grad är 
bundna till den befintliga topografin. Pä grund av den kraftigt växlande topografin kan 
borttagningen av massorna leda till att vattnet samlas i fördjupningarna eller att när- 
omrädena torkar till följd av att ytvattenströmmarna tilltar eller förhindras.

Krosszonerna ger upphov till fara för ras inom omräden där banan gär i en ofördelaktig 
riktning, mot huvudfäran. De ofördelaktiga skärningarna och tunnlarna blir sannolikt fä, 
eftersom banan antagligen i huvudsak gär vinkelrätt mot krosszonerna. Vattenström- 
men i krosszonerna kan ge upphov till läckage i de skärningar där det förekommer kraf
tigt fyllda krosszoner.

Landskap och kulturmiljö

Terrängformerna i omrädet är varierande, och det finns rikligt med vattendrag. Land- 
skapsstrukturen gär i regel i nord-sydlig eller nordost-sydvästlig riktning. Dragningarna 
gär i allmänhet mot landskapsstrukturens riktning. Dessutom har banan en styv lodrät 
och vägrät geometri. Till följd av dessa faktorer anpassas banan till terrängen med stöd 
av bankar, bergs- och markskärningar, tunnlar och broar. Förändringstoleransen varie- 
rar inom olika omräden. Ett landskapsstrukturellt tydligt omräde kan täla den föränd
ring som banan medför bättre än ett smäskaligt landskap.

Planeringsomrädet har en läng bosättningshistoria. De gamla äkrarna, byarna och det 
kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeständet skapar ett flertal betydande kulturmiljö- 
er som finns inom verkningsomrädet för samtliga dragningar. Med tanke pä kulturmiljö- 
erna är de olägenheter som alternativ Mk medför de minst omfattande. Kulturmiljöerna 
vid dragning Ee drabbas av de mest skadliga konsekvenserna.

Det finns rikligt med fornlämningar inom planeringsomrädet. Mänga fornlämningar 
finns inom verkningsomrädet för varje dragning. Mest fornlämningar hamnar i närhe
ten av banan i alternativ M, och nästan lika mänga inom omrädet för dragning Ee. Minst 
fornlämningar finns i närheten av dragning Mk. Olägenheterna för fornlämningarna i 
klass 1 (nationellt värdefulla) är kraftigast inom Linnamäkiomrädet i Muurla pä drag- 
ning Mp.

De byggnadshistoriska objekten ligger i allmänhet i en mer omfattande kulturhisto
riskt betydande miljö. Mest byggnadshistoriska objekt som är värdefulla pä landskaps- 
nivä och som hamnar under eller i närheten av bandragningen finns inom Salo stads 
centrumomräde. Vid dragning Mp finns inga objekt som är värdefulla pä landskapsnivä. 
Mest objekt finns inom omrädet för dragning Ee.
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SAMMANFATTNING

De omfattande enhetliga äkeromrädena är i fräga om bade produktivitet och som en 
landskapsmässig helhet betydande. De mest omfattande enhetliga äkeromrädena finns 
i Aneriojokilaakso och i Ylisjärvis omgivning. Trots banan bevaras de omfattande äker
omrädena ändä som relativt stora omräden. De mindre äkeromrädena kan pä grund 
av banan splittras i mindre delar. Det finns inga större skillnader i konsekvenserna av 
dragningarna för äkeromrädena; alla dragningar gär genom säväl omfattande enhetliga 
äkeromräden som mindre äkeromräden.

Samtliga bandragningar ger upphov till landskapsmässiga förändringar i omgivningen 
till mänga sjöar. De konsekvenser som E- och Ee-dragningarna ger upphov till för in- 
sjölandskapet är de kraftigaste. De gär över eller tangerar flera vikar, sund och bukter 
bland annat vid Lojosjön och Enäjärvi. Konsekvenserna av M-dragningarna är ocksä 
kraftiga. Bortsett frän dragning Ee ger dragningarna upphov till en väsentlig förändring 
i omgivningen av Koivulanselkä vid Lojosjön. Alternativ Mk kan anses vara det fördelak- 
tigaste i förhällande till förändringen i insjölandskapet.

Konsekvenserna av de olika alternativen för landskapet och kulturmiljöerna är av mind
re omfattning i alternativ M och dess underalternativ än i E-alternativen. M-dragnin- 
garna gär delvis i närheten av motorvägen, medan den nya terrängkorridoren för E- 
dragningarna splittrar den känsliga och relativt orörda miljön. Bland M-dragningarna 
kan alternativ Mk anses medföra de minst skadliga konsekvenserna. De skadliga konse
kvenserna av alternativ Ee är kraftigast.

Objekt inom nätverket Natura 2000

Enligt Natura-behovsprövningen ska den egentliga Natura-bedömningen genomföras 
för Koskenalanen som hör till Kiskonjoki övre lopp, om linje Mk väljs för den fortsatta 
planeringen. En Naturabedömning av Natura-omrädet Lakimäki skog ska genomför
as, om linje Ee väljs för den fortsatta planeringen. Noux Natura-omräde kan utsättas 
för bullerkonsekvenser under byggandet och driften av banan. Stationsreserveringen i 
Veikkola har föreslagits i sydvästra hörnet av Noux Natura-avgränsning. Till följd av stör- 
ningarna under byggandet och placeringen av stationsreserveringen mäste en egentlig 
Natura-bedömning i fräga om skyddsvärdena i Noux Natura-omräde genomföras i sam- 
band med den fortsatta planeringen av konsekvensbedömningen för projektet.

Andra värdefulla naturobjekt

Samtliga dragningsalternativ medför ogynnsamma konsekvenser för värdefulla natur- 
omräden och -objekt. De centrala problemen är att värdefulla omräden förstörs, försäm- 
ras, splittras, eller att förbindelserna mellan dessa bryts.

Alternativ E+M ger upphov till mest skadliga konsekvenser mellan Esbo och Lojo, där 
banan gär i närheten av mänga värdefulla naturobjekt. I Lojo gär största delen av drag- 
ningsalternativen runt Hormajärvi pä norra sidan, och under ett värdefullt bergsomrä- 
de i en tunnel. Alternativ Ee däremot gär genom värdefulla bergsomräden och natur- 
skyddsomräden och gär ocksä över Karstunlahti och Karstunjoki som utgör beaktans- 
värda habitat.

Banans huvudalternativ E och M mellan Lojo och Salo gär bäda genom värdefulla 
bergsomräden, delvis genom tunnlar, efter övergängen över Sepänniemensalmi i Lojo. 
Underalternativ Mk gär genom samma kärnomräde i naturen och gär ocksä genom ett 
Natura-omräde. Underalternativ Mp gär genom flera värdefulla bergsomräden öster om 
Salo tätort. Inom de omräden där dessa underalternativ ger upphov till direkta konse
kvenser finns alltsä ett flertal naturomräden som avgränsats som värdefulla än i huvud
alternativ M.

Växtlighet, djurbeständ och ekologiska förbindelser

Banprojektet kan medföra betydande skadliga konsekvenser för djurbeständet och 
växtligheten inom planeringsomrädet. En del av konsekvenserna uppstär enbart under 
byggandet, men största delen av konsekvenserna är permanenta. Under byggandet kan 
grumlingen av vattnet under grävningarna och muddringarna ge upphov till temporära 
olägenheter ätminstone för trollsländsarterna. Detta gäller övergängarna över frodiga 
vikar samt sjöar och tjärnar. En permanent konsekvens kan innebära att banan skär av 
djurens naturliga rutter.

Faktorer inom banprojektet som päverkar fägelbeständet är att fäglarnas habitat för
störs och försämras samt att bullerkonsekvenserna ökar. Konsekvenserna av banbyg- 
gandet för växtligheten kan förutom direkt förstöring innebära att förhällandena i vär
defulla habitat förändras.

Mest flygekorrhabitat finns längs linjeavsnittet E+M som är gemensamt för samtliga al
ternativ. De bästa förökningsomrädena för äkergrodan och trollsländan finns pä drag
ning E. Konsekvenserna av dragning Mk för arterna i bilaga IV (a) till EU:s naturdirektiv 
är utifrän den befintliga informationen ringa.

Broar dras över alla bredare delar av vattendrag sä att minst bankar som lämpar sig som 
torrstigar bevaras. De grönförbindelser som bankar och höga broar bildar lämpar sig 
förutom för uttern ocksä för andra, större djur.

Samtliga alternativa bandragningar medför skadliga konsekvenser för de ekologiska 
förbindelserna och naturens kärnomräden. Det största kärnomrädet i naturen finns i 
Kiskonjoki -  Perniönjokiregionen. Samtliga banalternativ splittrar detta omräde som re
dan sedan tidigare delas av motorväg E18. Omrädenas enhetlighet kan tryggas, om ba
nan anläggs i en tunnel eller pä en bro vid de viktigaste förbindelserna.

Alternativ M gär huvudsakligen genom samma terrängkorridor som motorväg E18. Ban- 
och vägkombinationen leder till att de redan splittrade naturomrädena och förbindel
serna mellan dessa blir ännu smalare samt att omrädena blir ännu mer oenhetliga. Al
ternativ E i sin tur skapar ett hinder pä det nya omrädet och ökar splittringen. I M-al- 
ternativen blir det ä andra sidan mer krävande att bevara de ekologiska förbindelserna 
mellan naturomrädena. Grönförbindelser eftersträvas pä samma ställen som pä motor
väg E18. Bäda banalternativen gär genom ett omfattande kärnomräde i naturen som 
framlagts i landskapsplanen.

Vid den noggrannare planeringen ska behoven av ekologiska förbindelser för det valda 
banalternativet utredas grundligt med hänsyn till naturvärdena och arternas special- 
krav sä att den hinderverkan som uppstär blir sä ringa som möjligt.

Ytvatten

I alla alternativ kommer banan att gä över flera delar av sjösystem. Konsekvenser för yt- 
vattnen uppstär huvudsakligen enbart under byggandet.

Enligt bedömningen medför alternativ M minst skadliga konsekvenser för vattenom- 
räden som konstaterats vara värdefulla och för skyddade vattenomräden. Inom verk- 
ningsomrädet för alternativ M finns det färre ytvatten än i alternativ E. Alternativ M gär 
över flera objekt där det eventuellt förekommer tjockskaliga mälarmusslor och som bör 
granskas före byggandet.

Konsekvenserna av schaktningen av tunntarna och bergsskärningarna samt av andra 
ätgärder under byggandet för vattendragen kan reduceras genom att bygga system för 
vattenbehandting för att förhindra att fasta substanser och kväveföreningar sprider sig 
titt vattendragen.

Grundvatten och förorenade marker

Grundvattenrisken under driften anknyter främst titt transporterna av fartiga ämnen och 
titt den eventuetta otycksrisken. I en normat situation teder inte järnvägstransporterna 
etter banunderhättet titt nägra konsekvenser för grundvattnet. De eventuetta skadtiga 
konsekvenser som anknyter titt byggandet av banan kan förebyggas med stöd av tit- 
täggsutredningar av grundvattenförhättandena före byggandet samt förhandsptanering 
av byggandet som tar hänsyn titt grundvattenriskerna. Atternativen Mp, E och Ee ger 
upphov titt minst konsekvenser för grundvattnet.

Vid bandragningsatternativen finns objekt som omfattar en risk för förorenad mark och 
som mäste beaktas vid byggandet av banan. Största deten av dessa objekt finns pä 
sträckan Esbo-Lojo. De mest betydande konsekvenserna för byggandet av banan orsa- 
kas sannotikt av tidigare avstjätpningsptatser, vars avfattsfyttnad i attmänhet är förore
nad, med andra ord finns det flera skadtiga substanser i avfattsfyttnaden. De mest bety
dande konsekvenserna av förorenad mark anknyter titt en eventuett iständsättning av de 
förorenade omrädena och titt de kostnader denna ger upphov titt. Mitjökonsekvenserna 
av en eventuett iständsättning kan kontrotteras i samband med iständsättningen.

Trafik

Med tanke pä restiderna, prestationerna, stationerna och trafiken är skittnaderna met- 
tan dragningsatternativen ringa. Entigt den samhättsekonomiska katkyten är inget drag- 
ningsatternativ tönsamt. Trots att projektet genererar fördetar för passagerarna och mit- 
jön, är investeringskostnaderna sä höga att besparingarna inte räcker titt för att täcka 
dem. En katkyt av denna typ tar inte stättning titt btand annat konsekvenserna för regi
on- och samhättsstrukturen, verksamhetsförutsättningarna för näringstivet etter natur
värdena. Därför ska den samhättsekonomiska katkyten användas enbart som en det av 
den totata uppskattningen.

Konsekvenser under byggandet

Pä grund av den tänga antäggningstiden (6 -  10 är) btir ocksä konsekvenserna under 
byggandet tängvariga. Tyngdpunkterna för konsekvenserna tigger ändä pä vissa om
räden beroenden av byggnadsfaserna. De största skadtiga konsekvenserna under byg
gandet uppstär titt fötjd av störningarna frän byggnadstrafiken och -transporterna för 
bäde den övriga trafiken och den tokata bosättningen. Pätnings-, sprängnings- samt 
schaktningsbuttret och -vibrationerna och dammet ger upphov titt väsenttiga otägen- 
heter för invänarna och naturmitjön.

Byggandet ger stättvis upphov titt en sänkning av grundvattennivän och en grumting av 
ytvatten pä stätten där det i närheten av vattnen genomförs byggätgärder, btand annat 
vid broptatserna. Schaktningen och byggandet av tunntarna ger upphov titt sprängäm- 
nesrester. Spridningen av dessa titt de närtiggande vattendragen mäste förhindras.
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KONTAKTUPPGIFTER OCH FRAMLÄGGANDE

KONTAKTMYNDIGHET

Nylands ELY-central (närings-, traflk- och miljöcentralen)
Asemapäällikönkatu 14 /  PB 36, 00521 Helsingfors 

Tuomas Autere
Tfn (växel) 020 636 0070 
förnamn.släktnamn@ely-keskus.fi

PROJEKTANSVARIG

TRAFIKVERKET, JÄRNVÄGsAVDELNING
Brunnsgatan 8 /  PB 33, 00521 Helsingfors 

Jussi Lindberg 
Tfn 020 637 3820 

Anna Vainio
Tfn 020 637 3837
förnamn.släktnamn@liikennevirasto.fi

YVA KOORDINERING

W sP Finland Oy
Heikasvägen 7, 00210 Helsingfors 

Veli-Markku Uski
Tfn 020 786 4432 
förnamn.släktnamn@wspgroup.fi

Ramboll Finland Oy
Biskopsbacksvägen 5, 02240 Esbo 

Jari Mannila
Tfn 020 755 6459 
förnamn.släktnamn@ramboll.fi

Äsikter och utlätanden om miljökonsekvensbeskrivningen skall skickas till kontaktmyn- 
digheten i Nylands ELY-centralen inom den tid som anges i kungörelsen om bedöm- 
ningsförfarandet.

Resultaten av bedömningen presenteras för allmänheten i augusti-september vid föl- 
jande ställen:

Kyrkslätt
tisdag 31.8.10 kl 18, Veikkola 
Veikkolas seurakuntakoti, Kisapolku 1

Lojo och Karjalohja
onsdag 1.9 kl 18, Lojo
Anttilan koulu, Laurentiussali, Kirkkokatu 6

Salo ja Nummi-Pusula
torsdag 2.9 kl 18, Suomusjärvi 
Suomusjärven koulu, Opintie 1

Salo
torsdag 9.9 kl 18, centraltätort 
Salon lukio, Auditorio, Kaherinkatu 2

Esbo
tisdag 14.9 kl 18, Esbo centrum
Kuninkaantien lukio, Auditorio, Kaivomestarinkatu 2

Vichtis
onsdag 15.9 kl 18, Nummela
Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18

mailto:ktnamn@ely-keskus.fi
mailto:ktnamn@liikennevirasto.fi
mailto:ktnamn@wspgroup.fi
mailto:ktnamn@ramboll.fi


8
Förfarandet av miljökonsekvensbedömning för genbanan Esbo -  Salo, miljökonsekvensbeskrivning

FÖRORD

FÖRORD

I slutet av är 2004 tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att 
utreda behovet av den s.k. ELSA-banan (järnvägen Esbo -  Lojo -  Salo) inklusive möjliga 
alternativa bandragningar, med tanke pä ett beslut om fortsatt planering och framtida 
reserveringar i planläggningen. Utredningsarbetet inleddes är 2005 och är 2006 före- 
läg resultaten av arbetsgruppens arbete, ’’Helsinki-Turku -rautatieyhteys, Esiselvitys 
ja vaikutusten arviointi” (järnvägsförbindelsen Helsingfors -  Äbo, förundersökning och 
konsekvensbedömning).

En uppföljningsgrupp kom till slutsatsen att utvecklandet av den snabbare tägförbin- 
delsen tills vidare skulle baseras pä upprustning av den förefintliga järnvägen, kustba- 
nan. Dock är det befogat att den nya snabba järnvägsförbindelsen tas med i markan- 
vändningsplanerna som reservering pä läng sikt, med beaktande av den strategiska be- 
tydelsen för Finlands trafiksystem av förbindelsen mellan Äbo och Helsingfors.

Enligt uppföljningsgruppens framställning är det befogat att det pä avsnittet Esbo -  Sa
lo görs förberedelser med tanke pä en ny dragning via Lojo. Uppföljningsgruppen anser 
att banlinjen mellan Esbo och Lojo bör baseras pä den dragning i närheten av motorvä- 
gen, som finns upptagen i den fastslagna landskapsplanen för Nyland. Den gamla ban
reserveringen ELSA kan enligt gruppen slopas pä detta avsnitt. Enligt ett ställningsta- 
gande av kommunikationsministeriet beträffande avsnittet Lojo -  Salo, bör Banförvalt- 
ningscentralen och planläggningsmyndigheterna i samräd utreda linjedragningen. Det 
anses inte finnas behov av en reservering för en bana för extremt höga hastigheter (över 
300 km/h).

Banförvaltningscentralen gick i februari 2009 igäng med uppgörandet av en preliminär 
generalplan och en miljökonsekvensbedömning (MKB) för hela banan mellan Esbo och 
Salo. De terrängkorridorer som undersöks finns inom kommunerna Esbo, Kyrkslätt, Vi- 
chtis, Lojo, Karjalohja, Nummi-Pusula och Salo. Ett av mälen med planeringsarbetet är 
att fä markreserveringar för banans terrängkorridor och stationerna införda i landskaps- 
planerna. Inom ramen för arbetet definieras och jämförs alternativa terrängkorridorer, 
deras realiserbarhet verifieras och ett kostnadsförslag utarbetas.

I projektets planeringsgrunder tas hänsyn till det länga tidsspannet och de framtida be- 
hoven beaktas sä gott det gär, likasä ska det om möjligt säkerställas att planläggningen 
inte utgör ett hinder för de framtida lösningarna. I terrängkorridoren görs reservering 
för det utrymme som en dubbelspärig bana kräver. Det ska vara möjligt att realisera 
banbygget etappvis. Etapperna kan göras sä att banan byggs i delar, exempelvis till att 
börja med en enkel- eller dubbelspärig bana till Lojo, medan utbyggnaden till Salo kan 
göras senare. Banan blir enligt planerna en blandtrafikbana.

I maj 2010 blev den preliminära generalplanen för projektet färdig. De dragningsalter- 
nativ som framläggs i planen utgör grunden för bedömningsarbetet.

I augusti blev miljökonsekvensprogrammet för genbanan Esbo -  Salo färdigt och utgör 
utgängspunkten för detta bedömningsarbete.

Projektet har genomförts i nära samarbete med intressentgrupperna. Kontaktmyndig- 
het för miljökonsekvensbedömningen är Nylands ELY-central (tidigare Nylands miljö- 
central), med överinspektör Tuomas Autere som kontaktperson. Besluten inom projek
tet fattas av en projektgrupp som bildas av företrädare för följande organisationer:

• Trafikverket, Järnvägsavdelningen (tidigare Banförvaltningscentralen)

• Kommunerna Esbo, Ingä, Karjalohja, Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Raseborg, Sa
lo, Sjundeä och Vichtis

• Egentliga Finlands förbund och Nylands förbund

• ELY-centralerna (tidigare Äbo vägdistrikt och Nylands vägdistrikt samt Sydvästra 
Finlands och Nylands miljöcentraler)

• HRT (Helsingforsregionens trafik)

Planeringskonsult för arbetet var WSP Finland Oy, med dipl.ing. Raimo Vuori som pro
jektchef fram till 31.12.2009 och landskapsarkitekt Veli-Markku Uski som MKB-ansvarig 
frän och med 1.1.2010.

Helsingfors, juni 2010 
TRAFIKVERKET, Järnvägsavdelningen
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TERMFÖRKLARING

Projektansvarig
En verksamhetsidkare eLLer nägon annan instans som bär ansvaret för projektets bered- 
ning och reaLisering.

Skärning i jord eller berg
Banan gär i terrängen pä en nivä som Ligger Lägre än den nuvarande markytan (jord eL
Ler berg), och Leds i en ränna i marken

Terrassering
Banans nivä i terrängen är högre än den förefintLiga markytan, sä en terrasserad ban- 
vaLL mäste byggas.

Järnvägstrafikplats
PLats som utsetts för att tiLLgodose järnvägstrafikens och kundservicens behov. En tra- 
fikpLats kan vara en bangärd (person- eLLer godstrafik), en häLLpLats av annat sLag för per
sontrafiken, växeLspär, LinjeväxeL eLLer en kombination av aLLa dessa.

Banans hinderverkan
Banans sträckning utgör ett hinder för röreLsefriheten över banan. Hinderverkan gäLLer 
för säväL människor som djur.

Bana
En bana kan vara enkeL- eLLer flerspärig. Banan kan indeLas i banLinjer och bangärdar. 

Spar
Ett spär bestär av sLiprar och räLs inkLusive fästanordningar, Likasä ingär där växLar och 
speciaLkonstruktioner. Spären indeLas i huvudspär och sidospär.

Järnvägsomrade
Det omräde som behövs för banan, banomrädet, byggnader och anLäggningar för tra
fikdriften samt för heLa den verksamhet som ingär, inkLusive de omräden som krävs för 
järnvägstrafikservicen.

Banomrade
Det omräde som krävs för banan, bangärdarna och de därmed omedeLbart samman- 
hängande konstruktionerna och anordningarna.

Blandtrafikbana
Bana där det förekommer bäde person- och godstrafik.

Farliga ämnen
Ämnen som kan Leda tiLL skada för människor, miLjö eLLer egendom, pä grund av deras 
expLosivitet, brandfarLighet, sträLningsegenskaper, toxicitet, frätande egenskaper eLLer 
andra egenskaper.

Kontaktmyndighet
En regionaL miLjöcentraL som ansvarar för framLäggandet av bedömningsprogrammet 
och bedömningsbeskrivningen, som begär utLätanden av de oLika intressentgrupperna 
och som avsLutningsvis sjäLv ger ett utLätande om bedömningsprogrammet och bedöm- 
ningsbeskrivningen.

Kontaktmyndighetens utlatande
Kontaktmyndigheten ger ett utLätande om säväL bedömningsprogrammet som bedöm
ningsbeskrivningen. UtLätandet om programmet styr utredningen av konsekvenserna, 
och det utLätande som gäLLer beskrivningen intas som biLaga tiLL denna beskrivning, när 
ansökan om drifttiLLständ görs.

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande)
Förfarandet gär ut pä att utreda och bedöma projektens miLjökonsekvenser, Likasä hörs 
myndigheter och andra viLkas förhäLLanden eLLer intressen kan päverkas av projektet. 
Förfarandet bestär av tvä faser, nämLigen ett bedömningsprogram och en bedömnings- 
beskrivning, och omfattar överLäggningar med myndigheter och medborgare.

Miljökonsekvensprogram (MKB-program)
PLan över viLka konsekvenser som bedöms, hur och hur ingäende bedömningen sker. I 
bedömningsprogrammet ingär ocksä en beskrivning av den verksamhet som är föremäL 
för bedömningen samt aLternativa sätt för bedrivande av verksamheten; Likasä beskrivs 
hur medborgarna och oLika intressentgrupper kan föra fram sina synpunkter pä det som 
hör ihop med bedömningen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning)
Rapport med beskrivning av den verksamhet som är föremäL för bedömningen och de 
aLternativ som där granskas; resuLtaten av de utredda konsekvenserna presenteras och 
oLika aLternativ stäLLs mot varandra. I rapporten ingär dessutom en beskrivning av hur 
kontaktmyndighetens samt intressentgruppernas och enskiLda personers synpunkter 
har beaktats i bedömningen.
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1. PROJEKTET

1.1. Projektets motiveringar och mäl

I slutet av är 2004 tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att 
utreda behovet av den s.k. ELSA-banan (järnvägen Esbo -  Lojo -  Salo) inklusive möjliga 
alternativa bandragningar, med tanke pä ett beslut om fortsatt planering och framtida 
reserveringar i planläggningen. Utredningsarbetet inleddes är 2005 och är 2006 föreläg 
resultaten av arbetsgruppens arbete. En uppföljningsgrupp kom till slutsatsen att det är 
befogat att den nya snabba järnvägsförbindelsen tas med i markanvändningsplanerna 
som reservering pä läng sikt, med beaktande av den strategiska betydelsen för Finlands 
trafiksystem av förbindelsen mellan Äbo och Helsingfors.

Enligt uppföljningsgruppens framställning är det befogat att det pä avsnittet Esbo -  Sa
lo görs förberedelser med tanke pä en ny dragning via Lojo. Uppföljningsgruppen anser 
att banlinjen mellan Esbo och Lojo bör baseras pä den dragning i närheten av motorvä- 
gen, som finns upptagen i den fastslagna landskapsplanen för Nyland.

I förutredningen granskades tvä dragningsalternativ för avsnittet Lojo -  Salo. Det ena 
alternativet grundade sig pä den gamla reserveringen för banlinjen ELSA och det andra 
stödde sig pä motorväg E18 som är under byggnad. Enligt ett ställningstagande av 
kommunikationsministeriet beträffande avsnittet Lojo -  Salo, bör Banförvaltningscen- 
tralen och planläggningsmyndigheterna i samräd utreda linjedragningen.

Planeringsuppgiften inom detta projekt har varit att sammanställa en preliminär ge
neralplan och en miljökonsekvensbedömning (MKB) för banan pä avsnittet Esbo-Sa- 
lo. I Esbo avgränsas planeringen vid avvikelsen väster om Esbo station frän kustbanan 
(fjärrtrafikspären) och i Salo är gränsen anslutningen söder om Salo station till den nu- 
varande kustbanan. Hela det omräde som täcks av planeringen är cirka 95 kilometer 
längt, beroende pä vilket alternativ som väljs, och banan planeras som dubbelspärig 
bana för blandad trafik.

Som alternativ 0+ studerades den förefintliga kustbanan Esbo -  Karis -  Salo, med de fö- 
reslagna förbättringarna av den snabba banan mellan Helsingfors och Äbo i förutred
ningen; dessa förbättringar är inrättande av dubbelspär pä avsnittet Kyrkslätt -  Ingä, 
samt förbättrad bangeometri mellan Ingä och Sjundeä. I det nu aktuella projektet före- 
tas ingen teknisk planering av alternativ 0+.

Pä avsnittet mellan Esbo och Lojo granskades bara ett alternativ för terrängkorrido- Figur 1. Planeringsomräde.
rens del. Denna korridor har föreslagits som indikativ spärdragning i den för Nyland
gällande landskapsplanen. Pä Lojo stads omräde granskades tvä alternativa terräng-
korridorer samt ett underalternativ genom Paloniemi, likasä anslutningarna till banan
Hangö -  Plyvinge.

Pä avsnittet mellan Lojo och Salo studerades tvä sinsemellan avvikande terrängkorri- 
dorer. Det sydliga alternativet är draget längs den linje som funnits med i planerna för 
ELSA-banan frän är 1979, och det andra alternativet följer i stort sett linjen som upptas 
av motorvägen E18. Mellan de bäda huvudalternativen granskades sekundära alternativ 
och olika dragningar av terrängkorridorerna. Vid Valkjärvi i Salo sammanfaller ”motor- 
vägsalternativet” med den gamla ELSA-dragningen.
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Mälen med den preliminära generalplanen (PGP) och miljökonsekvensbedömningen
(MKB) är som följer:

• att införa en omrädesreservering för terrängkorridoren och stationerna i Egentliga 
Finlands etapplandskapsplan och Nylands landskapsplan pä avsnittet Lojo -  Salo

• att bestämma och identifiera skadliga miljökonsekvenser

• precisera den indikativa dragningen för avsnittet Esbo -  Lojo i Nylands landskaps
plan som framlagts i tidigare utredningar

• att kontrollera möjligheterna att realisera banbygget och uppgöra en kostnadsprog- 
nos för detta

• att bestämma alternativa bankorridorer, jämförelse och gallring av dessa

• att bestämma interaktionerna med andra projekt som är under planering

• att bestämma de olika alternativens inverkan pä det övriga bannätet

• att bestämma omständigheter som i den fortsatta planeringen behöver undersökas 
närmare och planeras.

Det är även tänkbart att projektet genomförs etappvis, sä att avsnittet Esbo -  Lojo eller
Esbo -  Hista byggs först.

1.2. Projektbeskrivning och pLaneringsprinciper

Allmänt

Genbanan Esbo -  Salo är en dubbelspärig, elektrifierad, dubbelriktat linjeskyddad och 
fjärrstyrd bana för blandtrafik som är utrustad med automatisk tägkontroll (ATP). Inga 
plankorsningar tilläts pä banan.

Banan viker av frän kustbanan pä västra sidan av Esbo station och ansluter igen till 
kustbanan pä Östra sidan om Salo station. Vid planeringen av banan förbereder man 
sig pä förbindelsespär pä banan Hangö -  Hyvinge, frän Esbo mot Lojo och frän Salo mot 
Hyvinge.

Malhastighet och bangeometri

Mälhastigheten för banan är 300 km/h. Minimivärdet för den horisontala kurvradien vid 
hastigheten 300 km/h är 5 000 meter och det rekommenderade värdet 7 000 meter... 
.10 000 meter.

Maximivärdet för den icke-kompenserande tväraccelerationen vid hastigheten 300 km/h 
är 0,65 m/s2. Gränsvärdet för den negativa tväraccelerationen vid hastigheten 60 km/h 
är 0,65 m/s2. Maximivärdet för ryckning är 0,45 m/s3. Det rekommenderade gränsvärdet 
är 0,17 m/s3. Pä banlinjen är maximivärdet för banans lutning 120 millimeter.

Minimilängden för ett horisontalgeometriskt element (rakt, övergängskurva, cirkelbä- 
ge) vid hastigheten 300 km/h är 100 meter..

Största tillätna längdlutning pä banlinjen är 12,5 % o  och vid stationerna 5 % 0. Normal- 
värdet för den vertikala rundningsradien vid hastigheten 300 km/h är 30 000 meter och 
minimivärdet 25 000 meter.

Spärvidden pä det nya banavsnittet är minst 4,7 meter. Täglängden som utgör grunden 
för dimensioneringen av godstrafiken är 925 meter. Spärväxlingsställen planeras med 
cirka 10 kilometers mellanrum. Den fria höjden pä järnvägsbroarna ska vara minst 7,5 
meter mätt frän löpytan.

Stationer

Pä avsnittet mellan Esbo station och Salo station har stationsreserveringar planerats 
i Hista, Veikkola, Nummela och Lojo. Dessutom har eventuella stationer planerats i 
Myntböle i Esbo, Huhmari i Vichtis, pä västra sidan av Raati i Nummi-Pusula, Sammat
ti, Kitula i Suomusjärvi och Muurla.

Pä stationerna planeras separata stoppspär och sidoperronger. I Lojo förbereder man 
sig för en 350 meter läng perrong. Pä de övriga stationerna är perrongerna 270 meter 
länga. Pä stationerna planeras undergängs- eller övergängsbroar med täckta trappför- 
bindelser och hissar eller ramper ner till perrongerna.

Banans struktur

Banan har överbyggnadsklass D. Den axeltyngd som ligger till grund för dimensione
ringen är 250 kN och högsta tillätna hastighet för denna 100 km/h. Skenorna är 60 E 
1-skenor.

Underbyggnadsklassen är 4. Underbyggnaden planeras för axelvikten 350 kN, dvs. för 
en last enligt belastningsschema LM71-35.

Normaltvärsnitten planeras som krosstruktur:
• Jk-2-PB2500-i2,5, Jk-2-LB2500-i2,5 och Jk-2-KaBg00-i7,7.

Växlar

Följande växeltyper används:

• linje- och anslutningsväxlarna i Esbo mot Karis YV60-900-108 eller YV60-900- 
1:15,5

• linjeväxlar mot Karis I Salo YV60-500-i:i4 eller YV60-500- 1:11,1
• växlar pä spärväxlingsställen och stoppspär YV60-900-118 /  1:14
• linjeväxlar pä banan Hangö -  Hyvinge YV60-900-108 eller YV60-900- 1:15,5.

Broar

Lastdiagrammet för beräkningen är LM71-35. Om det finns en banledningsstolpe pä 
bron, placeras denna innanför räcket. Dä är räckavständet pä en rak bana 3 700 milli
meter.

Tunnlar

Ändarna pä bergstunnlarna utrustas med mynningskonstruktioner i armerad betong. 
Tunnlarna planeras sä att de inte orsakar nägra skadliga konsekvenser för hängande 
grundvatten och grundvattnet eller vattentäkterna i omgivningen. Torkarrangemangen 
vid mynningsomrädena planeras sä att ytvattnet inte ens under en översvämning kan 
rinna in i tunneln.

Järnvägstunnlarna utrustas med följande tekniska system:

• torkning
• belysning
• utrymningsleder
• skyltar
• kommunikationsförbindelser som räddningsmyndigheterna behöver 

Servicevägar och inhägnader

Längs banan planeras en serviceväg pä de avsnitt dit det annars inte finns nägon väg- 
förbindelse. Servicevägen är 3,5 meter bred.

Pä tätortsomräden byggs inhägnader med nödvändiga serviceportar runt banan. Vilt- 
stängsel planeras pä de banavsnitt där banan löper vid sidan av motorvägen och där 
motorvägen idag har viltstängsel.

Miljö

Förebyggandet av buller planeras enligt en separat bullerutredning.

Vid planeringen har hänsyn tagits till eventuella vibrationer och eventuellt stomljud 
frän järnvägstrafiken. De vibrationer som orsakas av järnvägstrafiken fär uppgä till högst 
1 mm/s i byggnader som finns i närheten av banan. Spridningen av det stomljud som 
järnvägstrafiken ger upphov till i miljön begränsas vid behov med stomljudsisolering

Hänsyn har tagits till lämpligheten av banan, broarna och skärningarna genom berg i 
miljön.

Man har utrett placeringen av de grundvattenomräden som blir under den nya banan 
och principerna för att skydda grundvattnet har framlagts.

1.3. Trafiken pä genbanan Esbo -  SaLo

Dä genbanan Esbo -  Salo har byggts och trafikeras, kommer den nuvarande kustbanan 
sannolikt inte att trafikeras av lika mänga fjärrtäg som idag mellan Esbo och Salo. Tills 
vidare känner man ändä inte till den kommande trafiken, men sannolikt skulle de flesta 
Pendolinotägen eller motsvarande täg trafikera genbanan Esbo -  Salo mellan Helsing
fors och Äbo. Användningen av kustbanan i fjärrtägstrafiken päverkas i hög grad av den 
kommande markanvändningen längs kustbanan.

Mellan Helsingfors och Salo skulle tägutbudet vara följande:
• 1 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten Helsingfors -  Salo -  Äbo
• 4 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten Helsingfors -  Lojo

Godstrafiken gär huvudsakligen längs andra spärförbindelser, men den planerade ba
nan möjliggör godstrafik, och i kalkylerna har man använt trafikvolymen 1 x godstäg/ 
dygn/riktning. I bullerkalkylerna har man av kalkylmässiga skäl använt 1 x godstäg/dag 
och 1 x godstäg/natt.
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1.4. Tidigare planer och utredningar i anslutning till 
projektet

Över en förlängning av stadsbanan (anläggning av tvä extra spär) västerut frän Esbo
har följande utredningar och planer gjorts:

• Utredningen ”Espoo -  Kauklahti raidejärjestelyt”, (spärarrangemang Esbo -  Köklax), 
förundersökning, Oy VR-Rata Ab, Järnvägsplanering 8.6.2005

• Esbo -  Köklax stadsbana, preliminär generalplan och generalplan 2010,

Följande utredningar och planer har uppgjorts beträffande markanvändningen och de
trafikmässiga arrangemangen pä det granskade omrädet:

• Banförbindelsen Helsingfors -  Äbo, förundersökning och konsekvensbedömning, 
Banförvaltningscentralen 2006

• Utredning om trafikkorridoren Äboleden (riksväg 1) och banan Esbo -  Lojo (Es
bo -  Lojo -  Vichtis ELVI), Nylands vägdistrikt, Banförvaltningscentralen, Esbo stad, 
SAD, Nylands förbund, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, september 
2007

• Utredning om dragningsalternativen för den nya banan mellan Helsingfors och Äbo 
pä Lojo stads omräde (ELVIS), Banförvaltningscentralen, Lojo stad, Nylands för- 
bund, 2007.

• Utredning om markanvändningen och efterfrägan bland resande pä stationerna för 
närtrafiken i Helsingforsregionen, Nylands vägdistrikt, Banförvaltningscentralen, 
20.8.2008

• Kustbanan Helsingfors -  Äbo, banteknisk och trafikmässig utredning, Banförvalt
ningscentralen, maj 2008

• Utredning om utvecklingen av riksväg 25, Vägförvaltningen

• Uppdatering av projektbedömningen om utbyggnad av bannätets elektrifiering, 
Banförvaltningscentralen, 2008

• Utredning av utvecklingsvisioner för västbanans markanvändning, Lojo -V ic h 
tis -  Kyrkslätt -  Esbo, 2009

• Utredning av utvecklingskorridorerna för förbindelserna västerut (kustbanan och 
stamväg 51), 2009

• Trafikteknisk och bantrafikmässig utredning om utvecklingen av närtägstrafiken Es
bo -  Kyrkslätt, Banförvaltningscentralen, 2009

• Trafikutredning för Nummela, Vichtis kommun, 2009

• Utredning av stationsplatser längs regionaltrafiksbanan Esbo -  Lojo och markan- 
vändningsgranskning i Lojo, Lojo stad 2008

• Trafikjämförelse i Hista, 2009

Följande utredningar och planer pägär eLLer kommer att inledas beträffande markan
vändningen och de trafikmässiga arrangemangen pä det granskade omrädet:

• Markanvändnings- och spärtrafikutredning ”MARA” (SAD företar, pä ätminstone 14 
kommuners omräde och möjligen för hela Nyland, en förundersökning 2008 och en 
plan 2009)

• Uppdatering av trafiksystemplanen för västra Nyland (Nylands förbund)

• MKB för Gasums gasrör pä sträckningen Vik -  Lojo -  Hangö

• Gasums gasrörsprojekt mellan Mäntsälä och Ingä

• Naturutredning i anslutning till Nylands förbunds etapplandskapsplan 2

• Utredning av Nylands förbund om landskapsmässigt och regionalt värdefulla kultur- 
miljöer och landskap samt sammanhängande äkeromräden (UPEAT)

1.5. Samband med övriga projekt

Övriga projekt som har beröringspunkter med det aktuella projektet är:

• Motorvägen E18, ibruktagen hösten 2008, med väg- och gatuförbindelser

• Förbättringen av riksväg 2 mellan Palojärvi och Nummela, klar i slutet av är 2008

• Ring V, logistikprojekt och projekt för utveckling av näringarna

• Blombacken i Esbo är ett alternativ för placeringen av ett avloppsreningsverk, inklu
sive kloaktunnel och utloppstunnel. Detta projekt har nu varit föremäl för en MKB- 
beskrivning 8.7.2008.

• MKB-förfarande om dumpning av ren överskottsjord och täkt av mineraler i Vinkel- 
kärret i Esbo

• Utvecklingsvision av Nupurbölevägen i Esbo

• Utredning om utvecklingen av Nupurbölevägen pä avsnittet Bemböle-Kolmpers 
(gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt)

• Generalplan för resecentralen i Esbo centrum 2005

• Tillrättalagd generalplan för resecentralen i Esbo centrum 2007

• Kommunernas general- och detaljplaner samt övriga markanvändningsplaner pä 
planeringsomrädet

• Planläggningen av Snäckskogen och Esbogärd



Förfarandet av miljökonsekvensbedömning för genbanan Esbo -  Salo, miljökonsekvensbeskrivning
ALTERNATIVEN 13

2. ALTERNATIVEN

2.1. Alternativa terrängkorridorer för banan

Gründen för alternativen har utgjorts av alternativen i bedömningsprogrammet. Under 
sammanställningen av den preliminära generalplanen har riktlinjerna i bedömnings
programmet preciserats pä flera punkter. I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
har följande alternativa terrängkorridorer för banan bedömts:

Esbo -  Lojo

Pä avsnittet mellan Esbo och Lojo granskas endast en terrängkorridor i närheten av 
Äboleden (linjedragningen finns indikativt med i Nylands landskapsplan)

Lojo -  Salo

Pä avsnittet mellan Lojo och Salo har följande tvä huvudalternativ bedömts:

• Alternativ M: bandragningen följer inom ramen för bangeometrins krav terrängkor- 
ridoren för motorväg E18 Helsingfors -  Äbo.

• Alternativ E: bansträckningen följer inom ramen för bangeometrin den gamla pro
jekterade dragningen av ELSA-banan, dock sä att sträckan mellan Karnainen och 
Lojoäsen följer motorvägens terrängkorridor.

För alternativ M finns tvä underalternativ:

• Underalternativ Mp: i anslutning till huvudalternativ M undersöks en dragning norr 
om sjön Ylisjärvi.

• Underalternativ Mk: i anslutning till huvudalternativ M undersöks en dragning sö
der om sjöarna Lahnajärvi och Aneriojärvi.

För alternativ E finns ett underalternativ:

• Underalternativ Ee: i anslutning till huvudalternativ E undersöks en dragning i Lo
jo via Paloniemi.

M Ah il mu mml 
\  Kfirl>ljH

V E  0+
VE E+M - Gcm cnsam m a sträckningar för de 

bada huvudalternativ
VE M - Huvudalternativ som följer motorvagen 

VE E - Det sydligare huvudalternativ 

V E  Mp - Underalternativ non om sjön Yiisjäry 

V E  Mk - Underalternadv s öder om Lahnajärv: 

V E E e -  Underalternativ gcnom  Paloniemi

Figur 2. De undersökta alternativen
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2.2. Gemensamma dragningsavsnitt för alternativen 
(E+M)

Dragningen viker av frän den nuvarande kustbanan väster om Esbo Station i närheten 
av bron över Esbo ä som en pLanskitd lösning. Väster om avvikelsen Ligger spären i en 
dubbeltunnel pä en Läng sträcka och gär under Ring III i en tunnel. Frän Blombacken 
mot nordväst gär späret via näset mellan Kvarnträsk och Dämman mot motorväg E18 
och korsar denna vid den planskilda anslutningen i Käringmossen.

Den eventuella stationsplatsen i Myntböle preciseras dä markanvändningsplanen pre- 
ciseras. Stationsreserveringen i Hista har placerats enligt utkastet till delgeneralplanen 
för omrädet. Väster om Hista har banan dragits sä nära motorvägen som möjligt. Trots 
det blir flera bostadshus i vägen för banan i Kolmiranta, Veikkola och Huhmari. Inom 
Nummelaomrädet har bandragningen och stationsreserveringen gjorts i enlighet med 
delgeneralplanen.

Vid Lojoäsen gär banan under den nuvarande Hangö-Hyvinge-banan. Vid Nummenkylä 
planeras en cirka 1,2 kilometer läng bro. Vid Lojoäsen gär banan genom en djup skär- 
ning. Väster om Lojoäsen har banan dragits sä nära motorvägen som möjligt. I Lojo har 
man förberett sig för en 350 meter läng perrong, eftersom ocksä fjärrtrafiktägen stan- 
nar pä stationen.

Regionalbanan till Lojo viker av frän dragningen för genbanan Esbo -  Salo väster om 
den nya stationsreserveringen i Nummela och ansluts till dragningen för Hangö -  Hy- 
vinge-banan söder om Hiidenmäki.

Inom Salo stads omräde förenas de huvudsakliga alternativen M och E till en gemen- 
sam dragning söder om Valkjärvi. Pä en 5 kilometer läng sträcka inom äsryggsomrädet 
gär dragningen ofta genom en skärning i berget eller genom tunnlar vid de högre bergs- 
blottningarna. Söder om Muurla kyrkby har dragningen flyttats cirka 700 meter längre 
söderut frän dragningen i MKB-fasen och löper fortfarande genom ett öppet äkerland- 
skap pä en knappt tre kilometers sträcka. Dragningen har preciserats ocksä frän Muur
la mot Salo sä att dragningen enbart tangerar Ristinummi grundvattenomräde. Drag
ningen gär genom en tunnel norr om Aarnionperäomrädet.

2.3. Dragningen som följer motorväg E18 (M)

Banan har dragits sä nära motorvägen som möjligt. Banans horisontalgeometri är be- 
tydligt styvare än motorvägens, dvs. banans kurvor kan inte följa motorvägens kurvor.

Vid Koivulanselkä länga bro gär banan över motorvägen pä östra sidan. Vid höglands- 
omrädena i Lehmihaka och Karnainen samt i Härkämäki gär banan enligt planerna ge
nom en tunnel.

I bangeometrin har man förberett sig pä en eventuell station inom Nummi-Pusula om
rädet. Frän Hämjoki västerut gär banan pä norra sidan av Lahnajärvi mot Salmijärvi där 
den gär över Suviniemi pä en bro.

Pä sträckan mellan Lahnajärvi och Suomusjärvi granskades ocksä ett sydligare alterna
tiv som löpte pä norra sidan av Lahnajärvi mer centralt i bytätorten samt över sjön Ylim
mäinen som hör till NATURA 2000 -programmet och Nahvonjärvi.

Stationsreserveringen i Suomusjärvi har föreslagits pä västra sidan av Nahvonjärvi. Vid 
Varesjokidalen planeras en cirka 1 100 meter läng bro. Pä grundvattenomrädet mellan 
stationsreserveringen och Varesjoki planeras skydd av grundvattnet.

Väster om Suomusjärvi löper banlinjen bredvid motorväg E18. Pä östra sidan om Hu- 
itinjokilaakso gär banan under motorvägen. Vid Kruusila by granskades tvä dragnings- 
alternativ. Det östligare dragningsalternativet som tangerar Hirsijärvi ansägs medföra 
mindre skadliga konsekvenser. Banlinje M ansluter tili banlinje E söder om Valkjärvi by.

2.4. Den södra dragningen (E)

Den södra banlinjen viker av frän banlinje M väster om Karnainen tunnel. Inom Kars- 
tu- och Kaukolaomrädena granskades flera olika dragningsalternativ. Med det valda 
dragningsalternativet kan man sä gott som möjligt kringgä den nuvarande och den nya 
planerade bebyggelsen i Karstu. Samtidigt gär banlinjen förbi det kulturhistoriskt vär- 
defulla omrädet i Karstu pä tillräckligt längt avständ. Söder om Sammatti planeras en 
eventuell stationsplats.

Banan gär över Enäjärvi vattenomräde längs broar i Mustlahti, Tokkeensalmi och öster 
om Arpalahti. Väster om Aneriojokilaakso gär banan genom en läng tunnel. I den värde- 
fulla bymiljön i Lemula förbereder man sig för brolösningar som förhindrar höga vallar. 
Banan gär över Hirsijärvi vid Sammalonsalmi.

Vid Valkjärvi by jämfördes en banlinje genom byn med en dragning som gär kring byn 
pä södra sidan. Utifrän jämförelsen bestämde man sig för den sydligare bandragningen. 
Med den valda dragningen tas en omväg runt den centrala delen av Valkjärvi by, vilket 
innebär att de olägenheter som banan ger upphov till för invänarna i omrädet och för 
miljön blir sä ringa som möjligt.

Inom Muurlaomrädet jämfördes bandragningen enligt generalplanen söder om kyrkbyn 
och en bandragning som ligger högst cirka 700 meter söderut. Utifrän jämförelsen val
des det sydligare dragningsalternativet. Valet grundade sig pä att minimera olägenhe- 
terna för den nuvarande bosättningen och att säkerställa centrumets expansion.

Inom Kukinniemiomrädet skär banan den norra gränsen av Kaukola grundvattenom
räde. Banskärningen har planerats som en betongrink för att grundvattnets höjdsta- 
tion inte ska sjunka. Väster om äkeromrädet i Muurla gär banan pä ett tunnelavsnitt vid 
gränsomrädet av Ristinummi grundvattenomräde. Pä detta ställe förbereder man sig 
för en 300 meter läng betongtunnel. Den eventuella stationsplatsen i Muurla placeras 
söder om kyrkbyn.

Inom Aarnionperäomrädet har banlinjen flyttats längre norrut än den dragning som 
framlagts i generalplanen. Pä banlinjen enligt generalplanen hade man blivit tvungen 
att lösa in flera bostadshus inom Aarnionperäomrädet.

I västra ändan av Kiskovägen placeras banan pä den plats där den nuvarande vägen 
finns. En flyttning av dragningen av Kiskovägen har redan tidigare planerats sä att an
slutningen till Bjärnävägen flyttas till Kirjolankatu. Vid Bjärnävägen gär banan ner i en 
tunnel som mynnar ut pä östra sidan av Raivaajankatu. Den mittersta och östra delen 
av tunneln mäste konstrueras som en betongtunnel. Spären in pä Salo station gär i 
samma riktning som de nuvarande.

2.5. Dragningen norr om Ylisjärvi (Mp)

Den planerade banlinjen Mp viker av frän M-linjen väster om Suomusjärvi. Banlinjen 
gär över Pernjärvi vid ett smalt sund. Syväjärvi passeras pä södra sidan.

Inom Ruotsalaomrädet gär banan över ett omfattande kulturhistoriskt värdefullt od- 
lingsomräde och motorväg E18. Man har strävat efter att minska olägenheterna ge
nom att passa in bandragningen vid kanterna av de skogbevuxna sluttningarna och 
med stöd av länga broar. Banan passerar bosättningen i Yltjärvi by pä norra sidan och 
skär igenom bergsomräden. Korvenmäki avfallshanteringsomräde (Rouskis) inklusive 
utvidgningsreserveringarna har vid planeringen av dragningen beaktats och passeras 
pä sydöstra sidan av omrädet.

Norr om Ylisjärvi granskades tre olika dragningar, av vilken den mellersta valdes för den 
fortsatta planeringen.

2.6. Dragningen söder om Lahnajärvi och Aneriojärvi (Mk)

Banlinje Mk viker av frän banlinje M öster om Hämjoki. Banan gär över motorväg E 18 
pä östra sidan av Lahnajärvi. Vid Lahnajärvi har linjen dragits sä nära motorvägen som 
möjligt pä södra sidan. Söder om Syvälampi gär banan längs en läng bro över den norra 
delen av Natura-omrädet Koskenalainen.

Söder om Aneriojärvi granskades flera dragningsalternativ.

Längs Aneriojokilaakso länga bro gär banlinjen över Ahtiala by pä södra sidan. Banlinje 
Mk ansluter till banlinje E öster om Hirsijärvi.

2.7. Dragningen via Paloniemi i Lojo (Ee)

Banlinje Ee har vid Lehmijärvi dragits sä nära motorvägen som möjligt. Lojo nya sta
tionsreservering ligger i Lempola. Norr om Harvakkalanlahti gär banan under motorväg 
E18 och söder om Hossansalmi över Lojosjöns vattenomräde.

Inom Routio- och Paloniemiomrädet gär banan genom ett tättbefolkat omräde. Banans 
kurvradier har minskats till minimivärdet 3 500 meter för hastigheten 250 km/h. Trots 
det kräver inpassningen av banlinjen i omrädet ett flertal broar och tunnlar. Pä omrädet 
mellan Paloniemi och Karstunlahti gär banan huvudsakligen genom en tunnel. Banan 
gär längs broar över Joenlahti och Karstunlahti i Outamonjärvi. Sammatintie flyttas pä 
flera ställen pä en sträcka om sammanlagt mer än tvä kilometer.

2.8. Den nuvarande kustbanan (jämförelsealtemativ 0+)

Som alternativ omfattar 0+ den nuvarande kustbanan och dess utvecklings- och för- 
bättringsätgärder där dubbelspársavsnittet mellan KyrksLätt och Inga samt förbättring- 
en av geometrin meLLan Inga och Sjundeä har beaktats. Pä grund av dess däLiga ho- 
risontaL- och vertikaLgeometri kan kustbanan inte renoveras sä att den bLir en snabb 
bana i enLighet med dagens krav, och därför är aLternativ 0+ ett jämföreLseaLternativ i 
bedömningen.
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Den nuvarande kustbanan har förbättrats i flera faser. Ären 1979 -  1995 grundrepare- 
rades banan pä avsnittet mellan Kyrkslätt och Äbo. Den nuvarande kustbanan skulle 
kräva ytterligare ett flertal reparationer för att kunna utnyttjas optimalt för persontrafik 
och godstrafik. Det är ändä mycket svärt att under trafik bygga en bra, modern bana av 
den gamla, slingrande enkelspäriga banan. En modern banförbindelse för snabb trafik 
via Kyrkslätt och Karis till Salo skulle i praktiken innebära byggande av en helt ny, dub- 
belspärsförbindelse som tar en omväg runt tätorterna.

Pä den nuvarande kustbanan mellan Kyrskslätt och Äbo varierar den tillätna hastighe- 
ten med materiel med lutningsbar korg mellan 180 och 200 km/h och med traditionell 
materiel är den högsta hastigheten 160 km/h. Pä banan förekommer lokala hastighets- 
begränsningar bland annat pä grund av tunnlar som begränsar hastigheterna i synner- 
het för den traditionella materielen.

Utvecklingen av den snabba tägförbindelsen grundar sig ändä tills vidare pä förbättring 
av den nuvarande kustbanan.

2.9. Alternativ som undersökts och förkastats under 
planeringen

Planeringen av en genbana Esbo -  Lojo -  Salo (ELSA) inleddes redan pä 1970-talet, och 
dä uppgjordes en preliminär generalplan är1975 varefter arbetet med en generalplan 
inleddes 1977 och blev klar är 1979. Resultatet av en jämförelse i samband med upp- 
görandet av generalplanen var att avtaget frän kustbanan skulle ske först efter Köklax, 
över en bro över Mankädalen och vidare nästan rakt mot nordväst till Lojo. Lösningen 
i landskapsplanen var ändä en dragning som följde motorvägskorridoren E18 och som 
viker av frän kustbanan efter Esbo station, vid Esbo ä.

Den andra betydande skillnaden jämfört med de dragningar som nu planeras är den att 
ELSA var tänkt att gä via Lojo centrum, Pappila och Hiidensalmi samt Paloniemi. Den 
planerade körhastigheten för ELSA var 160 km/h, vilket inte längre uppfyller de nutida 
kraven för höghastighetstäg.

Mellan västra sidan av Lojoäsen och Salo har man pä flera omräden granskat ett flertal 
alternativa bandragningar. För dessa banavsnitt har man sammanställt jämförelse-PM 
i vilka alternativen i fräga om tekniska lösningar och kostnader samt preliminära mil- 
jökonsekvenser jämförts. Jämförelserna har gjorts för de framlagda huvud- och under- 
alternativen. De alternativ som väljs för den fortsatta planeringen har diskuterats med 
kommunerna och beslut om dessa har fattats i projektgruppen.

Raati (Nummi-Pusula)

Vid Raati by har tvä alternativ granskats; det ena raka alternativet gär frän norra sidan 
av byn och det andra frän södra sidan av byn närmare motorvägen. Planeringen fort- 
sätter utifrän det sydligare alternativet som ger upphov till mindre skadliga miljökon- 
sekvenser.

Karstu (Lojo)

Norr om Karstu by har flera dragningar granskats. Den nordligaste av dessa har valts för 
den fortsatta planeringen. Denna dragning medför i sin helhet minst skadliga miljökon- 
sekvenser och stödjer den planerade markanvändningen bäst.

Norra delen av Lahnajärvi (Lojo/Salo)

Av de alternativ som gär norr om Lahnajärvi har tvä alternativ granskats och jämförts. 
Den preliminära generalplanen har sammanställts enligt den nordligare dragningen, 
eftersom den i sin helhet medför mindre skadliga konsekvenser än det sydligare al
ternativet som gär närmare motorvägen. Det sydligare alternativet skulle ha inneburit 
en klar splittring av Lahnajärvi tätort och gätt över sjön Ylimmäinen som ingär i Na
tura 2000 -programmet samt ocksä över Nahvonjärvi. I det nordliga alternativet utgör 
övergängen över Salmijärvi ett särskilt ofördelaktigt ställe, eftersom det finns rikligt 
med fritidsbosättning vid stränderna.

Södra sidan av Suomusjärvi (Salo)

Alternativet söder om Suomusjärvi har förkastats pä grund av att genomförandet blir 
besvärligt och ocksä betydligt dyrare än de andra alternativen.

Södra sidan av Aneriojärvi (Salo)

Alternativ som gär pä södra sidan av Aneriojärvi har granskats i fräga om fyra dragning
ar. Planeringen fortsätter för det alternativ som medför minst skadliga konsekvenser, 
men som är betydligt dyrare än de andra granskade alternativen.

Kruusila (Salo)

I Kruusila har tvä klart olika alternativ granskats, och man har bestämt sig för att fort- 
sätta utifrän det sydligare alternativet som ger upphov till mindre skadliga konsekven
ser än det nordligare alternativet.

Valkjärvi (Salo)

Det dragningsalternativ pä södra sidan av Valkjärvi genom byn som var utgängsläget 
har flyttats betydligt längre söderut sä att det följer äsryggens nordsluttning, och däri- 
genom minskar splittringen av byn.

Norra delen av Ylisjärvi (Salo)

Norr om Ylisjärvi har tre olika dragningar granskats, av vilka den mellersta valts för den 
fortsatta planeringen. Den nordliga dragningen har konstaterats vara besvärlig med 
tanke pä markanvändningen och ocksä betydligt dyrare. Den sydliga dragningen har 
som helhet konstaterats medföra mest skadliga konsekvenser och skulle kräva flera ät- 
gärder för att förstärka bottnen för banan och därmed bli mycket dyr.

Södra sidan av Muurla (Salo)

Söder om Muurla tätort har flera dragningsalternativ granskats till följd av den omfat- 
tande feedback som man har fätt av invänarna i omrädet. Man har fattat beslut om att 
fortsätta planeringen utifrän ett alternativ som gär betydligt längre söderut än det ur
sprungliga alternativet och som bäst stödjer den framtida markanvändningen. Det före- 
slagna alternativet är betydligt dyrare än de nordligare dragningsalternativen.
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3. FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

3.1. Syftet och mâlen med bedömningsförfarandet

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, MKB-förfarandet, grundar sig pä Lagarna 
468/1994, 267/1999 och 458/2006 samt pä förordning 713/2006. I förordningen defi
nieras vilka projekt som för att realiseras först mäste genomgä MKB-förfarande. Mälet 
med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och beaktandet av miljökonsekvenser 
redan vid planeringen. Ett annat syfte med förfarandet är att öka medborgarnas möjlig- 
heter att delta i och päverka projektplaneringen samt att förbättra kännedomen om och 
informationsgängen inom projektet och dess planeringsfaser.

En avsikt med MKB-förfarandet är att i män av möjlighet identifiera de skadliga miljö- 
konsekvenserna och att hindra eller avvärja uppkomsten av dessa, samt att samman- 
jämka olika synpunkter och mäl. Lagen förutsätter att miljökonsekvenserna av ett pro
jekt utreds vid ett bedömningsförfarande enligt denna lag innan ätgärder med väsent- 
liga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet. En myndighet fär inte be- 
vilja tillständ att genomföra ett projekt, inte heller fatta nägot annat därmed jämförbart 
beslut innan konsekvensbedömningen slutförts.

MKB-förfarandet är inte en beslutsprocess eller ett tillständsförfarande, sä under be
dömningen fattas inga beslut om dragningsalternativen för banan. Beslutet om ban- 
dragningen fattas i samband med sammanställningen av Nylands och Egentliga Fin- 
lands landskapsplaner. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen och kontaktmyn- 
dighetens utlätande inverkar dock pä projektets fortsatta planering.

3.2. Behovet av ett bedömningsförfarande

Om behovet av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning stadgas i förordningen 
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006), där det i 6 § uppräknas vilka 
projekt som mäste bedömas. För nya järnvägsbyggen förutsätts bedömning, om järnvä- 
garna är avsedda för fjärrtrafik.

3.3. Bedömningsförfarandets innehält och medverkande 
parter

Bedömnngsprogrammet

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning sker i tvä etapper (figur 3). I den första 
etappen uppgörs ett bedömningsprogram (MKB-program). Detta program är en plan 
över vilka konsekvenser som utreds och hur utredningen ska göras. I bedömningspro- 
grammet presenteras grundinformation om projektet och om de alternativ som gran- 
skas, likasä ingär där en plan över informationen utät under förfarandets gäng samt en 
tidsplan för förfarandet.

Projektet faller inom omrädet för tvä miljöcentraler (idag ELY-centraler), dvs. Egentliga 
Finlands ELY-central och Nylands ELY-central. Trafikverket (fram till 1.1.2010 Banförvalt- 
ningscentralen) bad per brev 16.4.2009 Nylands miljöcentral och Sydvästra Finlands 
miljöcentral att utnämna en kontaktmyndighet för projektet. Nylands ELY-central (fram 
till 31.12.2009 Nylands miljöcentral) kungjorde 9.9.2009 i egenskap av kontaktmyndig-

het för projektet framläggandet av bedömningsprogrammet. Bedömningsprogrammet 
var framlagt under perioden 14.9-13.11.2009 pä följande ställen: Entresse bibliotek i 
Esbo, Hangö stadsbibliotek, Ingä bibliotek, Karjalohja kommunbibliotek, Kyrkslätts hu- 
vudbibliotek, Lojo huvudbibliotek, Nummi-Pusula huvudbibliotek i Saukkola, Ekenäs 
bibliotek, Salo huvudbibliotek, Sjundeä kommunhus, Vichtis huvudbibliotek i Numme
la och pä projektets webbplats. Under framläggandet presenterades bedömningspro
grammet under möten för allmänheten i kommunerna inom planeringsomrädet. Föl
jande möten för allmänheten ordnades: Veikkolan koulu i Kyrkslätt 14.9.2009, Salon 
lukio 16.9.2009, Kuoppanummen koulukeskus i Vichtis 17.9.2009, Suomusjärven koulu 
i Salo 21.9.2009, Lagstads skola i Esbo 29.9.2009 och Lojo stadshus 30.9.2009. Under 
framläggandet bad kontaktmyndigheten om utlätanden om programmet av olika myn- 
digheter. Dessutom erbjöds medborgarna och medborgarorganisationerna möjlighet 
att uttrycka sina äsikter om bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten. Utifrän 
dessa utlätanden och äsikter gav kontaktmyndigheten 7.12.2009 sitt utlätande om be- 
dömningsbeskrivningen till Trafikverket (fram till 31.12.2009 Banförvaltningscentralen) 
som är projektansvarig.

Bedömningsbeskrivning

I andra fasen av MKB-förfarandet har resultaten av bedömningsarbetet som gjorts ut
ifrän bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlätande sammanställts i 
denna bedömningsbeskrivning (MKB-beskrivning). I beskrivningen presenteras miljö
konsekvenserna av de granskade alternativen, alternativjämförelsen, det material in
klusive källhänvisningar som använts i bedömningarna, bedömningsmetoderna och 
sammanfattningen av bedömningsarbetet. Beskrivningen ska dessutom omfatta en be- 
skrivning av osäkerhetsfaktorerna i anknytning till bedömningen samt av metoderna 
för förebyggande eller lindring av skadliga konsekvenser. Dä bedömningsbeskrivningen 
är färdig ges information om denna pä samma sätt som om bedömningsprogrammet. 
Bedömningsprogrammet är framlagt i 60 dagar. Under framläggandet av bedömnings
beskrivningen i augusti-september 2010 ordnas möten för allmänheten i kommunerna 
inom planeringsomrädet.

Under framläggandet inhämtas utlätanden om beskrivningen av myndigheterna. Invä- 
narna inom omrädet, markägarna och andra intressentgrupper kan framföra sina äsik
ter om bedömningsbeskrivningen till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten sam- 
manställer utlätandena samt ställningstagandena och ger utifrän dessa sitt eget ut
lätande inom tvä mänader efter att framläggandet avslutats. Bedömningsförfarandet 
avslutas med kontaktmyndighetens utlätande om bedömningsbeskrivningen. Bedöm
ningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlätande om detta beaktas i den fort
satta planeringen och de senare beslutsprocesserna inom projektet.

Parterna inom bedömningsförfarandet

Projektansvarig instans

För projektet ansvarar en näringsidkare, som bär ansvaret för projektets beredning och 
realisering. Den projektansvariga mäste vara förtrogen med projektets miljökonsekven
ser. I bedömningsförfarandet gör den projektansvariga instansen upp ett bedömnings
program och utreder sedan projektets miljökonsekvenser. Ansvarig instans för detta 
projekt är Trafikverket (tidigare Banförvaltningscentralen).

Kontaktmyndighet

Kontaktmyndigheten ska se tili att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning ordnas 
för projektet. Kontaktmyndighetens uppgifter regleras i MKB-Lagen och MKB-förordning- 
en. Tili uppgifterna hör bland annat framläggande av MKB-programmet och MKB-be- 
skrivningen, ordnande av offentliga samräd (möten för allmänheten), mottagande av ut- 
Lätanden och synpunkter samt avgivande av utlätanden om säväl bedömningsprogram
met som bedömningsbeskrivningen. Kontaktmyndigheten för detta projekt är NyLands 
ELY-centraL (NyLands närings-, trafik- och miljöcentral, tidigare NyLands miLjöcentraL).

Övriga myndigheter och projektgruppen

Inför MKB-förfarandet tiLLsattes en projektgrupp med företrädare frän föLjande organisa- 
tioner: Trafikverkets järnvägsavdeLning, NyLands och EgentLiga FinLands ELY-centraLer, 
NyLands och EgentLiga FinLands förbund, VR Group och HRT (tidigare SAD). Vidare hade 
projektgruppen representanter för städerna och kommunerna inom pLaneringsomrädet, 
dvs. Esbo, KyrksLätt, Vichtis, Ingä, Sjundeä, Raseborg, KarjaLohja, Lojo, Nummi-PusuLa 
och SaLo. Projektet företräds i projektgruppen av Trafikverkets järnvägsavdeLning med 
överinspektör Jussi Lindberg som ordförande och representanter för pLaneringskonsuLt- 
företaget. Projektgruppen har under heLa förfarandet sammanträtt cirka var tredje mä- 
nad.

Ledningsgruppen för bedömningen företräddes av kommunernas besLutsfattare inom 
omrädet, kommunikationsministeriet samt NyLands och EgentLiga FinLands förbund. 
Ledningsgruppen för bedömningen har under förfarandet sammanträtt fyra gänger.

Verkställare av bedömningen

De experter som ansvarar för MKB-förfarandet är Landskapsarkitekt VeLi-Markku Uski 
frän WSP FinLand Oy och fiL.mag. Jari ManniLa frän RamboLL FinLand Oy samt fiL.mag. 
ELina Latva som MKB-sekreterare. MiLjökonsekvensbedömningen företogs i nära samar- 
bete med den tekniska banpLaneringen, den preLiminära generaLpLaneringen samt pLa
neringen av vägarrangemangen; de ansvariga personerna för dessa funktioner var fram 
tiLL 31.12.2009 dipL.ing. Raimo Vuori frän WSP FinLand Oy och fr.o.m. 1.1.2010 VeLi-Mark- 
ku Uski frän WSP FinLand samt dipL.ing. Pekka Kuorikoski frän RamboLL FinLand Oy samt 
som projektsekreterare dipL.ing. Riikka KaLLio frän WSP FinLand Oy. Utöver dessa med- 
verkar speciaLister enLigt föLjande:

Arkitekt Petri Saarikoski 
Arkitekt Jari Mäkynen 
FiL.mag. Reetta Suni 
PoL.mag. Jani Päivänen 
Psyk.mag. Anne Vehmas 
Magister i samhäLLsvetenskap 

Suvi Järvinen 
FiL.mag. ILkka Niskanen 
FiL.mag. Sirpa LappaLainen 
DipL.ing. Tuukka LyLy 
Tekniker Pentti Ervo 
DipL.ing. Jukka Räsänen 
Landskapsarkitekt Marjo Saukkonen 
Landskapsarkitekt Hanna HannuLa

regionat struktur och markanvändning 
regionat struktur och markanvändning 
regionat struktur och markanvändning 
konsekvenser för och interaktion med människor 
konsekvenser för och interaktion med människor

konsekvenser för och interaktion med människor
butler
butler
stombutter
vibrationer
trafik
tandskap och kutturarv 
tandskap och kutturarv
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Ingenjör Jarmo Koljonen 
Hydrogeolog Pekka Onnila 
Hydrogeolog Tero Taipale 
Fil.mag. Emilia Saarivuo
Fil.mag. Petri Parkko (Naturutredning Kotkansiipi) 
Fil.mag. Annukka Engström 
Planeringsassistent Aija Nuoramo

grundvatten
grundvatten
grundvatten och objekt som löper risk för förorenad jord
ytvatten och naturförhällanden
naturförhällanden
GIS
Ombrytning av rapporten och naturkartor

3.4. Kopplingarna mellan MKB och den preliminära generalplaneringen

Samtidigt med MKB-förfarandet utarbetades den preliminära generalplanen för genbanan Esbo -  Salo. Miljökon- 
sekvensbedömningen har gjorts i nära samarbete samtidigt som den preliminära generalplanen för banan utarbetades. 
Pä figur 4 finns en beskrivning av planeringsprocessernas anknytning till varandra.
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3.5. DeLtagande, information och växeLverkan

Mâlet har varit en sä övergripande och objektiv diatog som möjligt inom hela det breda 
ptaneringsomrädet. Man har strävat efter att fä sä mänga aktörer som möjligt att delta 
i definitionen av mälsättningarna samt i planerings- och bedömningsprocessen enligt 
god planeringssed. Mälet har varit att med hjälp av interaktiv planering uppnä ett gott 
slutresultat som sä mänga som möjligt kan godkänna.

Inom projektet har följande interaktionsmetoder tillämpats:

Informationen har omfattat pressmeddelanden, tidningsannonser och webbplatser

Pressmeddelanden har sammanställts i de centrala faserna av arbetet, exempelvis dä 
arbetet inleddes samt dä MKB-programmet och -beskrivningen färdigställdes. Medde- 
landena har skickats till de lokala tidningarna och elektroniska media. Tidningsannon- 
serna har publicerats före mötena för allmänheten och framläggandet. Information om 
projektet har ocksä funnits pä kommunernas officiella anslagstavlor.

I följande tidningar informerades om aktualiseringen av bedömningsprogrammet: Kark
kilalainen (9.9.2009), Ykkössanomat (10.9.2009), Luoteis-Uusimaa (11.9.2009), Län
si-Uusimaa (12.9.2009), Länsiväylä (12.-13.9.2009), Vihdin uutiset (13.9.2009), Kirk
konummen sanomat (13.9.2009), Salon seudun sanomat (13.9.2009), Etelä-Uusimaa 
(13.9.2009), Hufvudstadsbladet (13.9.2009) och Västra Nyland (13.9.2009). Information 
om presentationsmötena om den preliminära generalplanen fanns ocksä i omrädets 
tidningar. Om framläggandet av bedömningsbeskrivningen informeras pä samma sätt 
som om bedömningsprogrammet.

Webbplats och kartfeedbacksystem

Via webbplatsen har medborgarna kunnat fä information om projektet och ocksä ge 
feedback. Projektets webbplats finns pä Trafikverkets webbplats, adress: www.rhk.fi/es- 
poo-salo-oikorata.

Förutom webbplatsen har sidor för feedback pä kartorna etablerats pä Internet. Genom 
en kartanslutning som är lätt att använda kan man ta del av projektet och ge värdefull 
feedback pä planeringen och bedömningsarbetet. Sidorna finns pä adressen www.rhk. 
fi/esa.

Möten för allmänheten

För presentationen av bedömningsprogrammet ordnades öppna möten för allmänheten 
pä följande ställen: Veikkolan koulu i Kyrkslätt 14.9.2009, Salon lukio i Salo 16.9.2009, 
Kuoppanummen koulukeskus i Vichtis 17.9.2009, Suomusjärven koulu i Salo 21.9.2009, 
Lagstads skola i Esbo 29.9.2009 och Lojo stadshus 30.9.2009. Under mötena och ef
ter dem kunde man ocksä ge skriftlig feedback pä för ändamälet utarbetade feedback
blanketter.

Dä bedömningsbeskrivningen blir färdig ordnas allmänna möten för presentation av 
beskrivningen under framläggandet i augusti -  september 2010. Vid mötena presente
ras de alternativ som har undersökts och konsekvenserna av dessa. Information om 
feedbackmöjligheten och projektets fortsatta faser ges ocksä.

Dragningarna i den preliminära generalplanen presenterades under fyra möten för aLL- 
mänheten i februari-mars 2010:

• Esbo: I Esbo tiLLsammans med Esbo-KökLax-projektet 1.2.2010,
• Sato: i MuurLa 3.3.2010,
• Lojo, Nummi-PusuLa och Karjalohja: i Lojo 4.3.2010 samt
• V ichtis och Kyrkslätt: i NummeLa 10.3.2010.

Gruppintervjuer

Under arbetet med konsekvensbedömningen ordnades fyra möten med intervjuer i smä 
grupper pä följande orter: Lojo 3.5.2010, Suomusjärvi 4.5.2010, Veikkola 5.5.2010 och 
Muurla 6.5.2010. Resultaten av gruppintervjuerna utnyttjas vid projektets fortsatta pla
nering och i synnerhet vid bedömningen av konsekvenserna för människorna.

I samarbete möten, presentationer och extranät-sidor

För organiseringen av samarbetet ordnades lednings-, projekt- och projektstyrnings- 
möten för beställaren, konsulten och de centrala intressentgrupperna samt projekt- och 
arbetsmöten. Mellan mötena upprätthölls kontakten per telefon och e-post. Planerna 
har presenterats för myndigheterna i kommunerna och städerna inom planeringsomrä- 
det vid kommunvisa förhandlingar. Vären 2009 ordnades ett mälsättningsseminarium 
för projektet, där projektet presenterades i större omfattning för intressentgrupperna.

I syfte att underlätta informationsgängen och för presentationen av planutkasten eta- 
blerades egna extranät-sidor för projektet. Samtliga intressentgrupper har haft tillgäng 
till dessa. Pä sidorna uppdaterades de senaste plankartorna, projektgruppens och led- 
ningsgruppens promemorior och mötesmaterial, promemoriorna frän kommun- och in- 
tressentgruppsförhandlingarna, promemoriorna frän mötena för allmänheten, materia- 
let som hänför sig till MKB-processen och utlätandena om detta samt tidningsurklipp.

3.6. Tidsplan för bedömningsförfarandet

Projektets miljökonsekvensprogram blev färdigt i september 2009. Programmet var 
framlagt 14.9-13.11.2009. Kontaktmyndigheten gav sitt utlätande om programmet 
7.12.2009.

Miljökonsekvensbeskrivningen framläggs för cirka tvä mänader (60 dagar) för utlâtan- 
den och âsikter i augusti 2010. Dä bedömningsbeskrivningen framlagts, ordnas mö
ten för allmänheten i augusti-september 2010. Kontaktmyndighetens utlâtande om be
dömningsbeskrivningen ges i slutet av âr 2010 och dâ avslutas hela MKB-förfarandet 
(figur 5). Bedömningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlâtande om detta be- 
aktas i den fortsatta planeringen och de senare beslutsprocesserna inom projektet.

3.7. Kontaktmyndighetens utlätande om 
miljökonsekvensprogrammet

Om miljökonsekvensprogrammet gavs totalt 21 utlätanden och 154 äsikter. Kontakt
myndigheten bad om utlätanden om bedömningsprogrammet frän Esbo, Hangö, Lojo, 
Raseborgs och Salo städer, Ingä, Karjalohja, Kyrkslätt, Nummi-Pusula, Sjundeä och Vi
chtis kommuner, Södra Finlands länsstyrelse, Nylands vägdistrikt och Äbo vägdistrikt 
inom Vägförvaltningen (idag ansvarsomrädet trafik och infrastruktur vid Nylands ELY- 
central och ansvarsomrädet trafik och infrastruktur vid Egentliga Finlands ELY-central), 
Nylands förbund, Egentliga Finlands förbund, Museiverket, Helsingfors stadsmuseum, 
Esbo stadsmuseum, Västra Nylands landskapsmuseum, Äbo museicentral, Sydvästra 
Finlands miljöcentral (idag Egentliga Finlands ELY-central), SAD (idag HRT) och VR 
Aktiebolag (idag VR-Group Ab). Hangö, Äbo vägsdistrikt och Helsingfors stadsmuseum 
gav inget utlätande om bedömningsprogrammet.

Kontaktmyndigheten Nylands miljöcentral gav sitt utlätande pä basis av mottagna 
ställningstaganden 7.12.2009. Kontaktmyndighetens utlätande finns som bilaga till 
denna beskrivning (bilaga 1). I tabell 1 presenteras vilka observationer och precisioner 
kontaktmyndigheten framlade för bedömningsprogrammet. Dessutom presenteras hur 
precisionerna har beaktats i bedömningsbeskrivningen.

http://www.rhk.fi/es-poo-salo-oikorata
http://www.rhk.fi/es-poo-salo-oikorata
http://www.rhk
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Tabell 1. Sammanfattning av kompletteringsbehoven som framlagts i kontaktmyndighetens utlätande, och en beskrivning av de ätgärder gen
om vilka man svarat pä kompletteringsbehoven.

Tema Kontaktmyndighetens kommentar Beaktats i beskrivningen

Projektets 
syfte, be- 
skrivning 
och motive- 
ringar

PLaneringsniváerna i projektet ska klarläggas (MKB, 
PGP, MB, LandskapspLan osv.)

ALternativet 0+ ska tas med som ett Likvärdigt alterna
tiv vid sidan av de andra alternativen, och jämförbara 
pLaner presenteras

Nödvändiga tiLLständ och besLut ska kompLetteras

En närmare beskrivning av dagens markanvändning i 
omgivningen av pLaneringsomrädet (inkL. kustbanan) 
bör ges, Likasä bör kartorna presenteras tydLigare.

De olika niväerna i banpLaneringen och planläggning- 
en har presenterats i beskrivningen.

Med kontaktmyndigheten har man kommit överens 
om att man som 0+-alternativ har undersökt förbätt- 
ringsätgärderna för den nuvarande kustbanan och 
dessa har presenterats i beskrivningen är 2008. Kust
banan kan inte vara ett likvärdigt alternativ, eftersom 
dess mälhastighet även efter förbättringen är endast 
200 km/h. Jämförelsen med de andra alternativen har 
gjorts med avseende pä den regionala strukturen och 
samhällsutvecklingen.

De planer, tillständ och beslut som projektet kräver har 
behandlats i ett separat kapitel i bedömningsbeskriv- 
ningen.

En närmare beskrivning av den nuvarande markan- 
vändningen inom planeringsomrädet finns i bedöm- 
ningsbeskrivningen.

Behandling 
av alterna
tiven

Den gamLa ELSA-reserveringen bör vara ett av aLter
nativen som ska undersökas med en sä snabb banpro
fiL som möjLigt, om mäLhastigheten 300 km/h inte upp- 
näs.

För dragningen meLLan Esbo och Lojo ska underaLter- 
nativ framLäggas.

De projektdeLar som reaLiseras i faser bör tydLigt pre
senteras som separata underaLternativ i beskrivnings- 
fasen. Konsekvenserna av reaLiseringen i faser bör jäm- 
föras i situationer där enbart en snabbförbindeLse, en 
närtrafikbana eLLer en kombination av dessa genom- 
förs.

I beskrivningen ska det pävisas viLka av de framLagda 
kombinationerna av dragningsviLLkoren som är möjLiga. 
SkiLLnaderna meLLan aLternativen som biLdas ska pre
senteras

Dragningen som grundar sig pä den gamla ELSA-re
serveringen ingär som ett alternativ som ska undersö
kas, men i Lojo centrum har man förkastat den gamla 
dragningen. Förkastandet och motiveringarna till detta 
presenteras i punkten förkastade alternativ i beskriv
ningen.

Under planeringen har underalternativen för basdrag- 
ningen undersökts pä flera ställen längs avsnittet Es
bo -  Lojo.

Samtliga kombinationer av dragningsalternativen tas 
upp i beskrivningen.

Utredning av 
konsekven- 
serna och 
bedömning 
av betydel- 
sen

Det är svärt att i enLighet med 10 § MKB-förordning- 
en genomföra MKB-bedömningen enLigt den faststäLL- 
da tidspLanen.

Inom korridorerna för dragningsaLternativen bör miLjö- 
konsekvenserna bedömas i den omfattning de kan tän- 
kas utsträcka sig, inte enbart inom att avständ pä 1,5 
kiLometer.

En tidsmässig granskning, inkLusive en bedömning av 
viLka samverkningar flertaLet förändringar som pLane
ras inom omrädet ger upphov tiLL, ska framLäggas i be- 
skrivningen.

Beskrivningen bör omfatta en tiLLräckLigt kLar presenta
tion av principerna för uppföLjningen och ett försLag tiLL 
genomförandet av uppföLjningen.

Om det utifrän det befintLiga materiaLet är omöjLigt att 
göra en bedömning eLLer om denna bLir osäker, bör yt- 
terLigare utredningar genomföras i beskrivningsfasen.

Tidsplanen för bedömningen har granskats under 
framskridandet av planeringen.

Miljökonsekvensbedömningen omfattar ett omrä- 
de som sträcker sig sä längt frän banalternativen som 
konsekvenserna kan antas göra.

I beskrivningen har hänsyn tagits till att projektet san- 
nolikt genomförs tidigast efter är 2030.

Uppföljningen av konsekvenserna presenteras i ett se
parat kapitel i bedömningsbeskrivningen.

I beskrivningsfasen har flera myndighetsförhandlingar 
förts. Utifrän dessa har kompletterande tilläggsutred- 
ningar gjorts.

Tema Kontaktmyndighetens kommentar Beaktats i beskrivningen

Utredning av 
konsekven
serna och be- 
dömning av 
betydelsen

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid materiaLets 
noggrannhet. Innehället i beskrivningen ska omfatta 
de senaste utredningarna

Miljökon- 
sekvenser 
och avgräns- 
ning av kon- 
sekvensom- 
rádet

Ett allmänt presentationssätt försvärar tolkningen av 
konsekvensomrädena för de enskilda dragningarna och 
bedömningen av spridningen av miljökonsekvenserna.

Avsnittet miljökonsekvenser borde ocksä omfatta upp- 
skattningar av hur utsläppen av växthusgaser päverkas

Kartornas presentationsnoggrannhet har förbättrats 
betydLigt i bedömningsbeskrivningen.

Förändringarna i utsLäppen av växthusgaser har be- 
dömts i de samhältsekonomiska bedömningarna.

Markanvänd- 
ning och 
samhälls- 
struktur

Den strategiska markanvändningen i fräga om bäde de 
nya alternativen och omgivningen av kustbanan har 
behandlats i alltför liten utsträckning.

Strukturmodellerna i Nylands landskapsplan ska beak- 
tas vid utarbetandet av beskrivningen.

Den planerade stationen i Lojo som framläggs i be- 
dömningsprogrammet ligger utanför det befintliga cen- 
trumet, utan realiserbar anvisad markanvändning. Det 
nya stationsläget strider mot de rikstäckande mälen 
för markanvändningen genom att samhällsstrukturen 
splittras.

Kommunernas generalplaner ska presenteras systema- 
tiskt för varje kommun pä ett sä jämförbart sätt som 
möjligt i omgivningen av dragningsalternativen.

Den splittrande effekten av genbanan pä samhälls
strukturen ska beskrivas tillräckligt noggrant i bedöm
ningsbeskrivningen. Konsekvenserna och betydelsen 
av samhällsstrukturen som skapas i anslutning till de 
nya stationerna för den befintliga strukturen ska gran- 
skas. I synnerhet konsekvenserna av den nya banan 
för utvecklingen av samhällena inom kustbanans verk- 
ningsomräde ska bedömas.

Effekterna av det förändrade utbudet av spärtrafik pä 
CO2-utsläppen ska bedömas.

Den strategiska markanvändningen i fräga om bäde 
dragningsalternativen för genbanan och omgivningen 
av kustbanan har granskats i beskrivningen.

Strukturmodelterna i NyLands LandskapspLan har beak
tats vid utarbetandet av beskrivningen.

Kommunernas generaLpLaner presenteras pä ett tydLi
gare och jämförbart sätt i beskrivningen.

Konsekvenserna för samhäLLsstrukturen i omgivningen 
av bäde de nya dragningsalternativen och kustbanan 
har bedömts i beskrivningen.

CO2-utsLäppen har bedömts i beskrivningen.

Människor- 
nas levnads- 
f0rhállanden 
och trivsel

Den generella karaktären av kartorna bör korrigeras i 
beskrivningen. De hälsoskyddsmässigt känsliga objek
ten ska presenteras pä kartan (daghem, skolor, sjuk- 
hus, äldrehem osv.).

Konsekvenserna som splittrar grön- och rekreations- 
förbindelserna ska bedömas. Enligt de riksomfattande 
mälen för omrädesanvändningen ska enhetliga äker- 
omräden beaktas.

SKB är särskilt viktig bl.a i fräga om de alternativ som 
medverkar till att kustbanans ställning försvagas.

Kartornas presentationsnoggrannhet har förbättrats i 
beskrivningen.

I beskrivningen har de konsekvenser som spLittrar 
grönförbindeLserna bedömts.

I beskrivningen presenteras de förändringar som sker i 
människornas verksamhetsmiLjö.

Vibrationer I fräga om de omräden där det finns bosättning el
ler annan känslig verksamhet i närheten av banan ska 
konsekvenserna av vibrationerna och stombullret be
skrivas. Ätgärderna för att begränsa dessa skadliga 
konsekvenser ska ocksä presenteras.

Konsekvenserna av vibrationerna och stombuLLret har 
bedömts och de oLika förebyggande ätgärderna pre
senterats i beskrivningen.
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Tema Kontaktmyndighetens kommentar Beaktats i beskrivningen

Landskaps- 
och kultur- 
miljö

Noggrannare kartor över landskapsmässigt känsLiga 
omräden ska presenteras i bedömningsbeskrivningen. 
Byomrädet i Karstu ska utredas noggrannare.

I beskrivningen ska betydelsen av broarkitekturen i 
landskapet betonas. Ocksä de landskapsmässiga kon- 
sekvenserna av bullerförebyggandet och tunnlarna ska 
bedömas och presenteras.

I fräga om banalternativen ska en tillräckligt noggrann 
presentation av terrängens nuvarande höjd, placering- 
en av banan och dess konstruktioner i olika landskaps- 
rum samt lindringen av de skadliga konsekvenserna 
ges i beskrivningen.

Utredningarna ska kompletteras innan en bedömning 
kan göras. Särskilt med tanke pä fornlämningar är det 
befogat att gä igenom dragningsalternativen i terrängen

Kartornas presentationsnoggrannhet har förbättrats i 
beskrivningen.

Utredningarna om landskaps- och kulturmiljön har 
kompletterats och presentationssättet preciserats.

Museiverket har bidragit med en utredning av de om
räden som kan vara arkeologiskt värdefulla.

Västra Nylands landskapsmuseum har bidragit med en 
utredning av den byggda miljön inom omrädet.

Natur och
naturresur-
ser

I beskrivningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid 
de förbindelser som är viktiga med tanke pä det ekolo- 
giska nätverket samt konsekvenserna av brutna förbin
delser bedömas. Broar och tunnlar behövs för att lindra 
naturolägenheterna.

En Naturabedömning ska göras med beaktande av pro- 
jektets planeringsfas. Arterna i bilaga IV(a) till naturdi- 
rektivet ska utredas samt konsekvenserna för Noux sjö- 
platä presenteras.

De viktiga ekologiska korridorerna har utretts och be
aktats i konsekvensbedömningen.

Av de Naturaomrâden som finns i närheten av projekt- 
omrädet, har Natura-behovsprövningar gjorts ocksä för 
Noux sjöplatä.

Arterna i bilaga IV(a) till EU:s naturdirektiv har utretts 
och beaktats i konsekvensbedömningen.

Traflksystem 
och sam- 
hällsekono- 
mi

Genbanans anslutning till trafiksystemhelheten ska be- 
skrivas i bedömningsbeskrivningen. Det är skäl att re
dan i detta skede presentera i synnerhet de ätgärder i 
väg- och gatunätet som direkt anknyter till spärtrafik- 
systemet. Vid planeringen bör hänsyn tas till det behov 
av ytterligare filer pä riksväg 1 pä avsnittet Palojärvi— 
Ring III som konstaterades i ELVI-utredningen.

Av beskrivningen ska det framgä vad anläggningen av 
banan i praktiken innebär, t.ex. hur breda och länga 
tunnlar samt hur breda och djupa skärningar i marken 
och bergen som förväntas.

Kustbanans försvagade servicenivä och den ökning i 
fordonstrafiken som ersätter tägtrafiken ska utredas 
och konsekvenserna bedömas.

Trafiksystemet presenteras i beskrivningen. De vik- 
tigaste väg- och gatuarrangemangen har beskrivits. 
Breddningen av riksväg 1 har beaktats vid planeringen.

Tunnlarna, vallarna och skärningarna tas upp i planer- 
na.

Förändringarna i kustbanans servicenivä presenteras i 
beskrivningen.

Konsekven- 
ser under an- 
läggningen

Se Grund- och ytvatten

Riskhante-
ring

En riskanalys av projektriskerna ska ingä i den prelimi- 
nära generalplanen.

En riskanalys ingâr i den preliminära generalplanen.

Osäkerhets- 
faktorer i be- 
dömningen

Närmare det uppskattade äret för realiseringen 2030 är 
det möjligt att projektet mäste bedömas pä nytt. För- 
verkligandet av landskapsplanen samt planerna för 
kommunernas markanvändning under 20 är ökar anta- 
let variabler med tanke pä senare planering. En inklu
dering av kustbanan i den tekniska planeringen skulle 
minska osäkerheten i bedömningen.

Är 2008 gjordes en utvecklingsutredning för kustbanan 
som är oberoende av genomförandet av detta projekt.

Tema Kontaktmyndighetens kommentar Beaktats i beskrivningen

Grund- och 
ytvatten

Det är viktigt att bedöma konsekvenserna under bä- 
de anläggnings- och driftfasen för varje vattendrag och 
ocksä att bedöma behovet av att rena ytvattnet samt 
möjligheterna att genomföra de nödvändiga ätgärder- 
na med tillräckligt noggrann hänsyn tili det aktuella 
vattendraget. Nutillständet ska beskrivas närmare.

I syfte att underlätta konsekvensbedömningen ska nog
grannare kartmaterial produceras för beskrivningen.

Vid bedömningen bör hänsyn tas till att banan kan pä- 
verka fisk- och kräftbeständen samt den övriga vatten- 
naturen under bäde anläggnings- och driftfasen. Vid 
övergängarna över älvfärorna ska utterns eventuella 
fortplantnings- och rastställen utredas.

I konsekvensbedömningen bör det observeras att vil- 
ken som helst vattenfära, sjö eller damm kan vara vär- 
defull med tanke pä vattennaturen. Förutom för uttern 
ska en särskilt noggrann bedömning av konsekvenser
na av de olika banalternativen göras ocksä för de ho- 
tade öringsbeständen. Vid övergängen över Sjundeä ä 
ska hänsyn ocksä tas till den tjockskaliga mälarmuss- 
lan.

I fräga om ytvatten rekommenderas att uppgifter in- 
hämtas förutom frän miljöförvaltningens datasystem 
och obligatoriska kontroller ocksä frän fiskeomrädenas 
användnings- och värdplaner, fiskerihushällningsmyn- 
digheterna och bl.a. Virtavesien hoitoyhdistys.

Svaghetszonerna i berggrunden och deras förbindelser 
till grundvattenomrädena och ytvattnet samt enskilda 
brunnar ska bedömas under beskrivningsfasen. I syn
nerhet vid grundvattenomrädena och svaghetszonerna 
i berggrunden utsträcks granskningsomrädet rejält ut- 
anför grundvattenomrädena.

I bedömningen av kvalitetsförändringarna i grundvatt- 
net beaktas förutom naturförhällandena ocksä de för- 
orenade jordmäns- och grundvattenobjekten samt de 
ämnen som är farliga för grundvattnet och som an- 
vänds under anläggningen och driften av banan.

En bedömning av huruvida grundvattnet mäste sänkas, 
temporärt eller permanent, under anläggningen eller 
torkningen ska göras under beskrivningsfasen. Ocksä 
eventuella marksättningsomräden ska bedömas. I frä- 
ga om grundvattenomrädena ska konsekvensbedöm- 
ningen och ätgärderna för förebyggande av skadliga 
konsekvenser presenteras omrädesvis

Konsekvenserna för vattendragen under bäde anlägg
ningen och driften har bedömts i beskrivningen.

I beskrivningen finns noggrannare kartor över grund- 
och ytvattnen.

Utterns eventuella fortplantnings- och rastställen har 
utretts.

Den tjockskaliga mälarmusslans eventuella levnads- 
miljöer har utretts.

För planeringen av broarna över vattendrag har klara 
anvisningar för fortsättningen utfärdats; ocksä över
gängarna över smä vattenfäror har beaktats som vik
tiga.

De förorenade jordmäns- och grundvattenobjekten har 
beaktats i konsekvensbedömningen.

Konsekvenserna för yt- och grundvattnen under an
läggningen har beaktats i konsekvensbedömningen.

Jordmän och 
berggrund 
samt an- 
vändning av 
naturresur- 
ser

Konsekvenserna av transporterna och upplagringsom- 
rädena ska bedömas. Objekten pä förorenade marker 
ska framläggas i bedömningsbeskrivningen. Se ocksä 
föregäende punkt.

Objekten pä förorenade marker har framlagts i beskriv
ningen. Upplagringsomrädena presenteras inte här.
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Samverk- 
ningar med 
andra projekt

Samverkningarna med motorvägen och andra banpro
jekt ska bedömas. Likasä ska konsekvensbedömningar- 
na i anknytning tiLL andra markanvändningspLaner ut- 
nyttjas.

Samverkningarna med andra projekt i beskrivningen 
bedömts i den utsträckning det varit möjligt.

Deltagande 
och rappor
tering

Funktionssäkerheten av systemet för kartfeedback un
der beskrivningsfasen ska förbättras och möjLigheten 
att ge feedback ocksa via andra kanaLer betonas.

Kartorna i bedömningsbeskrivningen ska stämma 
överens med kartorna i PGP och systemet för kartfeed
back samt vara tiLLräckLigt stora. I fraga om skaLan ska 
de kartor som framLäggs vara av minst samma storLek 
som de som användes vid mötena för aLLmänheten un
der programfasen, och med hänsyn tiLL banpLanerings
fasen ska de noggranna dragningarna för de oLika aL
ternativen kunna urskiLjas.

FramLäggandet av och tiden för utLatanden om bedöm
ningsbeskrivningen far inte infaLLa under semesterperi
oden sommaren 2010.

Funktionssäkerheten av systemet för kartfeedback har 
effektiviserats

Information har getts om samtliga sätt att ge feedback.

Framläggandet av beskrivningen infaller efter semes
terperioden i augusti-september 2010.

4. BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER

4.1. Konsekvensbedömning och avgränsning av konsekvensomrädet

Med miljökonsekvenser avses i detta projekt de direkta och indirekta konsekvenserna för miLjön som byggandet och driften av ba- 
nan ger upphov tiLL. Vid bedömningen granskades konsekvenserna under bade byggandet och driften. EnLigt MKB-lagen ska följande 
heLheter, dvs. konsekvensgrupper, granskas vid bedömningen:

• konsekvenserna för människornas häLsa, LevnadsförhaLLanden och trivseL
• konsekvenserna för samhäLLsstrukturen, byggnaderna, Landskapet, stadsbiLden och kuLturarvet
• konsekvenserna för jordmanen, utnyttjandet av naturresurserna, vattnen och vattendragen, Luften och kLimatet samt växtLighe- 

ten och organismerna.

I detta projekt bedömdes föLjande konsekvenser:

• konsekvenserna för markanvändningen samt omrades- och samhäLLsstrukturen
• konsekvenserna för människornas LevnadsförhaLLanden och trivseL
• buLLer- och vibrationskonsekvenserna
• konsekvenserna för Luften och kLimatet
• konsekvenserna för jordmanen och berggrunden
• konsekvenserna för Landskapet och kuLturarvet
• konsekvenserna för växtLigheten och djurbestandet samt skyddsobjekten
• konsekvenserna för yt- och grundvattnet
• trafikkonsekvenserna
• konsekvenserna under byggandet.

Omfattningen och betydeLsen av miLjökonsekvenserna beror pa konsekvensens och konsekvensobjektets karaktär. RegionaLt ger de 
oLika typerna av konsekvenser upphov tiLL oLika effekter. En deL av konsekvenserna är LokaLa, en deL kan paverka tiLL och med omfat- 
tande riksomfattande och regionaLa heLheter. TiLL exempeL är konsekvenserna för enskiLda arkeoLogiska objekt i aLLmänhet LokaLa, 
medan konsekvenserna för LandskapsbiLden och markanvändningen kan sprida sig tiLL ett vidsträckt omrade. Objekten inom Natura 
2000 -programmet eLLer heLheterna i de rikstäckande maLen för markanvändningen utgör exempeL pa vanLiga rikstäckande heLheter. 
Konsekvenserna för trafikarrangemangen samt för grundvattenomradena och näringsgrenarna utgör exempeL pa regionaLa konse- 
kvenser.

Omradet för granskningen av miLjökonsekvenserna av genbanan Esbo -  SaLo omfattar förutom omradena i den omedeLbara närhe- 
ten av banomradet ocksa omraden som Ligger Längre bort. Genomförandet av projektet med genbanan kan ge upphov tiLL föränd- 
ringar i naturförhaLLandena, Landskapet, människornas LevnadsförhaLLanden, näringar och trivseL ocksa pa Langt avstand fran banan. 
Av denna orsak varierar omfattningen av verkningsomradet meLLan näromradena kring banan och en radie pa flera kiLometer fran 
banan. TiLL exempeL paverkar konsekvenserna för samhäLLs- och regionaL struktur ett ännu större omrade.

4.2. Tillämpade metoder och aspekter som paverkat bedömningen

Det utgängsmaterial som samlats in för bedömningen av miljökonsekvenserna presenteras i beskrivningens källförteckning. Utred- 
ningar av och undersökningar om planläggningssituationen, objekt där det förekommer föroreningar i grundvattnet och jordmänen 
inom de landskaps- och kulturhistoriska omrädena och objekten, skyddsvärda omräden och objekt samt andra särskilda objekt har 
använts som utgängsinformation. En närmare beskrivning av utgängsinformationen och de metoder som tillämpats i bedömningen 
finns i anslutning till varje konsekvenshelhet.

Vid granskningen av konsekvenserna har fokus legat pä de mest betydande konsekvenserna, eftersom planeringsomrädet geogra- 
fiskt sett är mycket omfattande och den planerade tidsplanen för genomförandet av projektet är mycket läng. Till exempel har de 
eventuella habitaten för arterna i bilaga IV(a) till EU:s naturdirektiv utretts i naturförhällanden.
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5. REGIONAL STRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING

5.1. Utgangsinformation och tillämpade metoder

Bedömningen av markanvändnings- och samhälisstrukturen fokuseras pä bansträck- 
ningsaLternativens konsekvenser för bebyggeLse, arbetspLatser, rekreation samt pLane
rad markanvändning. Gründen för bedömningsarbetet har varit Landskapsförbundens 
LandskapspLaner med förarbeten, data över befoLknings- och arbetspLatstäthet, kom- 
munernas generaL-, stads- och strandpLaner samt StatistikcentraLens befoLkningsprog- 
noser.

I arbetet har fokus Legat pä konsekvenser för regionaL markanvändning och pLanering pä 
Landskaps-, generaL- och deLgeneraLpLanenivä. Dessutom har bansträckningsaLternati- 
vens inverkan pä utveckLingen av stadscentra samt nuvarande och möjLiga stationsre- 
gioner bedömts.

Konsekvenser för framtida markanvändning har bedömts som sakkunnigbedömning 
genom att ta hänsyn tiLL saker som kommit upp i projektgrupparbeten, seminarier och 
möten med aLLmänheten samt annan äterkoppLing. Bedömningen har gjorts i växeL- 
verkan med styrgruppen samt representanter för kommunerna och Landskapsförbun- 
den. Under MKB-förfarandet har det ordnats särskiLda kommunmöten kring frägor kring 
markanvändning och samhäLLsstruktur.

De förändringar av markanvändning och utveckLingsförutsättningar som genomföran- 
det av de oLika aLternativen innebär har bedömts. Konsekvenserna för regionaL struktur 
och markanvändning har bedömts LokaLt, pä Landskapsnivä och pä riksnivä (uppnäende 
av riksomfattande mäL för omrädesanvändning) samt pä internationeLL nivä.

I aLternativ 0+ har inverkan pä markanvändningen av förbättringsätgärderna pä kust- 
banan bedömts i samarbete med kommunerna. Som utgängsmateriaL har använts den 
bantekniska och trafikmässiga utredningen om kustbanan (BanförvaLtningscentraLen 
2008) samt utredningen om utveckLingskorridoren Lännentiet inom KyrksLätts, Ingä, 
Raseborgs och Hangö kommuner (NyLands förbund 2009). För kommuner där säväL aL- 
ternativet 0+ som det nya LinjedragningsaLternativet Esbo -  SaLo förekommer har en 
jämföreLse gjorts om tyngdpunkten i utveckLing av markanvändningen inom kommu
nerna för de oLika aLternativen. Dessa kommuner är Esbo, KyrksLätt och SaLo.

5.2. Nuläge och centrala planer

5.2.1. Regional Struktur

Projektet sträcker sig över tvä Landskap, Nyland och EgentLiga Finland, där det bor nära 
tvä miLjoner finLändare. Helsingfors metropoLomräde dit Esbo räknas är rikets viktigas- 
te centrum och Äbo-regionen utgör centrum för sin deL av Landet. Inom den region där 
banförbindeLsen pLaneras utgör SaLo en viktig stadsstruktur för en vidsträckt Landsbygd. 
Lojo är för sin deL den viktigaste urbana centraLorten i Västra NyLand. Utöver dessa är 
NummeLa och VeikkoLa snabbt växande LokaLa centraLorter. ALLa dessa centraLorter sam- 
manbinds av motorvägen E18 som öppnades för trafik 2008.

I kustbanans kommuner är boende, arbetspLatser och service i huvudsak samLade tiLL 
centraLorter Längs kustbanan, Hangö -  Hyvinge -banan, stamväg 51 samt huvudväg 25. I 
kommunerna KyrksLätt, Sjundeä, Ingä, Raseborg och Hangö bor det sammanLagt cirka

86 000 invänare. Av dem bor cirka 27 %  inom en kilometers och cirka 57 %  inom 2,5 ki
lometers avständ frän en järnvägsstation (NyLands förbund 2009). KyrksLätt och Sjun
deä utgör en fast deL av huvudstadsregionen. Ingä och Raseborg utgör tiLLsammans 
med Hangö ett sjäLvständigt arbetsomräde som ansLuter tiLL huvudstadsregionen via 
stamväg 51 och kustbanan.

5.2.2. Landskapsplanering

Egentliga Finland

Inom EgentLiga FinLands förbunds omräde finns en gäLLande LandskapspLan för SaLo- 
regionen som faststäLLts 12.11.2008 av miLjöministeriet. I pLanen finns en markering om 
behov av järnvägsförbindeLse frän centraLorten österut fram tiLL Landskapsgränsen. I fi
gur 6 visas ett utdrag ur LandskapspLanen för SaLo-regionen.

EgentLiga FinLands förbund har initierat upprättande av en etappLandskapspLan för 
bansträckningen SaLo -  Lojo. FörstahandsmäLet är att säkerstäLLa möjLigheten att ut- 
veckLa en snabb järnvägsförbindeLse Äbo -  HeLsingfors -  S:t Petersburg samt att anvisa 
bansträckningens Läge sä att ifrägavarande bansträckning kan beaktas i generaL- och 
stadspLanering. EtappLandskapspLanens andrahandsmäL är att förbereda för LokaLtäg- 
trafik och i pLanen anvisa mäLomräden för utveckLing av tätortsfunktioner. EgentLiga 
FinLands förbunds LandskapsstyreLse godkände 28.9.2009 utkastet tiLL etappLandskaps
pLan samt besLöt att offentLigt visa pLanutkastet. I utkastet framförs säväL MuurLa som 
Suomusjärvi som mäLomräden för utveckLing av tätortsfunktioner som stödjer sig pä 
den spärbundna trafik som utveckLas. I pLanen anges bansträckningsaLternativen med 
märkningen indikativ järnväg. ALternativen är tiLL sina huvudprinciper samma som de 
bedömda aLternativen M, E+M, Mp och Mk, men skiLjer sig i nägra detaLjer. I etappLand- 
skapspLanen är tiLL exempeL sträckningen vid MuurLa mera nordLig och närmare tätort- 
somrädena vid MuurLa centrum. Öster om Suomusjärvi vid SaLmijärvi gär sträckning-

Figur 6. Utdrag ur landskapsplanen för Salo-regionen
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en söder om sjön. I figur 7 visas ett utdrag ur utkastet tiLL etapplandskapsplan för ban- 
sträckningen Salo -  Lojo.

I Salo-regionen inom Egentliga Finlands förbunds omräde har inte utvecklingen av sta- 
tionsregionerna ännu hunnit till en fas med strukturmodellarbete pä det sätt som i 
Nylands förbund, sä när det gäller befolknings- och arbetsplatsmängder i möjliga sta- 
tionsregioner mäste man stödja sig pä nuläget speglat i tidigare landskapsplanearbete 
samt kommunernas planer för markanvändning.

Nyland

Nylands landskapsplan har fastställts 8.11.2006. I landskapsplanen finns en indikativ 
placering av en bansträckning frän Esbo till Lojoäsen. Frän Lojo och västerut mot Salo 
har det i landskapsplanen lagts in en markering om behov av trafikförbindelser. I figur 8 
visas ett utdrag ur landskapsplanen för Nyland.

Nylands landskapsfullmäktige godkände 17.12.2008 Etapplandskapsplan 1. Den är som 
bäst hos miljöministeriet för stadfästelse. Till det som behandlas i etapplanen hör ut- 
rymmesbehovet pä läng sikt för avfallshanteringen, materialtäktsförsörjningen, omrä- 
den för motorsport och skjutbanor, trafikdepäer och terminaler samt vidsträckta sam-

manhängande omräden som domineras av skogsbruk. I planen fôreslâs att i den stad- 
fästa landskapsplanen upphäva markeringen om avfallshanteringsomrâde i Kolmperä- 
omrâdet. Omrâdet har föreslagits för utveckling som omrâde för avfalls- och energihan- 
tering.

Arbetet med Nylands Etapplandskapsplan 2 har officiellt pâbôrjats vâren 2009. Plan- 
läggningsarbetet inriktas särskilt pâ landskapets regionala struktur och pâ trafikfrâgor. 
Centrala uppgifter är âtminstone att jämka samman markanvändning och trafik samt 
bemöta de utmaningar som klimatförändringen och samhällsstrukturens decentralise- 
ring innebär. Mâlet är att det i etapplandskapsplanen fôreslâs en linjedragning för Es- 
bo-Salo-banan. Mâlet är att lämna Etapplandskapsplan 2 till landskapsfullmäktige för 
godkännande innan utgângen av 2012.

Som grund för Etapplandskapsplan 2 har det tagits fram alternativa modeller för Ny
lands struktur (Nylands och Östra Nylands strukturmodeller 2035). Modellerna har ar- 
betsnamnen flerkärn-, finger- och länkmodellen. Vid bedömning av strukturmodellernas 
konsekvenser utreds bland annat inverkan pâ samhällsstrukturen, kommunalekonomis- 
ka kostnader, trafikmässig pâverkan samt miljöpâverkan. Strukturmodellgranskningen 
täcker Nylands och Östra Nylands omrâden. I samtliga modeller förbereder man sig pâ 
en tillväxt pâ cirka 430 000 invânare och 250 000 arbetstillfällen. Strukturmodellalter

nativen blev klara i apriL 2010. Nylands landskapsstyrelse beslöt 19.4.2010 och Östra 
Nylands landskapsstyrelse beslöt 3.5.2010 om att skicka modellerna pä remissrunda. 
Remisstiden sträcker sig till slutet av augusti.

I strukturmodellerna presenteras förutom flerkärnmodellen flera möjliga mera järn- 
vägsbaserade utvecklingsalternativ med olika dimensioneringsprinciper för invänaran- 
tal och arbetstillfällen. För stationsomrädena i Esbo centrum, Hista, Veikkola, Nummela 
och Lojo har använts avrundade prognoser för invänare och arbetstillfällen (2,5 km radie 
frän station) frän fingermodellen B3 (Västbanan) i Nylands förbunds strukturmodellar
bete. Huhmari och Myntböle stationer har angetts som utvecklingszoner med 1 km ra
die baserat pä länkmodellalternativets dimensionering. Pä kustbanan har det angetts 
intervall för antalet invänare och arbetstillfällen baserat pä Lännentiet-utredningen frän 
kustbanans kommuner och ä andra sidan siffror pä antal invänare och arbetstillfällen i 
modell A (Befintliga banor). I figurerna 9 -11  visas följande strukturmodellalternativ frän 
Nylands förbund: Fingermodell A -  Befintliga banor, Fingermodell B3 -  Västbanan samt 
Länkmodellen. Fingermodellalternativet innehäller fem underalternativ: A Befintliga ba
nor, B1 Östbanan, B2 Nordbanan. B3 Västbanan och C korta banor. Genbanan beskrivs 
i modell B3 som en bansträckning frän Esbo till Lojo och vidare västerut.

Figur 7. Utdrag ur etapplandskapsplanen för bansträckningen Salo-Lojo. Figur 8. Utdrag ur Nylands landskapsplan
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Figur 11

Figur g. Nylands förbunds strukturmodellalternativ: Fingermodell A -  Befintliga banor
Figur 10. Nylands förbunds strukturmodellalternativ: Fingermodell Bg -  Västbanan
Figur 11. Nylands förbunds strukturmodellalternativ: Länkmodell
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5.2.3. Kommunernas nuvarande markanvändning och 
planeringsläge

Esbo

Esbo som hör tili Helsingfors metropolomräde har i nuläget en befolkning pä cirka 
245 000 invänare och tillväxten förutspäs fortsätta upp till 300 000 fram till 2030 (Esbo 
fickstatistik 2010). Det pägär en förtätning och förbättring av Esbo centrum och nya ar- 
betsplatsomräden planeras inom Esbo centrums päverkansomräde bl.a. inom Gloms 
omräde.

I Esbo lokaliseras banprojektet i centrum och därifrän västerut genom ett stadsliknan- 
de omräde dominerat av flerväningshus och smähus. Utvecklingszonen väster om Esbo 
centrum, som räknas till topprojekten MAL-2017, har spridd bostadsbebyggelse, stora 
trafikleder och omräden som hör ihop med samhällsteknisk service, till exempel avfalls- 
hanteringscentret Käringmossen. I banprojektets omgivningar planläggs som bäst ett 
nytt smähusdominerat bostadsomräde, Hista, vars beräknade invänarantal enligt His- 
ta -  Siikajärvi -  Nupurböle delgeneralplaneförslag uppgär till cirka 19 000. I figur 12 vi
sas ett utdrag ur Hista -  Siikajärvi -  Nupurböle delgeneralplaneförslag.

I norra delarna av Esbo har en generalplan fastställts där omrädet norr om Äboleden är 
utredningsomräde. Det innebär att man inte har tagit ställning till omrädets använd- 
ning under planeringsfasen. Hista -  Siikajärvi -  Nupurböle delgeneralplaneförslag är 
under arbete. Förslaget till delgeneralplan har visats under tiden 23.11 -  22.12.2009.

Generalplanen för de södra delarna av Esbo som godkändes av stadsfullmäktige 
7.4.2008 trädde i kraft 17.2.2010 med undantag för nägra delar som upphävdes genom 
beslut av HFD.

I Esbo placerar sig bansträckningen i omrädet mellan Esbo centrum och Hista som del- 
vis är stadsplanelagt omräde. Den planerade bansträckningen har inte beaktats i alla 
stadsplaner.

Den nuvarande kustbanan gär genom stadsdelen Köklax väster om punkten där den 
grenar sig frän genbanan.

Kyrkslätt

Invänarantalet i Kyrkslätt kommun var cirka 36 000 invänare i slutet av 2009 och prog
nosen är kraftig tillväxt upp mot 60 000 invänare fram till 2030.

I Kyrkslätt gär banprojektet delvis i skogsomräde, delvis genom tätorten Veikkola. Den 
tänkta bansträckningen gär över ett näs mellan tvä sjöar, Perälänjärvi och Lamminjärvi 
där den samsas med Äboleden och tätortsbebyggelse. Invänarantalet i Veikkola är cir
ka 4 700 med kraftig ökning under de senaste ären, cirka 5 %  ärligen. Veikkola har rätt 
mycket smäindustri och lagerverksamhet. Den nuvarande kustbanan gär genom Kyrk- 
slätts centrum och Masaby tätort.

Kyrkslätt har en gällande generalplan 2020 som fastställdes 19.5.1999 och fick laga 
kraft 13.9.2000. I denna plan ingär inga reserveringar för en järnvägssträckning genom 
Veikkola.

I Kyrkslätt är Veikkola tätort stadsplanerad. Projektets genomförande förutsätter revi- 
dering av stadsplanerna i Veikkola. Bansträckningen beaktas i nyare stadsplaneänd- 
ringar.

Den nuvarande kustbanan gär genom Kyrkslätt och inom kommunen finns stationerna 
och hällplatserna Bobäck, Masaby, Jorvas, Tolls samt Kyrkslätt centralort. Kommunens 
markanvändning är kraftigt koncentrerad längs kustbanan.

Kyrkslätts centrum samt Masaby är stadsplanerade liksom omgivningarna till övriga 
trafikplatser (Jorvas och Tolls) längs kustbanan med undantag för Bobäck. Inom omrä- 
dena längs banan har det päbörjats eller är pä väg att päbörjas ett flertal delgeneral- 
planer och tyngdpunkten för markanvändning häller pä att flyttas frän kommuncentrum 
till Masaby.

Vichtis

Vichtis är en kommun som vuxit stadigt under de senaste decennierna och vars invä
narantal är över 27 000. I kommunens centralort, Nummela, bor det cirka 12 000 invä
nare. Kommunens näringslivsstruktur är mängsidig. Industriverksamhet finns rikligt i 
äszonen frän Nummenharju till Ojakkala längs Hyvinge -  Hangö -banan samt i Huhmari. 
Inom banavsnittet som planeras finns i huvudsak jord- och skogsbruksomräden samt 
ganska omfattande glesbygdsboende.

Figur 12. Utdrag ur Hista-Siikajärvi-Nupurböle delgeneralplaneförslag Figur 13. Utdrag ur delgeneralplaneförslaget för de södra delarna av Nummela
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I Vichtis pägär som bäst arbetet med delgeneralplaner, en rörande de södra delarna av 
Nummela (figur 13) och en rörande Myllylampi-omrädet.

Lojo

Sammatti kommun och Lojo stad slogs samman i början av 2009 varvid invänarantalet 
blev cirka 39 500. Enligt statistikcentralen i Lojo stad förutspäs invänarantalet öka med 
cirka 1 %  per är. Lojo stad är under inflytande frän huvudstadsregionens västra randzon 
sä staden har kunnat dra nytta av huvudstadsregionens dragkraft och näringslivets till- 
växt genom bl.a. byggandet av motorvägsförbindelsen (Rv 1). Lojo stad ligger öster om 
Lojo sjö i ett äslandskap. De starka industribranscherna i Lojo är skogs-, metall-, plast- 
och materialteknik samt elektronik. Markanvändningen i Lojo effektiviseras i olika delar 
av staden. Centrum har utvecklats för säväl handel, kultur som boende. De nya motor- 
vägskorsningarna som till exempel i omrädet kring vattentornet har skapat förutsätt- 
ningar för att utveckla näringslivet i omedelbar närhet till trafiklederna. Frän Lojo stad 
finns ocksä förbindelser i riktning Hangö och Hyvinge baserat pä huvudväg 25.

I Lojo finns stationsreservationerna i tätortens norra del, skilt frän centrum. Det södra 
banalternativet gär söder om Sammatti tätort.

Lojo stad har en gällande generalplan, godkänd av kommunfullmäktige 1992. I planen 
anges en järnvägssträckning västerut inklusive tunnelpartier. Inom bansträckningsom- 
rädet finns dessutom följande delgeneralplaner:

• Delgeneralplan för Lehmijärvi, godkänd 1993
• Delgeneralplan för Karstu, godkänd 1990 (reservering för järnväg ingär)
• Delgeneralplan för de norra delarna av Sammatti, godkänd 16.4.2007 (reservering 

för järnvägsförbindelse ingär)
• Delgeneralplan för Lohilampi, godkänd 21.6.2000 (indikativ reservering för järnväg 

ingär)

Figur 14. Utdrag ur delgeneralplanen för Lojo tätorter

Utgäende frän planläggningsprogrammet 2009 -  2012 häller Lojo stad pä att upprät- 
ta flera delgeneralplaner inom de omräden som berörs av de presenterade bansträck- 
ningsalternativen:

• Tätortsdelgeneralplanen behandlar stora delar av tätorterna i Lojo och där ingär 
ocksä reserveringar för motorvägen och omrädet norr om denna. Tätortsdelgene
ralplanen visas under sommaren 2010 och meningen är att godkänna den 2012. I 
materialet som utgör grund för beredningen ingär flera markanvändningsalternativ 
(figur 14).

• En delgeneralplan för Paloniemi beräknas fä godkännande 2011.
• En delgeneralplan för Sammatti kyrkby beräknas fä godkännande 2012. Ett av ban- 

sträckningsalternativen kan beröra de sydliga delarna av planomrädet.

Omrädena kring Paloniemi och Nummenkylä inom Lojo har stadsplanelagts inom de 
omräden som täcks av bansträckningsalternativen eller näromrädet.

Nummi-Pusula

Nummi-Pusula är en stadigt växande kommun med över 6 000 invänare där cirka 400 
bor inom kommunens södra delgeneralplanlagda omräde. Planen tilläter högst cirka 
700 nya invänare främst i en bandformig glest bebodd zon bl.a. längs vägen till Sam
matti.

Banans norra dragning gär nära norra sidan av motorvägen E18 och söder om Nummi- 
Pusula centralort.

Nummi-Pusula har en delgeneralplan för kommunens södra delar som trädde i kraft 
i januari 2009 och där anges indikativt ett behov av järnvägsförbindelse norr om mo
torvägen till Äbo. I planen anges omräden för industri och serviceverksamhet samt för 
spridd bebyggelse invid den planskilda motorvägskorsningen.

I de södra delarna av Nummi-Pusula, invid huvudvägens planskilda korsning har ett in- 
dustriomräde planlagts söder om motorvägen. Norr om den planskilda korsningen har 
det planerade industriomrädet inte kunnat läggas in i stadsplanen pä grund av ban- 
projektet.

Karjalohja

Karjalohja kommun ligger väster om Lojo stad och dess invänarantal är cirka 1 500. 
Karjalohja kyrkby ligger centralt inom kommunen, omgiven av vattendrag, ett kuperat 
landskap och sandiga äsar. Ett av bansträckningsalternativen korsar kommunens norra 
del. Karjalohja kommun kommer att gä samman med Lojo stad 2013.

Salo

Salo stads invänarantal är efter sammanslagning med flera kommuner (inalles 10 kom
muner) cirka 55 000. I Salo stad förenas landsbygd, närhet till havet, parkliknande 
stadsdelar och ett livaktigt centrum. Salo bedriver bl.a. näringslivsutveckling pä ett re
gionalt plan tillsammans med Somero stad, tillsammans bildar städerna det som kal
las Salo-regionen. Salo centralortsomräden är till största delen stadsplanelagda. Järn- 
vägsstationen utvecklas pä sin nuvarande plats. Genbanans linjedragningsalternativ 
gär inom omräden öster om Salo centrum samt i närheten av Muurla och Suomusjärvi 
stadsplanelagda tätorter.

Generalplanen 2020 för Salo blev godkänd 13.11.2006. I planen anges ELSA-banans 
linjedragning österut med tre tillhörande tunnelpartier (figur 15). Dessutom används 
följande generalplaner som källmaterial:

• Delgeneralplanen för Yltäkylä i Kiikala blev godkänd 20.12.2004. Omrädet ligger 
norr om motorvägen. Det finns ingen reservering för bansträckning i planen.

• Delgeneralplanen för omrädet kring E18 motorvägskorsningen i Kiikala och Suo
musjärvi kommuner har bara delvis godkänts. Bl.a. har behovet av en förbindelse för 
Salo -  Esbo -banan lämnats utan godkännande. Suomusjärvi kommun har godkänt 
planen 8.12.2008.

• En av Suomusjärvi kommun uppgjord delgeneralplan över norra delen av cen
trum -  motorvägen -  Lahnajärvi har godkänts 16.12.2004. I planen finns inga ban- 
reservationer.

• Suomusjärvi stranddelgeneralplan Ylimmäinen-Saarilampi-Kolmperä godkändes 
22.5.2002. I planen finns inga banreservationer.

• I generalplanen 2010 för Muurla (uppdaterad 16.5.2000) anges en reservering för en 
planerad järnväg och tunnel (figur 16).

Figur 15. Utdrag ur Salo generalplan 2020
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Kustbanan sträcker sig frän Salo centrum söderut där bL.a. Tykö och Bjärnä tätorts- och 
turistomräden Ligger. Den tidigare stationen i Bjärnä har upphört.

Sjundeä

Inom Sjundeä gär kustbanan i huvudsak genom glest bebyggt omräde med undantag 
för Sjundeä kommuncentrum som korsas av banan. Enligt Sjundeä kommuns utveck- 
Lingsprognos är den ärliga befolkningstillväxten cirka 2 %  där kommuncentrums andel 
är 50 % .  I kommuncentrum har det planlagts bostadsomräden nära stationen för cirka 
1 500 invänare under de närmaste tio ären. Sjundeä har enligt 2009 ärs uppgifter cirka 
6 000 invänare.

Sjundeä generalplan har godkänts 28.6.1993 och fastställts i miljöcentralen. Sjundeä 
kommunfullmäktige har godkänt en generalplaneändring i Sjundeä kommuncentrum 
väster om Sjundeävägen 6.10.2008 och planen har vunnit laga kraft.

Omrädet kring Sjundeä kommuncentrum och station är i stor utsträckning stadspla- 
nelagt.

Ingä

Invänarantalet i Ingä var i januari 2010 cirka 5 600. Kommunens mäl för befolkningstill- 
växt är 1,5 %  men tillväxten är sannolikt högre, cirka 2 % .  Ny markanvändning i Ingä har 
planerats till i huvudsak Ingä centrum, men även omrädet kring Ingä station utvecklas 
med bostäder och arbetsplatser. I Ingäs planer ingär ocksä att utveckla verksamheten i 
hamnen och i anslutning till detta en spärförbindelse frän kustbanan till hamnen.

Generalplanen för Ingä fastlandsomräden är fastställd 12.12.2002. Kommunens mäl är 
att inleda en revidering av planen 2011. I omrädet runt Ingä station finns inga aktuella 
planläggningsprojekt.

Raseborg

Raseborgs stad bildades i början av 2009 när Ekenäs, Karis och Pojo slogs samman. 
Staden har cirka 29 000 invänare. Karis fungerar som knutpunktsstation i korsningen 
mellan kustbanan och Hangö -  Hyvinge -banan. Detta innebär att Hangö stad och Eke
näs tätort ligger inom kustbanans päverkansomräde för bäde inkommande och utgä- 
ende trafik. Skuru ansluter till kustbanan med sin hamn och godsstation.

Karis centrum inklusive järnvägsstationen är stadsplanelagt i stor omfattning, med be- 
gränsning till nordvästra sidan av vägen Hangö -  Hyvinge (Rv 25). Karis har haft pä 
gäng en delgeneralplan för Gälisjön med kvalitetsboende. Projektet är lokaliserat öster 
om Karis centrum söder om järnvägen. Inom päverkansomrädet för Karis station (radie 
3 km) finns i nuläget (2008) 8 100 invänare och 2 630 arbetstillfällen.

Pojo centrum är stadsplanelagt till de delar som ligger sydväst om järnvägen. I Skuru 
finns en station för godstrafik och en hamn. Inom päverkansomrädet för stationen (ra
die 3 km) finns i nuläget (2008) 2 400 invänare och 500 arbetstillfällen.

5.3. Päverkansmekanismer

Utvecktingen av snabba banförbindetser stödjer ökad användning av järnvägstrafik i en- 
Lighet med EU:s trafikpotitik. Detta är centrait särskitt för utvecktingen av EU:s random- 
râden dit bL.a. den s.k. nordiska triangetn räknas. BetydeLsen för den regionala struktu
ren av en snabb banförbindetse som förbinder tittväxtcentra tigger framförattt i stödet

för näringstivsutvecktingen samt en utjämning av av utvecktingen av näringstivet och 
boendet titt heta södra Fintand.

När det gätter banans och markanvändningens pâverkningar är det nödvändigt att skit- 
ja pâ sjätva järnvägens (bansträckningen) och stationernas pâverkan.

Längs järnvägens bandformade korridor utgörs pâverkan i första hand av skadtig hin- 
drande pâverkan riktad mot tv ä ^ e n d e  förflyttningsbehov. Nackdetar är typiskt för- 
tängning av vägförbindetser för boende, service och näringsverksamhet samt nya ar- 
rangemang för förbindetser över och under banan. Även rekreationsanvändning utsätts 
för pâverkan genom att sammanhängande natur- och rekreationsomrâden sptittras.

Pâverkningarna frân stationer och markanvändning är dubbetriktade. En stationsptats 
skapar effektivt förutsättningar för att utveckta en bebyggd samhättsstruktur. Pâver- 
kansomrâdet är i huvudsak en cirket med stationen i centrum. Det är dock inte moti
verat att antägga en station om det inte finns titträcktiga region- etter samhättsstruktu- 
retta grunder för ett effektivt byggt bostads-, arbets- och serviceomrâde. Förutsättning- 
arna är titt exempet inte uppfyttda om en ny stationsptats sptittrar tätortsstrukturen och 
utvecktingen av därmed sammanhängande service sâ att förutsättningarna för att ut- 
veckta de befinttiga tätorterna väsenttigen försämras. Pâ motsvarande sätt uppfytts för
utsättningarna om det inom omrâdet finns betydande tittväxt- och byggtryck och det 
genom att bygga en ny station gâr att utveckta en kompakt region- och samhättsstruk- 
tur med stöd i ett gott utbud av järnvägstrafik. Därvid uppfytts de mât rörande hâttbar 
utveckting och dämpning av samhättsstrukturens decentratisering som uppstättts för 
region- och samhättsstrukturen.

5.4. Projektets inverkan pä regional Struktur och 
markanvändning

5.4.1. Genbanans inverkan pä regional Struktur

Internationell och riksomfattande betydelse

Genbanan Esbo -  Sato snabbar upp järnvägsförbindetsen frän Äbo via Hetsingfors titt 
S:t Petersburg med tyngdpunkt pä persontrafik och främjar därigenom utvecktingen 
av trafiksystemet i den sä kattade nordiska triangetn. Järnvägsförbindetsen mettan Het
singfors metropotomräde och Äboregionen effektiviseras och snabbas upp vitket ökar 
attraktionskraften hos dessa stadsregioner. Snabba persontägförbindetser ökar växet- 
verkan mettan regionerna och förbättrar tittgängtigheten titt regioncentra sävät i inrikes 
som internationett trafik. Utvecktingen av järnvägstrafik som en det av trafiksystemet 
undertättar ocksä samarbetet mettan de ekonomiska regionerna kring Östersjön och 
förbättrar deras konkurrenskraft i förhättande titt andra ekonomiska regioner.

Det är ingen nämnvärd skittnad mettan atternativen M och E etter deras underatternativ 
när det gätter regionstrukturens internationetta betydetse.

Uppnäende av de riksomfattande máten för omrádenas användning

I de riksomfattande máten för omrádenas användning poängteras det att förutsättning
arna för att reatisera nya järnvägsförbindetser frán Hetsingfors i riktning Äbo och S:t 
Petersburg ska upprattháttas vid ptantäggning av omráden. Byggandet av genbanan 
Esbo -  Sato förverktigar dessa riksomfattande mát för omrádenas användning om ett 
fungerande förbindetsenät mettan Hetsingfors metropotomráde och Äboregionen btir 
verktighet. Genom projektet baseras södra Fintands regionata struktur än starkare pá 
järnvägsförbindetser mettan Hetsingfors och övriga stadscentra i omrádet. I Hetsing-

forsregionen främjar utökningen av spärbunden trafik mot väster uppkomsten av en 
samhällsstruktur baserad pä kollektivtrafik, särskilt spärbunden trafik. Mälen förverkli- 
gas bäst i Esbo och Salo där befintlig samhällsstruktur utnyttjas genom att förena tät
orterna och stödja sig pä befintliga centra.

I motsats till den befintliga kustbanan utgör genbanan en helt ny järnvägsförbindelse 
som kan utgöra grund för kommunerna i omrädet att planera för ny markanvändning 
I nuläget är kopplingen till tätortscentra svag utom i Esbo, Salo och Veikkola. Projek
tet bidrar till utveckling av Helsingforsregionen mot allt större beroende av spärbunden 
trafik vilket uppfyller mälen för markanvändning i huvudstadsregionen.

Betydelse pa landskapsniva

Byggandet av genbanan Esbo -  Salo medför förändringar i hela södra Finlands reional 
struktur. Inverkan av snabba banor sprids i bankorridorens riktning till stationssam- 
hällena. Järnvägsförbindelsen mellan huvudstadsregionen och Egentliga Finland blir 
snabbare vilket ökar attraktionskraften för säväl ändpunkterna Äboregionen och huvud
stadsregionen som mellanstationerna Salo och Lojo. En fjärrtägstation i Lojo skapar 
förutsättningar för en ny slags identitet som stationsstad pä huvudbanan.

Om lokaltägtrafik införs pä genbanan sä dämpar den nya banan tillväxttrycket mot väs
ter i huvudstadsregionen och stödjer utvecklingen av stadsregionerna. Banan förstärker 
västra Egentliga Finlands och huvudstadsregionens förutsättningar att växa genom att 
effektivisera säväl person- som eventuellt ocksä godstrafiken. Genom den snabba ba
nans inverkan förbättras ocksä konkurrenskraften för Nylands och Egentliga Finlands 
landskap.

Det är ingen nämnvärd skillnad mellan alternativen M och E eller deras underalternativ 
när det gäller betydelsen pä riksnivä eller landskapsnivä. Det nordliga bansträcknings- 
alternativet M har dock under processen visat sig överensstämma bättre med kommu- 
nernas mäl, särskilt gäller detta kommunerna i Nylands förbund

Konsekvenser pa regional strukturen längs kustbanan

I det följande granskas regional strukturella konsekvenser längs kustbanan i det läge 
att genbanan skulle byggas.

Tack vare de förbättringsätgärder som planerats för kustbanan förbättras tillgänglighe- 
ten till stationerna längs banan nägot. Förbättringsätgärderna pä kustbanan har endast 
liten inverkan pä landskapens nuvarande konkurrenskraft och omrädesutvecklingen pä 
riksnivä.

Om fjärrtrafiken upphör pä kustbanan försvagas identiteten för de nuvarande stations- 
samhällena Karis och Kyrkslätt som stationsplatser vid en viktig fjärrtägslinje. Försvag- 
ningen av identitet kan i Karis och Kyrkslätt ses som en imageförlust.

5.4.2. Konsekvenser för markanvändningen mellan Esbo och Lojo

Esbo

I Esbo centrum fokuserar man pä nuvarande markanvändning som sakta blir mera kom
pakt samt pä utveckling av trakten kring stationen. Inom stationens päverkansomräde 
(radie 3 km) finns i nuläget cirka 32 000 invänare och 12 600 arbetstillfällen. Det nuva
rande antalet invänare och arbetstillfällen motiverar ett genomförande av banprojektet. 
Projektet stödjer förtätning av markanvändningen i Esbo centrum.
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Esbo stad planerar ny kompletterande bebyggelse inom Esbogärds och Myntböle bo- 
stadsomräden. Byggande av Myntböle lokaltrafikstation skapar förutsättningar för att 
den planerade markanvändningen ska ske i stationens omgivningar. I den preliminära 
generalplanen har stationsplatsen angetts till Högaberget vilket bäst motsvarar de pre
liminära utkasten för markanvändning som gjorts för Myntböleomrädet. Inom statio
nens päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuläget cirka 9 500 invänare och 2 500 ar- 
betstillfällen. Det nuvarande invänarantalet och antalet arbetstillfällen utgör grund för 
en effektivisering av markanvändningen i omrädet och därigenom en senare bedöm- 
ning av att realisera en möjlig stationsplats.

Det nya bostadsomrädet i Hista som utreds i förslaget till delgeneralplan för Hista -  S ii
kajärvi -  Nupurböle stödjer sig kraftigt pä lokaltägtrafik. Hista har planlagts som ett om- 
räde med delvis kompakt och läg bostadsstruktur där den tätaste bebyggelsen skulle 
ligga runt en eventuell station. Inom stationens päverkansomräde (radie 3 km) finns i 
nuläget cirka 1 200 invänare och 200 arbetstillfällen. Nuvarande antal invänare och ar
betstillfällen är ganska fä. De cirka 19 000 nya invänarna enligt Hista -  Siikajärvi -  Nu
purböle delgeneralplan skulle utgöra grund för en senare bedömning av att realisera en 
möjlig stationsreservering.

Kyrkslätt

Om en lokaltägstation byggs i den smähusdominerade tätorten Veikkola ökar dess att
raktionskraft och skapar behov och förutsättningar för en tätare bebyggelse i tätorten. 
I och med den nya reservationen för en station är det motiverat att utvidga tätorten 
mot öster till omrädet runt stationen. Stationen stärker Veikkola som nordligt centrum 
i Kyrkslätt. Inom stationsreservationens päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuläget 
cirka 5 100 invänare och 900 arbetstillfällen. Det nuvarande invänarantalet och antalet 
arbetstillfällen ger viss grund för effektivisering av markanvändningen i omrädet och 
därigenom en senare bedömning av att realisera en möjlig stationsreservering.

Placeringen av Veikkola station i förhällande till bansträckningen innebär i fortsätt- 
ningen en utmaning för planeringsarbetet. Utvecklingen av samhällsstrukturen runt 
stationen begränsas i nordost av Noux nationalpark och gräns mot tillhörande Natu
ra 2000 -omräden. Den preliminära bansträckningen gär nästan längs gränsen till ett 
Natura 2000 -omräde och därigenom är det inte möjligt att bygga pä banans andra si
da. Även om stationen placerades sä längt ät väster som möjligt längs bansträckningen 
kunde dess placering kunna vara otillfredsställande ur ett samhällsstrukturperspektiv. 
Dessutom sätter omrädets markgrund och terräng sina begränsningar pä byggande av 
stationen och anslutande samhällsstruktur

Vichtis

I omgivningarna till lokaltägstationen i Huhmari har det planerats ett omräde med ar- 
betsplatser och centrumfunktioner samt boende och offentlig service. Byggande av en 
lokaltägstation i Huhmari skapar förutsättningar att utveckla den planerade markan
vändningen. Inom stationens päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuläget cirka 1 300 
invänare och 200 arbetstillfällen. Antalet invänare och arbetstillfällen är ganska litet 
idag. Omrädets markanvändning mäste effektiviseras betydligt för att utgöra bas för en 
senare bedömning av att realisera en stationsplats.

Byggande av en lokaltägstation i Nummela gör det möjligt att utveckla ett nytt plane
rat omräde i stationens närhet med centrumfunktioner och tätt boende. Inom stations
reserveringens päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuläget cirka 6 300 invänare och 
1 800 arbetstillfällen. Det nuvarande invänarantalet och antalet arbetstillfällen ger viss 
grund för effektivisering av markanvändningen i omrädet och därigenom en senare be
dömning av att realisera en möjlig stationsreservering.

5.4.3. Alternativ M, konsekvenser för markanvändningen mellan 
Lojo och Salo

Pä sträckningen finns en reservering för Lojo station samt möjliga stationsplatser för lo- 
kaltäg i Nummis, Suomusjärvi och Muurla.

Lojo

Byggandet av en ny station ansluter Lojo till trafiken pä en huvudbana med riksomfat- 
tande betydelse. Effektiviseringen av markanvändningen runt en ny station utvidgar 
Lojos länga bandformade tätortsbebyggelse mot norr. Reserveringen för station i al
ternativ M ligger norr om Lojo centrum pä mer än tre kilometers avständ och stödjer 
därför inte direkt utvecklingen av centrum. Inom stationens päverkansomräde (radie 
3 km) finns i nuläget cirka 4 600 invänare och 1 200 arbetstillfällen. De finns i huvud- 
sak pä Lojoäsen, sydost om stationen. I alternativen i delgeneralplanen för Lojo tätort 
finns beredskap för den norra tätortens del för en tillväxt om 4 000 -  14 800 invänare sä 
reserveringen för station fär visst stöd av mälen för Lojo stads markanvändningsutveck- 
ling. Väster om reserveringen för station gär banan genom Karnais bostadsomräde. Vid 
Karnais motorvägskorsning pä E18 gär sträckningen i ett mälomräde för utveckling av 
markanvändning enligt landskapsplanen och klyver denna.

Nummi-Pusula

Linjedragningen gär i de södra delarna av Nummi-Pusula och delvis i närheten av mo- 
torvägen. Bebyggelsen längs linjedragningen är ganska liten men väster om Tervakor- 
venmäki intill motorvägskorsningen finns relativt ny spridd bebyggelse. En möjlig sta
tionsplats för lokaltäg i Nummis ligger inom ett glest befolkat omräde. Inom statio
nens päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuläget cirka 240 invänare och cirka 20 ar
betstillfällen. Zonen när inte till Nummis centralort sä stationen baseras i mycket liten 
utsträckning pä nuvarande bebyggelse. Lokaltägstationen stödjer utvecklingen av ett 
utvecklingsomräde för markanvändning enligt landskapsplanen. För omrädet har det 
upprättats en stadsplan med affärs- och kontorsfastigheter. I generalplanen för de söd
ra delarna av Nummi-Pusula har det i stationens omgivning markerats viss bebyggelse 
med fristäende smähus och fritidshus samt arbetsplatser. Ökningen av invänaranta
let med 700 enligt generalplanen för kommunens södra delar är inte signifikant för att 
realisera en eventuell stationsplats. Förstärkning av befolknings- och arbetsplatsbasen 
skulle kräva fortsatt planläggning.

Salo

Inom Suomusjärvi-omrädet gär linjedragningen i huvudsak genom skogsbruksomrä- 
den. Banan korsar Salmijärvi och Varesjoki kulturmiljöer som har betydande riksintres- 
se och därmed sammanhängande vidsträckta äkeromräde.

Mellan Salo centrum och Aarnioperä-omrädet gär linjesträckningen inom en reserva
tion för bana i generalplanen samt i tunnel vid bostadsomrädet Lukkarinmäki. Inom

Salo En eventuell plats för lokaltägstation i Suomusjärvi ligger vid den nuvarande tät
orten men norr om motorvägen. Tätorten ligger inom stationens 3 km päverkansomrä
de. Inom päverkansomrädet finns det cirka 710 invänare och 180 arbetstillfällen. Place
ringen av en möjlig station pä andra sidan av motorvägen än Suomusjärvi nuvarande 
tätort minskar betydligt möjligheterna att utnyttja stationen vid utveckling av tätorten. 
Ökningen av invänarantal och arbetstillfällen enligt planerna för omrädet är inte signi
fikant när det gäller att realisera en möjlig stationsplats. Förstärkning av befolknings- 
och arbetsplatsbasen skulle kräva fortsatt planläggning.

I det pägäende arbetet med Egentliga Finlands etapplandskapsplan för Salo -  Lojo -ba
nan föresläs i utkastet att Suomusjärvi utvecklas som ett omräde med tätortsfunktioner 
som dimensioneras för att främja lokaltägtrafik. Realisering av en samhällsstruktur en
ligt detta mäl förutsätter revidering och utökning av delgeneralplanen för norra delen av 
Suomusjärvi centrum -  motorvägen -  Lahnajärvi. Inom omrädet för Yltäkylä delgeneral
plan korsar banan ett till sin södra del bebyggt kvartersomräde med fristäende smähus 
och kräver revidering av delgeneralplanen.

En möjlig lokaltägstation i Muurla skulle placeras söder om den nuvarande tätorten. 
Inom stationens päverkansomräde (radie 3 km) finns cirka 1 140 invänare och 200 ar
betstillfällen. Bansträckningen gär genom ett omräde som i Muurla generalplan anges 
som byomräde och kräver flyttning av banreserveringen i generalplanen längre söderut. 
Införande av lokaltägtrafik skapar förutsättningar för att utveckla Muurla tätort som ett 
separat delcentrum till Salo stad, baserat pä spärbunden trafik. Ökningen av invänar
antal och arbetstillfällen enligt planerna för omrädet är inte signifikanta när det gäller 
att realisera en möjlig stationsplats. Förstärkning av befolknings- och arbetsplatsbasen 
skulle kräva fortsatt planläggning.

Banavsnittet frän Muurla till Aarnioperä anges som öppet spär, inte tunnel. Norr om 
Aarnioperä-omrädet, vid Tammenmäki, gär banan i en tunnel.

5.4.4. Alternativ Mp, konsekvenser för markanvändningen mellan 
Lojo och Salo

Pä avsnittet finns reserveringar för Lojo station och möjliga stationslägen för lokaltäg 
i Nummis och Suomusjärvi. Inverkan pä markanvändningen är densamma som för al
ternativ M, punkt 5.4.4 i beskrivningen, med undantag av det västligaste avsnittet frän 
Suomusjärvi till Salo stads omräde (Muurlas omräde och stationsplats).

I Salo gär banlinjen Mp i huvudsak i motorvägens närhet och som helhet blir splittring
en av jord- och skogsbruksomräden mindre än med andra alternativ.

Banlinjen Mp gär över Pernijärvi och Koirajärvi och ligger nära Syväjärvis södra del där 
det finns bebyggelse längs stränderna. Väster om de vidsträckta äkrarna i Ruotsala, in
vid Ylisjärvi, gär banlinjen nära nuvarande bebyggelse och splittrar skogsomräden i nä-
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gon män. Linjedragningen gär genom ett omräde som anges som byomräde i generaL
pLanen för Muurla. Väster om Aarnioperä-omrädet sammanfaLLer Linjedragningen med 
en reservering i SaLo generaLpLan. Linjedragningen korsar motions- och friLuftsomräden 
och skär in i ett avfaLLsbehandLingsomräde. LinjedragningsaLternativet kräver en änd- 
ring av generaLpLanen.

5.4.5. Alternativ Mk, konsekvenser för markanvändningen mellan 
Lojo och Salo

Pä avsnittet finns reserveringar för Lojo Station och möjLiga stationsLägen för LokaLtäg i 
Nummis och Muurla. Inverkan pä markanvändningen är densamma som för alternativ 
M med undantag för avsnittet frän E18 motorvägskorsning Sammatti tiLL öster om Hirsi- 
järvi (Suomusjärvi-omrädet och stationspLatsen).

Pä näset meLLan Lahnajärvi och Siitonjärvi i SaLo gär banan i närheten av enstaka bygg- 
nader eLLer byggnadsgrupper. I näromrädet tiLL Aneriojoki bryter banan det samman- 
hängande äkerfäLtet Längs än.

5.4.6. Alternativ E, konsekvenser för markanvändningen mellan Lojo 
och Salo

Längs Linjedragningen för aLternativ E Ligger reserveringar för stationen i Lojo och möj
Liga stationsLägen i Sammatti och MuurLa.

Lojo

Byggande av en ny station ansLuter Lojo tiLL trafiken pä en huvudbana med riksomfat- 
tande betydeLse. Effektivisering av markanvändningen runt en ny station utvidgar Lojos 
Länga bandformade tätortsbebyggeLse mot norr. Reserveringen för station i aLternativ 
M Ligger norr om Lojo centrum pä mer än tre kiLometers avständ och stödjer därför inte 
direkt utveckLingen av centrum. Inom stationens päverkansomräde (radie 3 km) finns i 
nuLäget cirka 4 600 invänare och 1 200 arbetstiLLfäLLen. Dessa finns i huvudsak pä Lojoä- 
sen, sydost om stationen. ALternativen i deLgeneraLpLanen för Lojo tätort har beredskap 
för den norra tätortens deL för en tiLLväxt om 4 000 -  14 800 invänare sä reserveringen för 
station fär visst stöd av mäLen för utveckLing av Lojo stads markanvändning.

Öster om stationen gär Linjedragningen i närheten av Lehmijärvi strandbebyggeLse och 
väster om stationen genom bostadsomrädet Karnais.

En möjLig stationspLats finns söder om den nuvarande tätorten Sammatti. Inom 3 kiLo
meters radie frän stationen finns det cirka 580 invänare och 150 arbetstiLLfäLLen. I pLa- 
nerna finns inte anvisning för station eLLer utveckLing av tätortsLiknande markanvänd
ning. Byggande av en station med tiLLhörande utveckLing av markanvändningen skuL
Le försvaga möjLigheterna att utveckLa den nuvarande tätorten i Sammatti genom att 
spLittra utveckLingsresurserna pä flera omräden. Ökningen av invänarantaL och arbets
tiLLfäLLen enLigt pLanerna för omrädet är inte signifikanta när det gäLLer att reaLisera en 
möjLig stationspLats. Förstärkning av befoLknings- och arbetspLatsbasen skuLLe kräva 
fortsatt pLanLäggning.

Salo

I SaLo gär banan pä broar över vattendrag som är förbundna med Enäjärvi pä tre stäLLen 
och medför störningar för fritidsbebyggeLsen Längs stränderna.

En möjLig LokaLtägstation i MuurLa skuLLe pLaceras söder om den nuvarande tätorten. In
om stationens päverkansomräde (radie 3 km) finns cirka 1 140 invänare och 200 arbets
tiLLfäLLen. Bansträckningen gär Längs ett omräde som anges som byomräde enLigt Muur
La generaLpLan och kräver flyttning av banreserveringen i generaLpLanen Längre söderut. 
Införande av LokaLtägtrafik ger förutsättningar för att utveckLa MuurLa tätort som ett se
parat deLcentrum tiLL SaLo stad, baserat pä spärbunden trafik. Ökningen av invänarantaL 
och arbetstiLLfäLLen enLigt pLanerna för omrädet är inte signifikanta när det gäLLer att rea
Lisera en möjLig stationspLats. Förstärkning av befoLknings- och arbetspLatsbasen skuLLe 
kräva fortsatt pLanLäggning.

Banavsnittet frän MuurLa tiLL Aarnioperä anges som öppet spär, inte tunneL. Norr om 
Aarnioperä-omrädet, vid Tammenmäki, gär banan i en tunneL.

MeLLan SaLo centrum och Aarnioperä-omrädet gär bansträckningen inom en reservation 
för bana i generaLpLanen samt i tunneL vid bostadsomrädet Lukkarinmäki. Inom SaLo 
stations päverkansomräde (radie 3 km) finns i nuLäget cirka 22 450 invänare och nära 
16 500 arbetstiLLfäLLen. EnLigt statistikcentraLens befoLkningsprognos ökar invänaranta- 
Let i SaLo centrumomräde med cirka 3 400 personer fram tiLL 2025 och enLigt generaLpLa
nen för SaLo-regionen ökar antaLet arbetstiLLfäLLen med cirka ettusen fram tiLL 2020. Det 
nuvarande antaLet invänare och arbetstiLLfäLLen motiverar ett genomförande av banpro- 
jektet. Projektet stödjer förtätning av markanvändningen i centrum.

5.4.7. Alternativ Ee konsekvenser för markanvändningen mellan 
Lojo och Salo

Esbo

Längs Linjedragningen för alternativ Ee Ligger reserveringar för en Station i Lojo och 
möjLiga stationsLägen i Sammatti och MuurLa. Konsekvenserna för markanvändning är 
desamma som för aLternativ E, punkt 5.4.7 i beskrivningen med undantag för den ostLi- 
gaste deLen, österut frän den möjLiga stationspLatsen i Sammatti.

Reservationen för en station i Lojo Ligger Längre söderut än i de andra aLternativen. Sta
tionen Ligger dock även här pä över tre kiLometers avständ frän Lojo centrum och stödjer 
därför inte direkt centrumutveckLingen. Inom stationens päverkansomräde (radie 3 km) 
finns i nuLäget cirka 5 400 invänare och cirka 1 100 arbetstiLLfäLLen. ArbetspLatserna och 
invänarna finns tiLL största deLen pä Lojoäsen, sydost om stationen. ALternativen i deL
generaLpLanen för Lojo tätort har beredskap för den norra tätortens deL för en tiLLväxt om 
4 000 -  14 800 invänare sä reserveringen av station fär visst stöd av mäLen för Lojo stads 
markanvändningsutveckLing.

Väster om stationsreserveringen gär Linjedragningen genom omrädena Routio och Pa- 
Loniemioch utgör hinder för utveckLingen av markanvändning i dessa omräden. Skade- 
verkningarna framhävs där Linjedragningen gär Längs ett smaLt näs meLLan vattendrag. 
Härifrän och västerut gär Linjedragningen genom den pä rikspLanet betydeLsefuLLa kuL- 
turmiLjön i Karstu Längre ät söder än i Linjedragningen i Karstu deLgeneraLpLan och med
för spLittring av jordbruksomräden.

5.4.8. Genbanans konsekvenser för markanvändningen pä 
kustbanan

Utöver byggandet av genbanan genomförs i aLLa aLternativ pLanerade förbättringsätgär- 
der pä kustbanan.

Den nuvarande markanvändningen kring kustbanans stationsomräden effektiviseras 
och ny markanvändning riktas aLLt mer tiLL stationernas närhet. Kustbanans nuvarande 
stationspLatser har betydande potentiaL att utveckLa markanvändningen. Detta kan se- 
nare i framtiden kompLetteras genom att bygga nya stationstätorter.
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5.5. Konsekvenser av alternativ 0+

5.5.1. Konsekvenser för regional Struktur

I alternativ 0+ utveckLas regional Strukturen i omrädet meltan huvudstadsregionen och 
Äbo-regionen pä samma sätt som idag baserat i söder pä kustbanan och Längre norrut 
pä motorvägen meLLan HeLsingfors och Äbo. Kommunerna Längs kustbanan bevarar sin 
Livskraft eftersom förbättringsätgärderna pä banan gör fjärr- och LokaLtägtrafiken snab- 
bare och mera smidig.

Huvudstadsregionen, Äbo-regionen samt Lojo och SaLo bevarar sin attraktionskraft och 
tiLLgängLighet pä nuvarande nivä. Förbättringsätgärderna pä kustbanan har endast svag 
inverkan pä Landskapens nuvarande konkurrenskraft och omrädesutveckLingen pä riks- 
nivä.

5.5.2. Konsekvenser för markanvändningen längs kustbanan

Den nuvarande markanvändningen i kustbanans stationsomräden effektiviseras och ny 
markanvändning riktas aLLt mer tiLL stationernas närhet. De nuvarande stationspLatser- 
na Längs kustbanan har en betydande potentiaL att utveckLa markanvändningen som i 
framtiden kan kompLetteras genom att effektivisera de nuvarande stationspLatsernas 
markanvändning och genom att bygga nya stationstätorter.

Esbo, Sjundea och Kyrkslätt

Sjundeäs och KyrksLätts pärLbandskorridor utveckLas tiLL en kedja av stationstätorter 
som funktioneLLt utgör en deL av HeLsingforsregionens arbetsomräde. Markanvändning
en effektiviseras intiLL de nuvarande stationerna genom att LokaLisera nya bostads- och 
arbetsomräden tiLL väsentLiga deLar inom en kiLometers avständ frän stationerna. Nya 
stationstätorter skapas i takt med att markanvändningen pä nuvarande stationstätor
ter förtätas och fuLLändas. PotentieLLa nya stationstätorter är KäLa i Sjundeä och Getberg 
i KyrksLätt. I pLanerna för Esbo och KyrksLätts kommuner ingär att utreda en samman- 
sLagning av häLLpLatserna i Mankby och Bobäck samt möjLigheterna att skapa en ny sta- 
tionstätort nära gränsen meLLan Esbo och KyrksLätt.

MeLLan Esbo och KyrksLätt är det enLigt den bantekniska och trafikmässiga utredningen 
av kustbanan nödvändigt att göra en markreservationspLan för pLanering av markan
vändningen. I pLanen skuLLe utredas viLka reservationer som krävs för tiLLäggsspär samt 
för förgreningen av Esbo -  SaLo -gentbanan. EnLigt utredningen mäste man förbereda 
sig för tiLLäggsspär meLLan Esbo och KyrksLätt. I Esbo har det gjorts en inLedande gene
raLpLan för banan meLLan Esbo centrum och KökLax. PLanen innehäLLer en förgrening av 
stadsbanan i riktning mot Hista. Banans generaLpLan för ifrägavarande avsnitt är under 
arbete.

GeneraLpLanen rörande förbättringsprojektet för ToLLs trafikpLats i KyrksLätt bLev kLar 
2009. Avsikten med den är att förbättra säkerheten och servicenivän samt funktionaLi- 
teten. Projektet fortsätter med upprättande av ett banprojekt. Förbättringsprojektet för 
Jorvas trafikpLats i KyrksLätt kommer att päbörjas 2010.

Inga

MäLet för Ingä kommun är att rikta ny markanvändning tiLL i huvudsak Ingä centrum, 
men även Ingä stationsregion utveckLas som bostads- och arbetspLatsomräde. Ingä 
station utveckLas ocksä som en viktig knutpunkt med ansLutningsparkering.

Raseborg

Pä det enkeLspäriga avsnittet Karis-SaLo finns det inte Längre stationer som betjänar 
resande. Pä avsnittet finns trafikpLatserna Skuru och ErveLä av viLka Skuru används för 
godstrafikens behov och ErveLä trafikpLats fungerar som mötespLats för täg. Även Sku
ru fungerar som mötespLats i undantagsfaLL. Som ny möjLig stationspLats för LokaLtrafik 
har i stäLLet för Skuru föresLagits omrädet BoLLstad som Ligger i centrum av den tidigare 
kommunen Pojo och som Ligger pä en bättre pLats med tanke pä nuvarande bebyggeLse 
och pLanerad ny markanvändning. Som en reservation för en möjLig framtida stations
pLats har ocksä föresLagits den gamLa stationen Grundsjö inom den tidigare kommunen 
Karis omräde. I stationens omgivningar pLanerar man att utveckLa markanvändningen.

Som ett resuLtat av den bantekniska och trafikmässiga utredningen av kustbanan har 
en biLd formats av möjLiga nya stationsLägen för LokaLtägtrafik samt av stationspLatser 
som eventueLLt kan komma att Läggas ner i framtiden. En deL av de nya stationerna skuL
Le tas i bruk direkt i samband med att trafiken inLeds och en deL kan ses som reservatio
ner som byggs senare i framtiden om utveckLingen av markanvändning i kommunerna 
Längs banan sä kräver.

Salo

SaLo stad har angett att man har som mäL att senare utveckLa Bjärnä station i en Läng
tidspLan med anknytning ocksä tiLL utveckLing av Tykö rekreations- och turistomräde.

5.6. Ätgärder för att lindra nackdelarna

Genom i förhäLLande tiLL verksamheter och förbindeLser ändamäLsenLigt pLacerade över- 
gängar och viadukter kan banans hindrande inverkan Lindras i betydande grad. Detta 
granskas mera detaLjerat i kommande pLaneringsfaser.

5.7. Osäkerhetsfaktorer

En betydande utveckLing av markanvändningen inom omrädet för den pLanerade sta
tionen i Lojo förutsätter en betydande förstärkning av Lojo-omrädet som regionaLt cen
trum. För att motverka decentraLiseringen av samhäLLsstrukturen är det viktigt att inte 
utveckLingen av stationsomgivningen nämnvärt skadar utveckLingen av Lojo centrum.

UtveckLing av markanvändningen baserat pä införande av LokaLtägtrafik särskiLt meL
Lan Esbo och Lojo skuLLe pä ett betydeLsefuLLt sätt stödja byggandet av genbanan. Pä 
det här banavsnittet baseras uppskattningarna av stationsomgivningarnas invänaran- 
taL och arbetstiLLfäLLen pä dimensioneringsberäkningarna i NyLands förbunds struktur
modeLLarbete. Beräkningarna är teoretiska, baserade pä genereLLa areor, och det verkLi- 
ga byggande som reaLiseras kan skiLja sig frän dessa värden. Den Lösning som väLjs som 
grund för strukturen i Landskapet NyLand kan ocksä vara en sädan modeLL där det inte 
föresLäs nägra stationer för LokaLtrafik meLLan Esbo centrum och Lojo.

Inom omrädet meLLan Lojo och SaLo har man tiLLs vidare inte förberett sig för att utveck
La den LokaLtrafik som möjLiggörs genom byggandet av genbanan eLLer den betydande 
ökning av byggandet kring de stationspLatser som krävs. Organisering av LokaLtrafik och 
effektivisering av markanvändningen kräver mycket ytterLigare pLanering.
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Figur 17. Konsekvenser för omrádesstrukturen och markanvändningen
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5.8. Jämförelsealternativen Tabell 2. Jämförelsetabell mellan konsekvenserna av Esbo -  Salo -genbanan och alternativ 0+

5.8.1. Jämförelse mellan genbanans 
alternativ och 0+

Om genbanan réaliseras fär Lojo stad en ny identitet 
som stationsstad vid en viktig huvudbana och detta 
förstärker stadens utveckLing. Mellan Lojo och Salo ger 
genbanan möjLighet att utveckLa LokaLtrafik och effekti- 
visera markanvändningen kraftigt kring de möjLiga sta- 
tionerna. ReaLisering av genbanan gör det möjLigt att i 
framtiden utveckLa markanvändningen i korridoren Lo
jo -  SaLo även baserat pä spärbunden trafik.

ReaLisering av genbanan förbättrar de ekonomiska ut- 
gängspunkterna för utveckLing av LokaLtrafik meLLan Es
bo och Lojo och främjar därigenom utveckLingen av en 
tätortsstruktur som baseras pä spärbunden trafik inom 
HeLsingforsregionen. LokaLtrafik kan reaLiseras i bäda aL
ternativen.

I bäda aLternativen effektiviseras och förtätas markan
vändningen stegvis Längs kustbanan som förbättras.

I tabeLL 2 visas en jämföreLse av konsekvenserna meLLan 
Esbo -  SaLo -genbanan och aLternativ 0+.

Bedömningsgrund Genbana ALternativ 0+

Internationell och 
riksomfattande be- 
tydelse

Stödjer utveckLing av Östersjöns ekonomiska regioner och trafiksystemet i den s.k. nordiska triangeLn pä 
sträckan Äbo -  S:t Petersburg. Ökar attraktionskraften för HeLsingfors metropoLomräde och Äbo-regionen.

Stödjer i nägon man utveckLing av Östersjöns ekonomiska regioner och 
trafiksystemet i den s.k. nordiska triangeLn pä sträckan Äbo -  S:t Peters
burg.

Uppnäende av de 
riksomfattande 
mälen för omräde- 
nas användning

Förstärker järnvägsförbindeLserna meLLan HeLsingfors, Äbo och övriga stadscentra i omrädet som tiLL ex
empeL Esbo och SaLo samt den samhäLLsstruktur som stödjer sig pä dem och förbinder Lojo med huvud- 
stadsregionen.

HeLsingfors-regionen utveckLas med järnvägstrafik som grund.

UtveckLar nuvarande tätortscentra i Esbo och SaLo.

Linjedragningen hamnar utanför centrum i Lojo.

Förstärker järnvägsförbindeLserna meLLan HeLsingfors, Äbo och övriga 
stadscentra i omrädet som tiLL exempeL Esbo, Raseborg, Hangö och SaLo 
samt den samhäLLsstruktur som stödjer sig pä dem.

HeLsingfors-regionen utveckLas med järnvägstrafik som grund.

UtveckLar nuvarande tätortscentra i Esbo, KyrksLätt, Karis och SaLo.

Betydelse pä land- 
skapsnivä

En ny tiLLväxtriktning för markanvändning baserad pä järnvägstrafik uppstär mot inLandet tiLL sjö- och äs- 
distriktet i nordvästra NyLand och östra SaLo-regionen.

RegionaL strukturen i omrädet meLLan huvudstadsregionen och Äbo-regi- 
onen utveckLas pä samma sätt som idag, starkt baserat i söder pä kustba
nan och Längre norrut pä motorvägen meLLan HeLsingfors och Äbo.

Lokala allmänna 
konsekvenser för 
markanvändning

Genbanan gör det möjLigt att utveckLa markanvändning koppLat tiLL järnvägstrafik och skapar en betydan- 
de stegvis reaLiserbar utveckLingspotentiaL för markanvändning inom deLvis genomförda men även inom 
heLt nya omräden.

Kustbanans nuvarande stationspLatser har betydande stegvis reaLiserbar 
potentiaL att utveckLa markanvändningen. Detta kan senare i framtiden 
kompLetteras genom att bygga nya stationstätorter.

Espoo Stödjer centraLtätortens Livskraft och utveckLing av markanvändning.

Markanvändningen i MyntböLe mäste effektiviseras när förutsättningarna för att reaLisera en eventueLL 
station övervägs.

De 19 000 nya invänare som pLaneras i Hista deLgeneraLpLan skuLLe kunna utgöra utgängspunkt för att re- 
aLisera stationsreserveringen.

Stödjer Livskraften och utveckLingen av markanvändning i centraLtätorten 
och KökLax samt främjar sammansLagning av stationerna Mankans -  GLoms 
och skapandet av en ny tätort.

Kyrkslätt Fokuserar pä utveckLing av VeikkoLa i norra KyrksLätt. Markanvändningen mäste effektiviseras för att sta
tionsreserveringen ska kunna reaLiseras.

Stödjer Livskraften och utveckLingen av markanvändning i centraLtätorterna 
ToLLs, Jorvas och Masaby samt främjar skapandet av en ny tätort i Getberg.

Vichtis Gör det möjLigt att utveckLa de södra deLarna av NummeLa tätort där markanvändningen mäste effektivise
ras när förutsättningarna för reaLisering av stationsreserveringen bedöms.

Markanvändningen i Huhmari mäste effektiviseras betydLigt för att kunna reaLisera en eventueLL stations- 
pLats.

Inga nämnvärda konsekvenser för markanvändning.

Lojo Stödjer förvandLingen av Lojo tiLL stationsstad vid huvudbanan och förstärker möjLigheterna tiLL utveck
Ling av markanvändningen i de deLar av tätorten som utvidgas mot norr. Markanvändningen i LempoLa 
mäste effektiviseras för att kunna reaLisera stationsreserveringen.

En eventueLL station med tiLLhörande markanvändning skuLLe kunna försämra utveckLingsförutsättningar- 
na för den nuvarande tätorten i Sammatti. Markanvändningen mäste effektiviseras betydLigt för att kun
na reaLisera en möjLig stationspLats.

Inga nämnvärda konsekvenser för markanvändning.

Nummi-Pusula Stödjer utveckLingen av Nummis stationstrakt för näringsLiv koppLat tiLL motorvägskorsningen. Markan
vändningen mäste effektiviseras betydLigt för att kunna reaLisera en möjLig stationspLats.

Inga nämnvärda konsekvenser för markanvändning.

Karislojo Inga nämnvärda konsekvenser för markanvändning. Inga nämnvärda konsekvenser för markanvändning.

Salo Stödjer centraLtätortens Livskraft och utveckLing av markanvändning.

Fokuserar pä utveckLing av markanvändning i första hand i MuurLa och i andra hand i Suomusjärvi där 
markanvändningen mäste effektiviseras betydLigt för att kunna reaLisera möjLiga stationspLatser.

Stödjer centraLtätortens Livskraft och utveckLing av markanvändning.

Stödjer Längsiktig utveckLing av markanvändning i riktning sydost frän 
kommuncentrum (Bjärnä stationstrakt). I nuLäget används inte stationen 
och Bjärnä centrum Ligger inte vid huvudbanan.

Sjundeä Även om utveckLingsförutsättningarna för markanvändning förbättras jämfört med nuLäget, skapar ut
veckLingen av markanvändning i kommunerna Längs genbanan en konkurrensfaktor för utveckLingen av 
markanvändning i kustbanans kommuner pä grund av bättre tiLLgängLighet tiLL metropoLomrädet.

Stödjer centraLtätortens Livskraft och utveckLing av markanvändning samt 
främjar reaLisering av den nya tätorten i KäLa.

Inga Även om utveckLingsförutsättningarna för markanvändning förbättras jämfört med nuLäget, skapar ut
veckLingen av markanvändning i kommunerna Längs genbanan en konkurrensfaktor för utveckLingen av 
markanvändning i kustbanans kommuner tack vare bättre tiLLgängLighet tiLL metropoLomrädet.

Främjar utveckLing och reaLisering av ny tätort i Ingä stationsomgivning.

Raseborg Även om utveckLingsförutsättningarna för markanvändning förbättras jämfört med nuLäget, skapar ut
veckLingen av markanvändning i kommunerna Längs genbanan en konkurrensfaktor för utveckLingen av 
markanvändning i kustbanans kommuner tack vare bättre tiLLgängLighet tiLL metropoLomrädet.

Stödjer centraLtätortens Livskraft och utveckLing av markanvändning
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5.8.2. Jämförelse av linjedragningsaltemativen för genbanan

Linjedragningsalternativen är lika mellan Esbo centrum och Lojo. Skillnaderna mellan 
alternativen finns i linjedragningen mellan Lojo och Salo.

Alternativ Ee är sämst när det gäller konsekvenser för markanvändningen. Även om 
övergängar och tunnlar byggs skadar det utvecklingen av omrädena kring Routio och 
Paloniemi.

De betydande hinderverkningar som banan innebär för utvecklingen av markanvänd- 
ning kan mildras i alla linjedragningsalternativ genom arrangemang med övergängar 
och tunnlar i samband med mera detaljerad planering.

Den mest centrala skillnaden i konsekvenser för markanvändningen mellan de olika lin
jedragningsalternativen uppstär av de möjliga stationslägena för lokaltrafiken och den

därmed sammanhängande tätortsbebyggelse som lokaliseras intiLL spärtrafiken. Bety- 
delsen av dessa är i första hand beredskap för en möjlighet Längt in i framtiden.

Utgängspunkterna är inte särskilt goda för utveckling av nägot stationsläge som före- 
slagits mellan Lojo och Salo. Stationsläget i Sammatti ligger för längt bort frän tätorten 
och är pä fel sida av tätorten i förhällande till den attraktiva motorvägen E18. Stations
läget i Suomusjärvi ligger pä fel sida av motorvägen i förhällande till tätorten och för- 
svagar därigenom kraftigt förbindelsen mellan tätorten och stationen. Frän Suomusjär
vi är avständet ganska stort till säväl Lojo som Salo vilket minskar lokaltrafikens attrak
tionskraft och ekonomiska lönsamhet. Stationen i Nummis skulle ligga längt ifrän säväl 
Saukkola som Sammatti tätorter och skulle kunna försämra utvecklingen av dessa tät- 
orter genom sin attraktionskraft intill motorvägen E18. Läget för Muurla tätort nära Salo 
centrum stödjer klarast utvecklingen av lokaltägtrafik.

Eftersom utgängspunkterna för utveckling av nya stationslägen baserade pä lokaltäg
trafik är svaga och deras värde ligger närmast i beredskap för framtida möjligheter pä 
mycket läng sikt är skillnaderna mellan alternativen mycket smä när det gäller utveck
lingen av markanvändning. Alternativen M, Mk och E kan anses vara nägot bättre än de 
andra eftersom de ger möjlighet att i framtiden ansluta Muurla tätort med lokaltrafik till 
Salo centrum. Alternativ E har en nägot större splittrande inverkan pä jord- och skogs- 
bruksomräden än alternativen M och Mk eftersom linjedragningen pä hela Lojo-Salo- 
avsnittet gär i en annan terrängkorridor än motorvägen E18. Alternativet Mp orsakar 
minst splittring eftersom linjedragningen gär i närheten av motorvägen nästan längs 
hela avsnittet.

I tabell 3 visas ett sammandrag av linjedragningarnas konsekvenser samt en jämförel- 
sealternativen.

Tabell 3. Tabell med sammandrag av linjedragningarnas konsekvenser och jämförelsealternativen

Stationer (A)
Stationsreserveringar (AV) 
Möjliga stationslägen (MAP)

Stöd i nuvarande markanvändning Stöd i planerad markanvändning

Esbo-Lojo
E+M

A  Esbo Esbo nuvarande centrum inklusive näromräde, befolkning och arbetstillfällen stödjer sig pä stationen och utveckling 
av linjedragningen.

Planer och utvecklingsmäl för näromrädet till stationen i Esbo centrum stödjer sig pä stationen 
och linjedragningen

MAP Myntböle I Myntböle finns inte nämnvärt med invänare eller arbetstillfällen idag. En eventuell stationsplats stödjer sig därför 
inte pä nuvarande tätorter eller centra.

I Myntböle har det upprättats preliminära utkast till markanvändning.

AV Hista I Hista finns inte nämnvärt med invänare eller arbetstillfällen idag. En stationsreservering stödjer sig därför inte pä 
nuvarande tätorter eller centra.

I Hista baseras realisering av stationsreservering och utveckling av omrädet pä realisering av 
markanvändningen i den anhängiggjorda delgeneralplanen Hista -  Siikajärvi -  Nupurböle.

AV Veikkola Veikkola tätort ligger inom 2,5 km radie frän stationsreserveringen men ligger pä andra sidan av motorvägen än sta
tionsreserveringen vilket minskar möjligheten att stödja sig pä nuvarande tätortscentrum.

Utvecklingen av samhällsstruktur runt stationsreserveringen i Veikkola begränsas i nordost av 
Noux nationalpark och därmed sammanhängande Natura-omräden.

MAP Huhmari I Huhmari finns inte nämnvärt med bebyggelse eller arbetsplatser. En eventuell stationsplats stödjer sig därför inte 
pä nuvarande tätorter eller centra.

I Huhmari baseras realiseringen av en möjlig stationsplats och omrädets utveckling pä realisering 
av den markanvändning som planerats i de sydöstra delarna av Nummela

Esbo-Lojo
E+M

AV Nummela I Nummela hamnar linjedragningen och stationsreserveringen söder om det nuvarande tätortscentrumet pä cirka 
3 km avständ. Stationsreserveringen stödjer sig inte pä nuvarande tätortscentrum.

I Nummela baseras realiseringen av stationsreserveringen och omrädets utveckling pä realisering 
av planerad markanvändning i de sydliga delarna.

AV Lojo (Lempola) I Lojo hamnar linjedragningen och stationsreserveringen utanför Lojo tätortscentrum pä mer än 2,5 km avständ. Sta
tionsreserveringen stödjer sig inte pä nuvarande tätortscentrum.

I Lojo pägär planering pä generalplanenivä (t.ex. tätortsdelgeneralplan) där utveckling av markan
vändning föresläs inom omräden söder om linjedragningen.

Linje M MAP Nummis Saukkola och Nummis tätorter hamnar utanför 2,5 km-zonen för möjlig stationsplats. Linjedragningen gär söder om 
centraltätorten.

Realisering av möjlig stationsplats kräver effektivisering av markanvändningen.

MAP Suomusjärvi Suomusjärvi tätort ligger inom 2,5 km radie frän stationsreserveringen men ligger pä andra sidan av motorvägen än 
stationsreserveringen vilket minskar möjligheten att stödja sig pä nuvarande tätortscentrum.

Realisering av möjlig stationsplats kräver effektivisering av markanvändningen.

Underalter- 
nativ MP

- Inga stationsreserveringar, stödjer sig inte pä tätortscentra.

Underalter- 
nativ Mk

- Inga stationsreserveringar, stödjer sig inte pä tätortscentra.

Linje E MAP Sammatti Sammatti tätort ligger utanför 2,5 km-zonen för en möjlig stationsplats. Stödjer sig svagt. Realisering av stations
plats kräver omfattande effektivisering av markanvändningen.

Ingen nämnvärd planerad markanvändning inom den eventuella stationsplatsens zon med 2,5 km 
radie.

Underalter- 
nativ Ee

AV Lojo (Lempola) I Lojo hamnar linjedragningen och stationsreserveringen utanför Lojo tätortscentrum pä mer än 2,5 km avständ. 
Stödjer sig inte pä tätortscentra. Splittrar nuvarande tätortsstruktur inom omrädet Routio -  Paloniemipä linjedrag- 
ningsavsnittet.

I Lojo pägär planering pä generalplanenivä (t.ex. tätortsdelgeneralplan) där utveckling av markan
vändning föresläs inom omräden söder om linjedragningen.

Muurla-Sa- 
lo E+M

MAP Muurla Muurla tätort hamnar innanför 2,5 km-zonen för en möjlig stationsplats och gör det möjligt att knyta an till tätorten. 
Linjedragningen gär nägot söder om tätortscentrumet vilket försämrar anknytningen nägot.

Realisering av möjlig stationsplats kräver effektivisering av markanvändningen.

A  Salo Nuvarande centrum i Salo inklusive näromräde, invänare och arbetstillfällen stödjer sig pä linjedragningen. Stödjer planerna för markanvändning i Salo centrum.
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5.9. Etappvis realisering

Den första etappen vid byggande av lokaltrafik är frän Esbo centrum tili Hista. Efter 
detta följer en förlängning av banan tili Lojo. Realisering av lokaltrafik mellan Esbo och 
Lojo stödjer realisering av genbanan. Realisering av dessa banavsnitt och stationsom- 
räden för lokaltrafiken under de närmaste ärtiondena är mera sannolikt än realisering 
av lokaltrafik till stationslägen planerade mellan Lojo och Salo. Av stationslägena mel
lan Lojo och Salo har anslutningen av Muurla till Salo med lokaltäg bäst förutsättningar 
att realiseras.

5.10. Sammandrag

Internationell betydelse

Genbanan Esbo -  Salo snabbar upp järnvägsförbindelsen frän Äbo via Helsingfors tili 
S:t Petersburg med tyngdpunkt pä persontrafik och främjar därigenom utvecklingen av 
trafiksystemet i den sä kallade nordiska triangeln. Genom projektet baseras södra Fin- 
lands regionala struktur än starkare pä järnvägsförbindelser mellan Helsingfors och öv- 
riga stadscentra i omrädet när Lojo fär en banförbindelse till huvudstadsregionen.

Konsekvenser för södra Finlands regionala struktur

Genbanan innebär förändringar i södra Finlands regionala struktur. Järnvägsförbindel
sen mellan huvudstadsregionen och Äbo-regionen effektiviseras och blir snabbare vil- 
ket ökar attraktionskraften för dessa stadsregioner samt Salo och Lojo. Genbanan stöd
jer utvecklingen av en allt effektivare lokaltägsbaserad markanvändningskorridor inom 
Helsingfors metropolomräde mellan Esbo centrum och Lojo.

Utvecklingsmöjligheterna för kustbanezonen är nästan lika i bäde genbana- och 0+-al- 
ternativen. I bäda alternativen ingär samma utvecklingsätgärder för att förbättra kust- 
banan. När fjärrtägstrafiken upphör försvagas identiteten för stationsplatserna i Karis 
och Kyrkslätt.

De centrala konsekvenserna för markanvändning mellan Esbo och Lojo

genbanan med sina möjliga stationsreserveringar och -platser för lokaltägtrafik stödjer 
realisering och förtätning av nuvarande och nya bostads- och arbetsplatsomräden mel
lan Esbo och Lojo.

I Lojo skapar byggandet av en ny station norr om centrum förutsättningar för utveckling 
av ett nytt omräde med bostäder och arbetsplatser som stödjer sig pä spärbunden tra
fik. Effektivisering av markanvändningen runt en ny station utvidgar Lojos länga band- 
formade tätortsbebyggelse i nordlig riktning.

De alternativa linjedragningarnas viktigaste konsekvenser mellan Lojo och Salo

Alternativ M gynnar utvecklingen av markanvändningen i omräden kring möjliga sta- 
tionsplatser för lokaltrafik i Nummis, Suomusjärvi och Muurla. Förutsättningarna för att 
utveckla stationstätorter är dock klena, möjligen med undantag för Muurla.

Alternativ Mp gynnar utvecklingen av markanvändning i omräden kring möjliga sta- 
tionsplatser för lokaltrafik i Nummis och Suomusjärvi. Förutsättningarna för att utveck
la stationstätorter är dock klena. Bansträckningen följer motorvägen längs hela avsnit- 
tet och splittrar därför sammanhängande jord- och skogsbruksomräden mindre än de 
andra alternativen.

Alternativ Mk gynnar utvecklingen av markanvändning i omräden kring möjliga sta- 
tionsplatser för lokaltrafik i Nummis och Muurla. Förutsättningarna för att utveckla en 
stationstätort i Nummis är dock klena, förutsättningarna är nägot bättre i Muurla.

Alternativ E gynnar utvecklingen av markanvändning i omräden kring möjliga stations- 
platser för lokaltrafik i Sammatti och Muurla. Förutsättningarna för att utveckla en sta
tionstätort i Sammatti är dock klena, förutsättningarna är nägot bättre i Muurla. Alter
nativ E splittrar sammanhängande jord- och skogsbruksomräden mera än alternativen 
M, Mk eller Mp eftersom linjedragningen gär i en annan terrängkorridor än motorvägen 
E18.

Alternativ Ee gynnar utvecklingen av markanvändning i omräden kring möjliga stations- 
platser för lokaltrafik i Sammatti och Muurla. Förutsättningarna för att utveckla en sta
tionstätort i Sammatti är dock klena, förutsättningarna är nägot bättre i Muurla. Alter
nativ Ee splittrar sammanhängande jord- och skogsbruksomräden mera än alternativen 
M, Mk eller Mp eftersom linjedragningen gär i en annan terrängkorridor än motorvägen 
E18. I Lojo skulle alternativet skada utvecklingen av omrädena Rautio och Paloniemi.

Avsikten är att föra in genbanans linjedragning i Egentliga Finlands och Nylands för- 
bunds landskapsplaner. Avsikten är att markeringen om linjedragning ska styra plane
ringen och planläggningen av markanvändning i kommunerna längs direktbanan.

Konsekvenser av alternativ 0+

I alternativ 0+ som innebär att direktbanan inte byggs utgör motorvägen E18 även i 
framtiden en viktig attraktionsfaktor i zonen Esbo -  Salo. Även om genbanan inte skul
le byggas kan lokaltägtrafik med stationsplatser realiseras mellan Esbo centrum och 
Lojo.

Längs kustbanan som förbättras effektiviseras och förtätas markanvändningen stegvis. 
Effektiviseringen inom omrädet baseras förutom pä banans förbättring pä kommuner- 
nas planer och investeringar.

5.11. Slutsatser

Om genbanan inte byggs realiseras inte ökningen av attraktionskraft baserad pä snab
bare järnvägsförbindelse i Lojo och Salo samt mellan huvudstadsregionen och Egent
liga Finland.

Spär för lokaltägtrafik och stationer inklusive tätorter kan byggas mellan Esbo centrum 
och Lojo i säväl genbana-alternativen som alternativet 0+.

De betydande hinderverkningar som genbanan innebär för utveckling av markanvänd
ningen kan mildras i alla linjedragningsalternativ genom arrangemang med övergängar 
och tunnlar i samband med mera detaljerad planering.

Den viktigaste skillnaden i konsekvenser för markanvändning mellan de olika linjedrag- 
ningsalternativen uppstär av de möjliga stationslägena för lokaltrafik och den samman- 
hörande kompakt byggda tätortsstruktur som lokaliseras intill spärtrafiken. Betydelsen 
av dessa är i första hand beredskap för en möjlighet längt in i framtiden. Förutsättning
arna är inte särskilt goda för utveckling av nägot föreslaget stationsläge mellan Lojo 
och Salo, Muurla har kanske lite bättre förutsättningar än de övriga.

Alternativen M, Mk och E kan anses vara nägot bättre än de andra eftersom de ger möj
lighet att i framtiden ansluta Muurla tätort med lokaltrafik till Salo centrum. Alternati
ven E och Ee har en nägot större splittrande inverkan pä jord- och skogsbruksomräden 
än alternativen M och Mk eftersom linjedragningen pä hela Lojo -  Salo -avsnittet gär i 
en annan terrängkorridor än motorvägen E18. Alternativet Mp splittrar minst. När det 
gäller konsekvenser för markanvändningen är Ee det sämsta alternativet eftersom det 
skulle medföra skada för utvecklingen av omrädena Routio och Paloniemi.
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6. MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÄLLANDEN OCH TRIVSEL

6.1. Utgängsinformation och tillämpade metoder

Konsekvenserna för människornas LevnadsförhäLLanden och trivseL har bedömts utifrän 
föLjande materiaL:
• äsikterna om bedömningsprogrammet
• det webbaserade öppna feedbacksystemet (www.rhk.fi/esa)
• fyra gruppintervjuer:

-  SaLo -  MuurLaregionen; Muurla 6.5.2010
-  Suomusjärvi -  Nummi-PusuLaregionen; Suomusjärvi 4.5.2010
-  södra deLen av KarjaLohja -  Lojo -  NummeLa; Lojo 3.5.2010
-  VeikkoLa -  Norra Esboregionen; VeikkoLa 5.5.2010

• möten för aLLmänheten
• direkt feedback frän invänare och andra deLaktiga
• tidningsartikLar om projektet
• promemorior över förhandLingar meLLan Trafikverket (tidigare BanförvaLtningscen- 

traLen), MKB-konsuLten och kommunerna inom verkningsomrädet
• tidigare och under bedömningen sammanstäLLda utredningar av naturmiLjön och 

den byggda miLjön
• kompLetterande expertintervjuer (t.ex. gäLLande växande omräden säsom Hista och 

NummeLa) bL.a. med kommun- och invänarrepresentanter
• statistik- och registeruppgifter som LokaLiserats pä kartor
• uppgifter som genererats i samband med andra konsekvensbedömningar.

Vid expertbedömningen har bäde erfarenhetsbaserad och teknisk information anaLy
serats och jämförts. Vid identifieringen och bedömningen av konsekvenserna utreddes 
viLka befoLkningsgrupper eLLer omräden som bLir särskiLt utsatta för konsekvenserna. 
Samtidigt bedömdes vikten av konsekvenserna samt möjLigheterna att Lindra och före- 
bygga skadLiga konsekvenser.

6.2. Utgängspunkter och prioriteringar

I detta projekt iakttas vid bedömningen av konsekvenserna för människorna vissa prio
riteringar som här äterges i korthet.

a) Konsekvenserna av projektet för människorna är mycket oLika i “ändarna” av ba- 
nan (HeLsingfors och Äbo) och ä andra sidan inom banans verkningsomräde som 
tiLL största deLen Ligger mycket Längt frän de kommande stationspLatserna. Projek
tet genomförs inom tvä Landskap där det bor cirka tvä miLjoner finLändare. Konse
kvenserna av den kommande snabba västbanan berör säLedes mänga människor 
som använder eLLer kan använda tägförbindeLsen tiLL exempeL för resor tiLL och frän 
arbetet eLLer studieorten. Dessa konsekvenser som närmast anknyter tiLL förbindeL- 
sens smidighet är förvisso intressanta. Ändä är dessa med tanke pä bedömningen 
av konsekvenserna för människorna mindre betydande än den nya banan som dras i 
den omedeLbara närheten av deras eget revir. SäLunda prioriteras bandragningarnas 
närLiggande verkningsomräden (cirka 100 -  1 000 meter frän banan) och invänarna 
inom dessa vid bedömningen.

b) Bedömningen fokuserar i första hand pä de konsekvenser som de nuvarande invä
narna utsatts eLLer utsätts för. Vid bedömningen beaktas oLika tidsaspekter: först de 
konsekvenser som de mänga oLika pLaneringsfaserna inom banprojektet gett upp- 
hov tiLL aLLtsedan 1970-taLet, konsekvenserna av de nya dragningarna under de se-

naste áren samt de förutspädda kommande konsekvenserna pä de oLika dragning
arna och pä den dragning som sLutLigen väLjs. Bedömningen av konsekvenserna för 
kommande invänare Lönar sig huvudsakLigen att genomföra i andra sammanhang 
(bL.a. vid generaL- och LandskapspLaneringen).

c) Vid konsekvensbedömningen fokuserar man pâ skiLLnaderna meLLan dragningsaLter- 
nativen och de direkta konsekvenserna av dragningen. De indirekta föLjdverkningar- 
ma som uppstâr genom förändringarna i regionutveckLingen bLir mindre omfattan- 
de. Förändringarna i Levnadstorh^LLandena och regionens kommande karaktär beror 
i väsentLig grad ocksâ pâ mânga andra Lösningar än enbart banprojektet. I synner- 
het Lösningarna för byggandet (omrâdes-, bostads-, arbetspLats-, servicebyggande) 
fâr i fortsättningen mycket stor betydeLse med tanke pâ de kommande Levnadsför- 
hâLLandena inom omrâdet.

De konsekvenser som markanvändningen ger upphov tiLL för de nuvarande invânarna 
och Levnadstorh^LLandena inom omrâdet bedöms i aLLmänna drag i bâde kapiteL 9 och 
detta kapiteL.

6.3. Nuläge

NuLäge inom verkningsomrâdet bedöms nedan, först pâ en aLLmän nivâ och sedan för 
varje bandragning. Verkningsomrâdet är stort och omfattar ett flertaL oLika boendemiL- 
jöer och Levnadssätt, aLLt meLLan Landsortsomrâden där jordbrukstraditionen upprätt- 
hâLLs och förortsLiknande samt sLutLigen stadsLiknande omrâden i tre städer.

Av gruppintervjuerna Liksom även av en omfattande sakkunnig kartfeedback har det 
framgâtt att de LokaLa särdragen och försvaret av dessa utgör viktiga värden för en stor 
deL av invânarna. De stäLLen som är viktiga för människorna skapar en heLhet som kaLLas 
det LokaLa. Den fysiska miLjön pâ en viss pLats, människorna, samfunden, historien och 
traditionerna bLir pâ nâgot sätt specieLLa med tanke pâ människornas Liv. Det LokaLa om
fattar mânga sâdana faktorer som är viktiga för och uppskattas av människan. Hemmet, 
famiLjebanden, bekanta, arbetet och kuLturen utgör exempeL pâ dessa faktorer. Mânga 
LokaLa föreningar hör tiLL takorganisationen EgentLiga FinLands Byar r.f. som pâ sätt och 
vis förenar det LokaLa pâ oLika orter. EnLigt Byaverksamhet i FinLand r.f. "omfattar det Lo
kaLa ansvar för stäLLet där man bor”. I bya- och hembygdsverksamheten är det frâga om 
LokaL verksamhet tiLL tormân för den egna hembygden.

Styrkan av det LokaLa och/eLLer den LokaLa identiteten i människornas Liv syns enLigt 
gruppintervjuerna tiLL exempeL i "LojaLiteten gentemot regionen i frâga om boendet”. 
Mânga unga famiLjer flyttar tiLLbaka tiLL den ena föräLderns hembygd efter studierna. Dâ 
det gäLLer tiLL exempeL att söka sig tiLLbaka tiLL MuurLa eLLer KruusiLa är det inte enbart 
frâga om att söka en Lugn bostadsort, visserLigen är det ocksâ frâga om detta för en deL. 
DeLtidsboendet kommer sannoLikt att fortLöpande sakta öka inom omrâdet. Mânga ar- 
betar i SaLo, Lojo eLLer i huvudstadsregionen. Trenden har varit att arbetsresorna bLivit 
Längre, och mânga bygger om sommarstugorna för boende âret om. I synnerhet invâ
narna inom den östra deLen av omrâdet säger att de förverkLiga "den finLändska dröm- 
men”, dvs. att de bor i en viLLa i en Lugn LandsortsmiLjö och ändâ i närheten av huvud- 
stadsregionens arbetspLatser och tjänster.

Mânga av imvânarna inom verkningsomrâdet berörs av SaLos utveckLing tiLL en högtek- 
noLogistad tiLL föLjd av Nokias tiLLväxt. Ocksâ smâ och medeLstora företag har fâtt drag-

hjäLp av Nokia och bLivit framgängsrika. TiLLgängen pä arbete har medfört att ocksä de 
omkringLiggande byarna bLivit attraktiva bostadsorter. Av samma orsak har SaLo bibehäL- 
Lit sin dragningskraft ocksä som en handeLsstad som är LivLig i synnerhet pä sommaren.

Under detta miLennium kan nägra pägäende brytningsfaser identifieras. Produktionen 
och ocksä produktutveckLingen har under gLobaLiseringsförhäLLandena visat sig vara 
konjunkturkänsLiga branscher, och mänga invänare har varit tvungna att söka nya ar- 
beten dä industrin har flyttats tiLL utLandet. Utvidgningen av SaLo genom kommunsam- 
mansLagningen har skapat en storkommun där flera byar söker sin roLL som regioncen- 
tra. Detta har i sin tur uppmuntrat och aktiverat invänarverksamheten. FärdigstäLLandet 
av Äbo motorväg har ocksä stor betydeLse. Ä ena sidan bLev förbindeLserna tiLL arbets- 
pLatserna och tjänsterna snabbare och ä andra sidan innebar motorvägen en stor om- 
väLvning i mänga människors boendemiLjö och LjudLandskap.

6.3.1. Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo

Projektet med genbanan börjar frän det täta, stadsLika höghus- och viLLadominerade 
omrädet i Esbo centrum. GumböLe gärd och byggnadsgrupperna i MyntböLe bLir pä 
Längre avständ frän banan. Mot västra gränsen av Esbo föLjer banan motorvägens drag
ning, och vid sidan av denna finns gLesbebyggeLse. Hista gärd som bedömts vara ett 
värdefuLLt objekt Ligger pä en haLv kiLometers avständ frän bandragningen. I Hista pLa
neras ett större smähusdominerat bostadsomräde.

I KoLmiranta finns bäde permanent bosättning och fritidsbosättning i närheten av ba
nan vid stränderna av de smä sjöarna. Invänarna anser att stäLLet är idyLLiskt. I KoLmiran
ta finns en konstnärsateLje, och pä tomterna konstverk. Närmast motorvägen och trafi
ken tiLL avstjäLpningspLatsen stör boendetrivseLn idag. Banan skuLLe gä över nordöstra 
hörnet av sjön Pitkänen och en bäck Längs en bro.

Vid tätorten VeikkoLa dras banan pä det smaLa näset meLLan motorvägen och PeräLän- 
järvi, där det finns smähus. EnLigt invänarna är VeikkoLa en trivsam, Lagom Liten by för 
människan och ocksä trygg för barn. Närheten tiLL Noux samt PeräLänjärvis natur och 
djur, tiLL exempeL det mängsidiga fägeLbeständet och uttern som häckar i sjön, ökar triv- 
seLn för veikkoLaborna. Ännu i sLutet av 1980-taLet var PeräLänjärvi ett fägeLskyddsom- 
räde. I VeikkoLa har invänarna aktivt motsatt sig banan som skuLLe gä över eLLer bredvid 
mänga viLLor. De föresLär att banan vid PeräLänjärvi ska flyttas heLt intiLL motorvägen eL
Ler heLst tiLL en bro över denna.

Pä västra sidan av VeikkoLa finns gLesbebyggeLse som avtar efter Huhmari. Invänarna 
betonar att Huhmarjoki, inkLusive strandvätmarkerna, är ett skyddat objekt och viktigt 
för mänga djur. Banan viker av frän motorvägen och fortsätter frän Huhmari in pä ett 
jord- och skogsbruksomräde och ansLuter igen tiLL den norra deLen av motorvägen vid 
Lojoäsen. Vid äkrarna i NummenkyLä och vid Lojoäsen finns gLesbebyggeLse. Vid stran
den av Iso MyLLyLampi finns ocksä mänga fritidsbostäder.

Invänarna har Levt i ovetskap ända sedan de första pLanerna för bandragningen, och 
osäkerheten om framtiden fortsätter tiLL föLjd av projketets Länga tidsspann. Mänga har 
däLiga erfarenheter av processen med pLaneringen av motorvägen. Invänarna anser att 
banan inte behövs, utan att motorvägen räcker tiLL. En deL misstänkte ändä redan att 
trafiken ocksä pä motorvägen kommer att stocka sig i framtiden och gav därför grönt 
Ljus för stadsbanan.

http://www.rhk.fi/esa
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6.3.2. Lojo -  Salo
Inom E-dragningens verkningsomräde finns det rikligt med stillsamma landsbygdsom- 
räden i närheten av vattendrag. Lojoäsen där bebyggelsen är tätare utgör ett undantag. 
Landsbygdsliknande och kulturhistoriskt värdefulla omräden finns framförallt i Karstu, 
Sammatti, Kistola och Aneriojokilaakso. Enligt feedbacken frän mänga invänare är en 
lugn och längsam livsstil typisk för omrädet. Mänga av lantgärdarna inom omrädet har 
en mycket läng historia. Förutom lantbrukarna själva sätter ocksä byns “nyinvänare” 
högt värde pä att de gamla lantgärdarna förblir livskraftiga och produktiva. Ett viktigt 
värde för de gärdar som bedriver jordbruk och boskapsskötsel är jordbruksnäringens 
kontinuitet och livsplaneringen pä läng sikt.

Väster om Sammatti finns den lugna sjön Enäjärvi i vars omgivning det finns rikligt med 
fritidsbosättning och nägra permanenta bostäder. Inom omrädet finns det dessutom 
jordbruk och annan näring, till exempel en säg och stugbyverksamhet. Sjön och dess 
omgivning utgör betydande rekreationsomräden. Inom Enäjärviomrädet finns byarna 
Mustlahti, Arpalahti och Salmi som hör till de stillsammaste och lugnaste omrädena 
inom bygden.

I Suomusjärvi finns den kulturhistoriskt värdefulla dalen Aneriojokilaakso där byn 
Lemula ligger. I omgivingen av älvdalen bedrivs jord- och skogsbruk samt viltvärd. I 
Muurla har den kraftigaste enskilda folkrörelsen mot bandragningen uppstätt. Kistola 
hör till de äldsta befolkade omrädena i Muurla och bildar en del av traditionslandskapet 
i Muurla. Omrädet är bördigt, och i Kistola finns omfattande enhetliga äkrar.

M-dragningen gär huvudsakligen norr om motorvägen genom ett flertal kulturhistoriskt 
viktiga landsbygds- och skogsomräden. Mänga lokala invänare har upplevt motorvägs- 
processen, inklusive de eventuella inlösningarna, som betungande, längsam och även 
orättvis. Bland vissa pägär ersättningsprocessen fortfarande. Mänga anser att de inte har 
fätt tillräckliga ersättningsbelopp, och fruktar att det kommer att gä pä samma sätt i sam- 
band med banprojektet. Pä grund av motorvägen har det uppstätt en omfattande buller- 
zon. Inom omrädet finns ett flertal sjöar och dammar som har väsentlig betydelse för fri- 
tids- och rekreationsanvändningen. Dessa sjöar omfattar bland annat Salmijärvi, Lahnaj
ärvi, Siitoonjärvi och Pernjärvi samt omrädet kring Saari-, Syvä- och Sevolampi och Hei- 
nästö. Inom alla dessa omräden, med undantag av Salmijärvi, har man upplevt att omrä- 
dets trivsel och rekreationsvärden minskat till följd av motorvägen. Inom M-dragningens 
omräde finns kulturhistoriskt viktiga byar, till exempel Laperla, Kruusila och Ruotsala. I 
byarna bedrivs fortfarande jordbruksnäringar. Invänarantalet i byn Kruusila har ökat.

För de invänare som bor närmast M-dragningen har inkluderingen av det nya banalter- 
nativet i planeringen kommit som en överraskning. Pä E-dragningen har man i allmän- 
het kunnat förbereda sig pä banan, eftersom Ee-dragningen och E-dragningen som an
sluter till denna i stora drag följer den gamla ELSA-banans dragning. Ändä har äterupp- 
tagandet av planerna väckt osäkerhet och oro ocksä söder om dragningen. Det finns He
ra dragningsalternativ, och därför upplevs osäkerhet inom ett mycket omfattande om
räde. Dessutom har projektets länga tidsspann gett upphov till längvarig osäkerhets- 
känsla. För bäde den sydliga och den nordligare dragningens del anses projektet vara 
onödigt och skadligt. Bandragningen har redan pä samtliga dragningar medfört konse- 
kvenser för omrädes- och byautvecklingen samt för människornas välbefinnande.

6.3.3. Alternativ 0+

Nollalternativet utgörs av den nuvarande kustbanan frän Esbo centrum via Karis till Sa
lo, inklusive förbättringsätgärderna. Banan har tät lokaltrafik till Kyrkslätt och glesare 
fram till Karis. Vid banan finns mänga stationer och bosättningskoncentrationer som 
stöder sig pä banan. I Sjundeä gär banan genom ett glesbygdsomräde, bortsett frän 
omrädet kring Sjundeä station. I närheten av stationerna i Ingä och Karis finns det bo- 
sättning. Mellan Karis och Lojo finns det inga stationer för passagerartrafik.

I rapporten om utvecklingsbehoven för kustbanan konstateras att invänarantalet häl- 
Ler pä att öka i alla kommuner längs kustbanan, och den största tillväxten kommer att 
ske i huvudstadsregionens närkommuner (Banförvaltningscentralen 2008). Kustbanan 
betjänar förutom den normala passagerartrafiken ocksä arbetsresetrafiken. I Västra Ny
land görs 10 -21 procent av arbetsresorna med kollektivtrafiken, beroende pä kommun 
(Nylands förbund 2007).

6.4. Konsekvenser för boendet och trivseln

De mest betydande konsekvenserna för boendet och trivseln beror pä att de fastighe- 
ter som banan korsar förloras och de byggnader som finns i banans omedelbara närhet 
utsätts för olägenheter. De väsentligaste olägenheterna omfattar det buller som banan 
ger upphov till och banans synlighet i landskapet. Bullret förändrar omrädets ljudland- 
skap, vilket i sin tur minskar trivseln. Bullret har mänga samverkningar med Äbo mo- 
torväg, och pä de omräden som befinner sig i naturtillständ känns det ökade bullret 
särskilt störande. Banan förändrar landskapet främst inom de naturnära omrädena och 
minskar omrädets dragningskraft. Den visuella olägenheten kan vara störande till och 
med pä längt avständ frän banan. Dessutom medför banan indirekta konsekvenser, till 
exempel en sänkning eller ökning av värdet pä fastigheterna i närheten av banan.

6.4.1. Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo

Mellan Esbo och Lojo tangerar eller delar bandragningen flera bosättningskoncentra
tioner och skadar boendetrivseln i näromgivningen. Mellan Esbo och Lojo, pä 30 meters 
avständ frän banan, finns 51 bostadshus och 3 andra byggnader som eventuellt mäste 
inlösas. Förutom att närinvänarna mister eller hotas av att mista sitt hem, är de oroade 
över värdesänkningen av fastigheten och svärigheterna att sälja fastigheten till följd av 
bullret och landskapsolägenheterna

Näromrädet kring övergängen över Esbo ä och bron över Gumböle ä utsätts för bulle- 
rolägenheter och visuella olägenheter. Nägra bostadshus blir kvar inom bulleromrädet, 
men riktvärdena överskrids inte vid daghemmet. Vid Nupurinjärvi blir bäde bostads- 
och fritidshus mellan banan och motorvägen, vilket innebär att buller uppstär frän tvä 
olika riktningar.

Mellan Hista och Huhmari samt vid Lojoäsen ökar banan det buller som motorvägen 
ger upphov till. I Kolmiranta finns mänga bostadshus inom bulleromrädet. I Veikkola 
är bullret frän motorvägen mer dominerande än frän banan, men invänarna fruktar att 
bullret kommer att höras pä längt avständ frän banan som gär upp pä en bro. I Kolmi
ranta och i synnerhet Veikkola gär banan över mänga bostads- och fritidshus, av vilka 
en del är ganska nya. Under gruppintervjun ställdes frägan varför dessa hade bevil- 
jats bygglov, om man kände till banreserveringen. Invänarna anser det vara orimligt att 
samma omräde ska utsättas förutom för bullret frän motorvägen ocksä för olägenhe- 
terna med banan.

Ocksä Palojärvi, norra sidan av banan, Huhmari och södra delarna av Nummela utsätts 
för bullerolägenheterna. I Huhmari gär banan över relativt nya bostadshus och skolans 
idrottsplan i Huhmarnummi. Skolan blir pä ett par hundra meters avständ frän banan. I 
feedbacken har man varit orolig över barnens säkerhet.

I Nummenkylä ökar bullret vid husen i närheten av banan, och den länga banbron i det 
öppna landskapet ger upphov till visuella olägenheter. I Nummenkylä skapas buller frän 
flera riktningar av de mänga vägarna och de tvä banorna som finns bland bostadshu- 
sen. Vid stranden av Iso Myllylammi blir en del av fritidshusen inom bulleromrädet, lika- 
sä södra delen av Lehmijärvi. Ett tiotal bostadshus och utbildningscentralens inkvarte- 
ringsutrymmen vid Lohirannantie hamnar under banan eller dess omedelbara närhet.

Invänarna kritiserar ocksä bullerlagstiftningen och dess riktvärden enligt vilka den per
manenta bosättningen ska stä ut med en högre bullernivä än semesterfirarna. I lagstift- 
ningen värderas sommarstugorna högre än hem och till och med flera sekel är gamla 
bostäder. Riktvärdena ansägs annars ocksä vara alltför bestämmande. Invänarna an
säg att ocksä förändringen i bullersituationen pä de stillsamma omrädena borde ges 
större vikt.

Under byggandet av banan utsätts närinvänarna i väsentlig grad av buller, vibrationer 
och damm.

Med hänsyn till lösningarna för bullerbekämpning utsätts 71 permanenta invänare och 
36 fritidshus i Vichtis, Esbo och Kyrkslätt kommuner pä sträckningen mellan Esbo och 
Lojo för buller dagtid (se bilaga 4).

6.4.2. Alternativ E pä sträckningen Karnainens tunnel -  Hirsijärvi

Dragningen gär genom ett lugnt naturlandskap och populära rekreations- och stugom- 
räden. Pä en läng sträcka gär alternativ E genom stillsamma landsbygdsomräden, vilket 
leder till att förändringen i bullernivän i proportion verkar högre än pä omräden där det 
redan förekommer buller. Enligt invänarna i omrädet ger banan upphov till minst olä
genheter, om den dras i närheten av den färdiga motorvägen. I den östra ändan av alter
nativ E har invänarna i Karstu gett mycket kritik för dragningen. I granskningarna av un- 
deralternativ söktes alternativa rutter, och en nordligare rutt valdes för fortsättningen. 
Den valda dragningen gär förbi centrum av byn Karstu pä cirka en kilometers avständ 
och ger pä detta sätt upphov till mindre olägenheter.

I Sammatti gär bandragningen igenom bäde traditionslandskapen i Mustlahti -  Kiikala 
och byn Lohilampi. Frän Lohilampi västerut utgör omrädet ett viktigt rekreations- och 
stugomräde ända fram till Enäjärvi och Valkjärvi. I Enäjärvi har skyddsplaner gjorts upp. 
Banan gär över sjön pä tre ställen. Banan ger upphov till bullerolägenheter framförallt 
i närheten av broarna. Dessutom ger broarna upphov till visuella olägenheter i den na
turnära miljön.

Längre västerut gär dragningen genom byn Lemula som är en del av en nationellt bety
dande kulturmiljö. Byinvänarna har motsatt sig projektet.

Fritidsinvänarna i Enäjärvi och Hirsijärvi utsätts för bullerolägenheterna till följd av al
ternativ E. Enligt bullerberäkningarna blir ändä största delen av fritidsbosättningen i 
Enäjärvi utanför bulleromrädet. Dessutom utsätts invänarna i Lohilampi, Arpalahti och 
Lemula för buller. Riktvärdet för buller dagtid har för den permanenta bosättningen fast- 
ställts till 55 dB och för fritidsbosättningen till 45 dB. Med hänsyn till lösningarna för 
bullerbekämpningen utsätts 57 permanenta invänare samt 87 fritidsbostäder i Salo, 
Karjalohja och Nummi-Pusula kommuner för buller dagtid (se bilaga 4). Förutom att 
närinvänarna mister eller hotas av att mista sitt hem är de oroade över värdesänkning
en av fastigheten och svärigheterna att sälja fastigheten till följd av bullret och land
skapsolägenheterna.

6.4.3. Alternativ Ee Lojo -  Sammatti
Ee gär genom tränga ställen med mycket tät bebyggelse över näset vid Lojoäsen. Ba
nan medför säledes väsentliga olägenheter för trivseln. Banan ger inom tätortsomrä- 
det upphov till sä betydande hinderverkan att den blir svär att lindra. Banan förhindrar 
pä flera ställen framkomligheten inom omrädet. "Stadsdelarna Hiitti och Paloniemi är 
livskraftiga och lugna gamla bostadsomräden som människorna valt som goda bosätt- 
ningsorter redan under järnäldern. Det finns ingen orsak att förstöra omrädet med en 
bana.” (Fastighetsägare, kartfeedback, Ee-dragningen)
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Längre västerut gär dragningen förbi den kulturhistoriskt värdefulla byn Karstu pä cirka 
en och en halv kilometers avständ samtidigt som den gär genom byns äkerlandskap.

Invänarna och fritidsinvänarna i Poutio och Vähä-Routio samt de permanenta invänar- 
na i Hiitti och Paloniemi utsätts för bullerolägenheter. I Karstunlahti blir mänga fritids- 
hus inom bulleromrädet. Riktvärdet för buller dagtid har för den permanenta bosätt- 
ningen fastställts till 55 dB och för fritidsbosättningen till 45 dB. Med hänsyn till lös- 
ningarna för bullerbekämpningen utsätts 49 permanenta invänare samt 34 fritidsbo- 
städer i Karjalohja och Lojo kommuner för buller dagtid i alternativet Ee(se bilaga 4). 
Förutom att närinvänarna mister eller hotas av att mista sitt hem är de oroade över vär- 
desänkningen av fastigheten och svärigheterna att sälja fastigheten till följd av bullret 
och landskapsolägenheterna

6.4.4. Alternativ M pä sträckningen Karnainens tunnel -  Valkjärvi

Alternativ M följer huvudsakligen riksväg 1. Banan ger upphov till olägenheter för mänga 
av dem, vars levnadsförhällanden eller sommarstuga störts av byggandet av motorvä- 
gen. I M-alternativet upplever invänarna att det är orimligt att samma omräde som ut- 
satts för olägenheterna av riksväg 1, utsätts för de olägenheter som banprojektet ger 
upphov till.

Invänarna längs alternativ M är oroade över konsekvenserna av banan för trivseln pä 
grund av buller-, vibrations- och landskapsolägenheterna. Bullret är särskilt oroväck- 
ande, eftersom bullret frän motorvägen redan nu upplevs som störande. Pä vissa ställen 
blir bosättningen mellan bandragningen och motorvägen. En sädan situation uppstär 
till exempel i Lahnajärvi.

Fritidsinvänarna och de permanenta invänarna i Lahnajärvi har motsatt sig projektet. 
Pä grund av feedbacken frän invänarna i byn Lahnajärvi samt Natura-omrädet vid sjön 
Ylimmäinen undersöktes underalternativ inom alternativet, och dragningen flyttades 
under den preliminära generalplaneringen längre norrut. M-dragningen som nu under- 
söks gär över Salmijärvi som är ett rekreations- och stugomräde. Dragningen som gär 
över Salmijärvi har en väsentlig skadliga inverkan pä omrädets värde. Fritidsbostäder 
blir inom bulleromrädet. Bullret vid sjön kan kännas speciellt störande, eftersom det är 
fräga om ett omräde för fritidsvistelse. Buller- och trivselolägenheter uppstär ocksä in- 
om Syvä- och Sevolampiomrädet.

Alternativ M gär förbi norra delen av Lahnajärvi pä cirka en halv kilometers avständ. I 
Lahnajärvi finns bäde permanent bosättning och fritidsbosättning. Den tidigare och nu- 
varande riksväg 1 söder om Lahnajärvi har redan försämrat sjöns rekreationsvärden.

I västra ändan av dragningen gär banan i byn Kruusila genom ett nationellt betydande 
kulturlandskap, vars enhetliga bystruktur splittras av banan. I Kruusila gär dragningen 
genom flera gamla och traditionella, fortfarande verksamma lantgärdar. Byborna berät- 
tar att motorvägen ger upphov till bullerolägenheter och anser därför att det är orimligt 
om de ska fä lida ocksä av olägenheterna av banan i sitt näromräde.

I alternativet M uppstär buller- och trivselolägenheter i Salmijärvi och Nahvonjärvi, Sy- 
välampi samt pä fritidsbostadsomrädena i Sevolampi och Hirsijärvi. I Kruusila finns (en 
tidigare) skolbyggnad samt nägra bostadshus inom bulleromrädet.

Riktvärdet för buller dagtid har för den permanenta bosättningen fastställts till 55 dB 
och för fritidsbosättningen till 45 dB. Med hänsyn till lösningarna för bullerbekämpning
en utsätts 91 permanenta invänare samt 59 fritidsbostäder i Salo, Lojo och Nummi-Pu- 
sula kommuner för buller dagtid (se bilaga 4). Förutom att närinvänarna mister eller 
hotas av att mista sitt hem är de oroade över värdesänkningen av fastigheten och svä
righeterna att sälja fastigheten till följd av bullret och landskapsolägenheterna.

6.4.5. Alternativ Mk Hämjoki -  Hirsijärvi

Ocksä alternativ Mk följer delvis motorvägens dragning och ger upphov till olägenheter 
för dem som lider av olägenheterna av motorvägen. Bland vissa invänare pägär ersätt- 
ningsprocessen till följd av motorvägsprojektet fortfarande. Mellan banan och motorvä
gen blir omräden där bullernivän pä grund av banan blir ännu högre. Detta försämrar 
trivseln inom omrädet.

Alternativ Mk gär förbi Suomusjärvi, Siitoonjärvi och Lahnajärvi där det finns gott om 
fritidsbosättning. Enligt Lahnajärvi och Suomusjärvi värdförening har motorvägen re
dan lett till att trivseln minskat inom fritidsbosättningsomrädena. Till följd av samverk- 
ningarna av banan och motorvägen utsätts rikligt med permanent bosättning och fri
tidsbosättning i Lahnajärvi och Siitonjärvi för buller, vilket minskar trivseln inom dessa 
omräden.

Centrumtätorten Kitula i Suomusjärvi blir mellan riksväg 1 och banan, ändä pä relativt 
längt avständ frän banan.

Riktvärdet för buller dagtid har för den permanenta bosättningen fastställts till 55 dB 
och för fritidsbosättningen till 45 dB. Med hänsyn till lösningarna för bullerbekämpning
en utsätts 56 permanenta invänare samt 49 fritidsbostäder i Salo, Karjalohja och Num- 
mi-Pusula kommuner för buller dagtid (se bilaga 4). Förutom att närinvänarna mister 
eller hotas av att mista sitt hem är de oroade över värdesänkningen av fastigheten och 
svärigheterna att sälja fastigheten till följd av bullret och landskapsolägenheterna.

6.4.6. Alternativ Mp Suomusjärvi -  Aarnionperä

Atternativet fötjer detvis riksväg 1 och medför därför skadtiga samverkningar tittsam
mans med motorvägen. En sädan situation uppstär titt exempet i Pernjärvi där banan 
gär över sjön tängs en bro. I bäde Pernjärvi och omgivningarna av de närtiggande Ka- 
kartammi, Matotammi och Vähä-Rytkö finns det riktigt med fritidsbosättning och per
manent bosättning i nägon utsträckning. Banan innebär en ny butterkätta i tittägg titt 
motorvägen, och tittsammans minskar de omrädets värde i fräga om rekreationsanvänd- 
ning. Kombinationen motorväg och bana ger stättvis upphov titt väsenttiga otägenheter 
för trivsetn inom omrädet. I närheten av banan finns mänga berg och sjöar, och därför 
tror invänarna att vibrationerna och buttret fortpätantas tängs dessa utan hinder.

Största deten av bosättningen i Pernjärvi btir utanför butteromrädet, men i närheten av 
broarna finns det bosättning inom butteromrädet. I västra deten av atternativ Mp gär 
dragningen över permanent bosättning och fritidsbosättning, och i dess omedetbara 
närhet inom Yttjärvi samt Ruotsata-Pöytiöomrädena. Tittt fötjd av samverkningarna av 
motorvägen och banan btir nägra bostadshus inom butteromrädet i Ruotsata, vitket för
sämrar trivsetn.

Som riktvärde för butter dagtid har man faststättt 55 dB för den permanenta bosätt
ningen och 45 dB för fritidsbosättningen. Med hänsyn titt tösningarna för butterbekämp- 
ningen utsätts 39 permanenta invänare samt 57 fritidsbostäder i Sato kommun för but
ter dagtid (se bitaga 4).

6.4.7. Alternativ E+M Valkjärvi -  Salo

Atternativet gär genom ett tugnt tandsbygds- och naturtandskap, och därför känns det 
ökade buttret i proportion värre än inom de omräden där det redan förekommer butter. I 
västra ändan av dragningen gär banan förbi byn Vatkjärvi samt fritidsbostadsomrädena 
i Piitjärvi och Vatkjärvi, vitka inte kommer att störas av buttret i väsenttig grad.

Butterotägenheter orsakas för enstaka bostadshus i Kistota samt för flera bostadshus i 
stadsdeten Lukkarinmäki i Sato. För denna dragning har man inte gjort nägon separat 
beräkning av hur mänga invänare etter byggnader som utsätts för butter, utan i butter- 
beräkningarna har dessa inktuderats i siffrorna för Satoomrädet (se bitaga 4). Förutom 
att närinvänarna mister etter hotas av att mista sitt hem är de oroade över värdesänk
ningen av fastigheten och svärigheterna att sätja fastigheten titt fötjd av buttret och 
tandskapsotägenheterna.

6.4.8. Byggnader och objekt som utsätts för buller i den omedelbara 
närheten av banan

I samband med kostnadskatkyterna gjordes en uppskattning av antatet fastigheter som 
finns inom 30 meters avständ frän banan. Denna zon tigger i genomsnitt inom grän-

Tabell 4. Uppskattning av antalet bostads- och fritidshus som finns inom ett avständ pä 30 meter frän banan.

E + M (Esbo -  
Lojo)

E (Lojo -  
Aarnionperä)

M (Lojo -  
Aarnionperä)

Ee (Lojo -  
Aarnionperä)

Mk (Lojo -  
Aarnionperä)

Mp (Lojo -  
Aarnionperä)

E + M (Aarnion- 
perä -  Salo)

Bostadshus 42 22 19 24 16 19 10

Fritidshus 3 5 0 11 3 0 0

Totalt 45 27 19 35 19 19 10
Figur 18. Bild frän Salmijärvi
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Tabell 5. Sammanfattning av antalet permanenta invänare och fritidshus som utsätts för buller per kommun. Siffrorna inkluderar ocksä de bostads- och fritidshus som blir innanför bulleromrädet 
och som tas upp i tabell 4 ovan.

E + M (Vichtis, Kyrkslätt, 
Esbo)

E (Salo, Karjalohja, Lojo, 
Nummi-Pusula)

M (Salo, Lojo, 
Nummi-Pusula)

Ee (Karjalohja, 
Lojo)

Mk (Salo, Lojo, 
Nummi-Pusula)

Mp (Salo)

Bostadshus 71 57 91 49 56 39
Fritidshus 36 87 59 34 29 57

Totalt 107 144 150 83 105 96

serna för trafikomrädet (även om omfattningen av trafikomrädet varierar enligt plane
ringsobjekt), och därför är det sannolikt att fastigheterna inom zonen räkar ut för en 
inlösningsprocess. I tabell 4 finns uppskattningarna av antalet bostads- och fritidshus 
inom denna zon för varje dragningsalternativ. Antalet fastigheter som ska inlösas kan 
tillsvidare inte beräknas, eftersom uppgifterna fortfarande är alltför inexakta -  omfatt
ningen av trafikomrädet och inlösningsbehoven kommer att preciseras under de senare 
planeringsfaserna. Däremot eftersträvar man att med stöd av tabellen ge en bild av hur 
mänga bostads- och fritidshus som finns i den omedelbara närheten av banan. I texten 
ovan har antalet byggnader angetts i snuttar, men i tabellen 5 anges det totala antalet 
byggnader längs hela dragningen för att underlätta jämförelsen.

6.5. Konsekvenser för omrädets karaktär och 
samhällelighet

Omrädets karaktär granskas här med tanke pä de egenskaper, befolkningsstrukturer, 
omrädeshelheter och samlingsplatser som är viktiga för invänarna; hurdana förändring- 
ar dessa utsätts för. Bostadsomrädets eller bygdens karaktär är i mänga fall ett viktigt 
kriterium i valet av bostadsort: är omrädet landsbygds- eller stadslikt. För en person är 
omrädets historia viktig och för en annan dagens tjänster. Mänga platser som är vär- 
defulla för invänarna är vackra vatten- eller naturobjekt eller helheter som skapats av 
byggnadsgruper och odlingslandskap. Enligt feedbacken representerar ocksä de bygg- 
da kulturmiljöerna viktiga värden för invänarna; dessa är viktiga bland annat i Muurla, 
Ruotsala, Kruusila, Mustlahti och Enäjärvi. En beskrivning av omrädets landskapsvär- 
den finns i kapitel 11 Landskap och kulturmiljö.

Konsekvenserna av banan för omrädets karaktär beror för det första pä att banan gär 
genom bosättningsomräden och byar. Detta skapar ett funktionellt och visuellt hin
der genom att det isolerar enhetliga bosättnings- eller byomräden frän varandra. Ock
sä trivseln i omrädet blir lidande, vilket indirekt kan medföra konsekvenser för bosätt- 
ninsgomrädets eller byns utvecklingsförutsättningar eller samhällelighet. I omrädet 
mellan Lojo och Salo finns det ett flertal historiskt eller landskapsmässigt värdefulla 
byar, vars värde försämras av banan som gär genom byn. Byggandet av stationer kräver 
pä mänga ställen tätare och ökat byggande, vilket förändrar de smähusdominerade bo- 
stadsomrädenas och landsbygdsbyarnas struktur och särdrag, till exempel lugnet, still- 
heten och det öppna landskapet.

6.5.1. Alternativ E+M pä sträckningen Esbo -  Lojo

Längs banan pä sträckningen Esbo-Lojo finns närmast glesbebyggelse eller smä byar, 
bortsett frän Esbo centrum och Veikkola. Invänarnas attityder var kontroversiella ifräga 
om stationsreserveringarna och de eventuella stationsplatserna. Ä ena sidan skulle de 
lokaltrafikförbindelser mot Helsingfors som stationerna etablerar medföra nytta av ba
nan för invänarna och eventuellt skapa mervärde för fastigheterna i stationens närom- 
givning. Ä andra sidan ansägs den nuvarande motorvägsförbindelsen (riksväg 1) vara

tillräcklig och den befolkningsmängd som stationerna förutsätter ett hot mot omrädets 
karaktär. En person som gett feedback uttryckte sig pä följande sätt: "den indirekta olä- 
genheten är säledes större än enbart de hus som blir direkt under banan”. Dessutom 
fruktar man att höghusomrädena skulle ändra karaktären av omrädena bredvid statio
nerna bland annat i Veikkola och Kolmiranta i en oroligare och otryggare riktning och 
att dagens samhällelighet blir lidande. "Blir Veikkola ett omräde som domineras av be- 
tongbyggnader i stil med Esbo centrum?” Veikkola byaförening kräver ocksä att byka- 
raktären bevaras trots tilläggsbyggandet.

De vackra vattendragen och de traditionella landbygdslandskapen, närheten till Noux, 
de lugna villatomterna och de goda trafikförbindelser som motorvägen erbjuder utgör 
orsaker till att invänarna sökt sig hit och till att omrädet anses vara attraktivt. Dessa ut
gör en del av omrädenas identitet som man fruktar att befolkningsökningen som statio
nerna kräver kommer att förändra. Dessutom bildar banan tillsammans med den likrik- 
tade motorvägen (riksväg 1) och väg 110 en relativt omfattande och delvis ocksä funk
tionell hinderzon som splittar samhällen och markomräden regionerna.

6.5.2. Alternativ E pä sträckningen Karnainens tunnel -  Hirsijärvi

I östra ändan av alternativ E ligger byn Karstu, vars invänare aktiverades att päverka 
projektet i mycket stor omfattning. För dragningen söktes ett nordligare alternativ som 
medför lindrigare konsekvenser för invänarna. Byn Karstu utgör en nationellt betydan- 
de kulturmiljö.

Alternativ E gär genom fyra byar. Ungefär vid mitten av dragningen gär banan genom 
byn Mustlahti och isolerar därmed byns samlingsplats, Uusmies gärd, frän resten av by- 
omrädet. I Enäjärvi gär banan genom byn Salmi. I byn finns gamla byggnader, och det 
omgivande omrädet är enligt invänarna ett av de lugnaste omrädena i Enäjärvi. Banan 
gär ocksä genom byn Arpalahti, där dragningen ger upphov till skadliga konsekvenser 
ocksä för den historiska byamiljön, bland annat den gärd som bildas av det bygdemäs- 
sigt värdefulla allmogehuset i österbottnisk stil och de anknytande byggnaderna (frän 
är 1829) i Arpalahti. I västra ändan av alternativ E gär banan genom byn Lemula.

6.5.3. Alternativ Ee Lojo -  Sammatti

Alternativ Ee gär genom Lojosjön och Palokangasomrädena pä tränga ställen. Vid alter- 
nativet finns mänga byggnader som blir under banan. Stadsdelarna Hiitti och Paloniemi 
är livskraftiga och stillsamma gamla bostadsomräden för vilka banprojektet medför vä- 
sentliga skadliga konsekvenser.

6.5.4. Alternativ M pä sträckningen Karnainens tunnel -  Valkjärvi

Alternativ M gär genom den kulturhistoriskt viktiga byn Kruusila. Idag gär motorvägen 
(riksväg 1), väg 110 samt Viborgsvägen genom byn Kruusila. Om alternativet förverkli- 
gas, gär fyra leder genom byn. Under de senaste ären har man satsat pä att utveckla byn

Kruusila. Tomter planeras i byn, och näringsverksamheten i byn har utvecklats. Byinvä- 
narna anser att banan innebär en stor störning i planerna.

Till M-alternativet anknyter mest stationsplatser mellan Lojo och Salo -  det eventuella 
byggandet av stationer i Nummi, Suomusjärvi och Muurla och förverkligandet av när- 
trafikförbindelserna skulle medföra nytta även för de nuvarande invänarna. Ä andra si
dan skulle byggandet av stationerna kräva rikligt med tätare byggande, vilket förändrar 
glesbygdens och byarnas karaktär.

6.5.5. Alternativ Mk Hämjoki -  Hirsijärvi

Bandragningen gär genom det landskapsomräde som är viktigt pä regionnivä och byn 
Ahtiala i Aneriojokilaakso. Invänarna i Aneriojokilaakso har aktivt motsatt sig drag
ningen. Banbron kommer att förändra landskapet i omrädet, men helheterna av de vär
defulla byggnadsgrupperna bevaras ändä.

6.5.6. Alternativ Mp Suomusjärvi -  Aarnionperä

Vid byn Ruotsala gär alternativ Mp genom ett landsbygdslandskap och en nationellt be- 
tydande kulturmiljö. Motorvägen gär idag genom omrädet, men följer inte samma linje 
som järnvägen. Invänarna i Ruotsala anser att man lyckats integrera motorvägen relatit 
väl i landskapet, men att banan skulle innebära en kraftig förändring av landskapet.

6.5.7. Alternativ E+M Valkjärvi -  Salo

Alternativet har fätt kraftig kritik av invänarna i Muurla. Muurla anses vara ett attraktivt 
och eftertraktat bostadsomräde, och man fruktar att banan kommer att försämra om
rädets utvecklingsmöjligheter. Det externa hotet torde i sin tur ha päverkat byinvänar- 
nas gemenskap sä att de aktiverats att päverka projektet. Den feedback man fick ledde 
till att man försökte och lyckades finna en annan dragning som medför mindre skad
liga konsekvenser för invänarna. Trots det upplever invänarna att de blir i kläm mellan 
tvä huvudleder. De tror att den "längsamma och lugna” livsstilen kommer att föränd- 
ras i och med den snabba banan. I Muurla, vid mitten av alternativet, gär banan genom 
landsortsbyn Kistola och förändrar i väsentlig grad byns karaktär och landskap samti- 
digt som en hinderverkan skapas.

Figur lg. “Frän Melkkomäki öppnar sig traditionslandskapet i Kistolankylä." (Invänare, Muurla.)
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6.6. Konsekvenser för rörLigheten och trafiken

Banan medför tvä oLika typer av konsekvenser för rörLigheten och trafiken. Ä ena sidan 
finns det pä sjäLva banan närmast hinderverkningar för den LokaLa rörLigheten med aLLa 
trafikmedeL (inom och meLLan byarna samt pä gLesbygdsomrädena) och ä andra sidan 
medför stationerna konsekvenser för rörLigheten i banans riktning, huvudsakLigen för 
fjärrtrafiken för passagerare meLLan Äbo och HeLsingfors samt för LokaLtrafiken ätmins- 
tone meLLan Lojo och HeLsingfors.

De LokaLa konsekvenserna anknyter huvudsakLigen tiLL det hinder som banan skapar. Pä 
aLLa dragningar gär banan av vägar och skapar behov för nyorganisering av vägförbin- 
deLserna. Det beror pä trafikarrangemangen hur bandragningen päverkar människornas 
rörLighet. Den hinderverkan som banan ger upphov tiLL kan Lindras genom oLika under- 
och övergängsarrangemang. Syftet med dessa är att minska omvägarna tiLL andra sidan 
av banan. I denna pLaneringsfas finns det tiLLsvidare ändä inga pLaner för vägarrange- 
mangen. Först vid generaLpLaneringen, dä den exakta dragningen och utjämningen av 
banan pLaneras, utreds ocksä under- och övergängsstäLLena. SannoLikt fär invänarna 
vänja sig vid nya arrangemang och eventueLLt Längre rutter. Banan kan ocksä medföra 
konsekvenser som anknyter tiLL säkerheten och som visserLigen beror pä hur under- och 
övergängarna arrangeras. BarnfamiLjerna är oroade över banans konsekvenser för sä
kerheten, i synnerhet inom byomrädena och vid skoLorna.

Tägtrafiken är ett mycket konkurrenskraftigt färdsätt upp tiLL ett tidsavständ pä tre tim- 
mar, och inLedningen av den snabba tägtrafiken utsträcker tidszonen tiLL medeLLänga 
sträckor (300- 600 kiLometer). Just pä medeLLänga sträckor konkurrerar den snabba 
tägtrafiken aLLra effektivast med andra trafikformer.

Tägbanan betjänar närmast fjärrtrafiken meLLan HeLsingfors och Äbo, förkortar restiden 
och ökar därigenom interaktionen meLLan huvudstadsregionen, SaLo och Äbo. Resan tiLL 
SaLo bLir snabbare och stationen Ligger i stadens centrum, viLket innebär att aLLa aLternativ 
utvidgar och effektiviserar SaLo som bäde arbets- och bostadsort. ArbetsförbindeLserna 
frän HeLsingfors tiLL Äbo och frän Äbo eLLer SaLo tiLL huvudstadsregionen förbättras ocksä.

Stationerna meLLan Esbo och Lojo skuLLe huvudsakLigen betjäna närtrafiken mot HeL
singfors, eftersom fjärrtrafiken sannoLikt inte skuLLe stanna pä dessa stäLLen. Stationer
na i Hista, VeikkoLa och NummeLa skuLLe kanske byggas under den första fasen. I Hista 
pLaneras ett nytt bostadsomräde, och i pLanen för detta beaktas stationsreserveringen. 
I NummeLa och VeikkoLa Ligger stationerna avsides frän den nuvarande bebyggeLsen, 
viLket innebär att tiLLgängLigheten tiLL dessa bLir sämre och att ansLutningstrafik behövs. 
Kommunerna kan visserLigen pLanera nya bostads- eLLer arbetspLatsomräden i närheten 
av stationerna.

Konsekvenserna av stationerna för rörLigheten är mycket oLika meLLan Lojo och SaLo. 
Närtrafikstationerna Ligger mycket Längt frän bostadsomrädena, och det är osäkert om 
dessa byggs. Konsekvenserna för de Länga resorna kommer därför att vara ringa. Invä
narna uppLever ocksä konsekvenserna av projektet enbart som negativa, bLand annat 
just pä grund av att projektet inte anses medföra nägon nytta för LokaLbefoLkningen.

Under byggandet Leder de nya temporära förbindeLserna och omvägarna tiLL oLägenheter 
för invänarna pä aLLa stäLLen, samt tiLL störningar frän byggtrafiken och -transporterna för 
bäde annan trafik och den LokaLa bosättningen. I tätorterna är konsekvenserna visserLi
gen väsentLigare än pä andra omräden, där det finns ringa eLLer ingen bosättning.

6.6.1. Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo

Banan skär av förbindeLserna pä bostadsomrädena i KoLmiranta, VeikkoLa och Num- 
menkyLä samt förbindeLserna ocksä pä andra gLesbygdsomräden. I feedbacken krävs

ocksä att tiLLräckLigt under- och övergängar byggs. BLand annat behövs det en port tiLL 
Noux. Ä andra sidan har motorvägen redan pä mänga stäLLen orsakat en hinderverkan.

Banan gär över Huhmarnummi Lägstadiums och daghems bakgärd samt i närheten av 
daghemmet PeLLonpesä i Esbo. I feedbacken har invänarna frägat hur bansäkerheten 
garanteras. Vid de nuvarande rutterna behövs stängseL för att dirigera användarna tiLL 
de nya under- eLLer övergängarna eLLer omvägarna och hindra fresteLsen att ta genvä- 
gen över banan.

StationspLatserna meLLan Esbo och Lojo Ligger aLLtsä antingen vid sidan av de nuvaran
de tätorterna eLLer bLand gLesbebyggeLsen och betjänar närtrafiken. TiLLgängLigheten tiLL 
dessa beror i hög grad pä ansLutningstrafiken, om inga nya, större bostads- eLLer arbets- 
pLastomräden byggs i närheten av stationerna. I närheten av den eventueLLa stations- 
pLatsen i MyntböLe är bosättningen idag ringa. I Hista pLaneras ett nytt bostadsomrä
de, och i pLanen för detta kan stationsreserveringen beaktas. Stationen i VeikkoLa Lig
ger aLLtför Längt frän bosättningen och betjänar inte de nuvarande invänarna. Om man 
mäste ta biLen tiLL stationen, kan man Lika gärna köra heLa sträckan. Likasä förundrade 
man sig över pLaceringen av en station aLLdeLes intiLL Noux. Ä andra sidan säg man nya 
möjLigheter genom att man med täget kunde komma ända fram tiLL vandringsterräng- 
en. Invänarna tror att de snabba tägen inte stannar i VeikkoLa. Stationsreserveringen i 
NummeLa förverkLigas mer sannoLikt än den eventueLLa stationspLatsen i Huhmari. Pä 
bäda orterna finns gLes bybosättning inom gängavständ och i NummeLa en körövnings- 
bana, dit de flesta kommer med biL. StationspLatserna enLigt bäda aLternativen i Lojo 
Ligger Längt frän centrum. TiLLgängLigheten tiLL dessa är däLig, och ansLutningstrafik be
hövs. Det bLir mindre attraktivt att röra sig meLLan stationen och centrum, om förbindeL
serna innebär byten.

Invänarna förutspär att mängdubbLingen av invänarantaLet i närheten av stationerna i 
sin tur ocksä ökar biLtrafiken och stockningarna, eftersom aLLa ändä inte skuLLe använda 
täget. Invänarna anser att främst de som nu använder bussen skuLLe övergä tiLL att an
vända täget. LokaLinvänarna befarar att tägtrafiken Leder tiLL indragningar av bussturer. 
Man befarar att förbindeLserna tiLL HeLsingfors ersätts med ansLutningstrafik tiLL statio
nen, viLket skuLLe innebära fler byten och Längre resetider. För att öka användbarheten av 
banan borde den enLigt invänarna nä ocksä de stora arbetspLatskoncentrationerna.

6.6.2. Alternativ E pä sträckningen Karnainens tunnel -  Hirsijärvi

Dragningen gär genom byn MustLahti i KarjaLohja och byn LemuLa i SaLo och päverkar 
därmed rörLigheten och eventueLLt säkerheten inom byarna.

ALternativ E omfattar en eventueLL stationspLats i Sammatti. Stationen skuLLe pLaceras 
söder om Sammatti centrum pä nägra kiLometers avständ. Stationen skuLLe Ligga avsi
des frän centrum och därmed kräva nägon typ av ansLutningstrafik. Ökningen i antaLet 
bostäder eLLer arbetspLatser i de nuvarande pLanerna för omrädet är inte tiLLräckLig för 
att en station ska byggas. EnLigt de nuvarande utveckLingspLanerna verkar det mycket 
osannoLikt att täget skuLLe stanna i Sammatti ,och därför ser banprojektet inte ut att för- 
bättra möjLigheterna för invänarna Längs aLternativ E att använda täget för att resa meL
Lan Äbo och HeLsingfors.

6.6.3. Alternativ Ee Lojo -  Sammatti

Efter Lojo centrum gär banan i närheten av Lojosjön tiLL det smaLa näset PaLokannas där 
det bLand annat finns tvä skoLor, ett äLdrehem och en foLkhögskoLa. Banan gär genom 
näset och för att Lindra hinder inverkan uppstär betydande behov av underfartstunnLar. 
Banan kan försvära tiLLgängLigheten tiLL ovan nämnda tjänster samt päverka omrädets 
säkerhet, beroende ändä pä hur trafikarrangemangen förverkLigas.

6.6.4. Alternativ M pä sträckningen Karnainens tunnel -  Valkjärvi

Dragningen gär genom byn KruusiLa, viLket päverkar den interna rörLigheten och even
tueLLt ocksä säkerheten i byn. I byn isoLerar den deLar som hör tätt ihop frän varandra, 
bäde visueLLt och funktioneLLt. Vid SaLmijärvi kan banan innebära förändringar i förbin
deLserna tiLL fritidsbostadsomrädena vid sjön.

ALternativ M inkLuderar tvä eventueLLa stationspLatser i Nummi och KituLa, Suomusjär
vi. Nummi centrum Ligger inte inom verkningsomrädet för stationspLatsen, och de pLa
ner som finns för att utveckLa omrädet i närheten av stationen är inte betydande med 
tanke pä byggandet av den eventueLLa stationspLatsen. StationspLatsen i Suomusjärvi 
Ligger norr om motorvägen pä nägra kiLometers avständ frän den nuvarande tätorten, 
och därför skuLLe nägon typ av ansLutningstrafik tiLL stationen krävas. Säsom framfördes 
i kapiteL 5.4.3, skuLLe ökningarna i antaLet invänare eLLer arbetspLatser enLigt de gäLLande 
pLanerna för omrädet i praktiken inte räcka tiLL för byggandet av den eventueLLa stations
pLatsen. MäLet är ändä att utveckLa Suomusjärvi sä att de nödvändiga förutsättningarna 
för en LokaLtägförbindeLse uppfyLLs.

6.6.5. Alternativ Mk Hämjoki -  Hirsijärvi

Banan kan innebära förändringar i förbindeLserna tiLL fritidsbostadsomrädena i Siitoon- 
och Suomusjärvi. BanaLternativet gär genom byn AhtiaLa, viLket torde päverka den in
terna rörLigheten i byn. I aLternativ Mk finns inga stationsreserveringar eLLer eventueLLa 
stationspLatser.

6.6.6. Alternativ Mp Suomusjärvi -  Aarnionperä

Banan gär genom byn RuotsaLa, viLket i nägon män kan försvära den interna rörLigheten 
i byn tiLL föLjd av den hinderverkan som banan ger upphov tiLL. I aLternativ Mp finns inga 
stationsreserveringar eLLer eventueLLa stationspLatser.

6.6.7. Alternativ E+M Valkjärvi -  Salo

Pä bandragningen E+M har stationspLatsen i MuurLa anvisats söder om MuurLa centrum, 
avsides frän MuurLa centrum. Stationen finns pä gäng- och cykeLavständ med tanke pä 
ungdomar och friska vuxna, men torde kräva ordnande av nägon typ av ansLutningstra
fik för bLand annat äLdre personer. Säsom konstateras i kapitLet om markanvändningen, 
borde antaLet invänare och/eLLer arbetspLatser enLigt de aktueLLa pLanerna för MuurLa och 
Suomusjärvi ökas betydLigt för att räcka tiLL för att en stationspLats ska byggas. TiLL föLjd 
av att MuurLa Ligger mycket nära SaLo centrum är det osannoLikt att de snabba tägen 
skuLLe stanna här. Dä skuLLe användningen av täget kräva ett byte tiLL buss i SaLo. Detta 
uppLevdes inte som ett frestande aLternativ tiLL den nuvarande direkta bussförbindeLsen, 
eftersom snabbturshäLLpLatsen kan näs reLativt enkeLt av invänarna i norra deLen av byn 
MuurLa. Däremot kan närtägtrafiken förverkLigas om detta aLternativ genomförs.

Däremot utgörs motiveringen för genomförandet av banprojektet i SaLo av det nuvaran
de antaLet invänare och arbetspLatser samt av stadens tiLLväxtutsikter. Projektet effekti
viserar SaLo som arbetspLatsomräde och förbättrar förutsättningarna för arbetsresetra- 
fik meLLan huvudstadsregionen och SaLo.

6.6.8. Konsekvenserna av genbanan längs kustbanan

Dä genbanan bLir färdig överförs persontrafiken pä den Länga sträckningen meLLan HeL
singfors och Äbo tiLL genbanan, viLket försämrar möjLigheterna att utveckLa persontra- 
fikförbindeLserna meLLan Karis och SaLo. Däremot förutses LokaLtrafiken meLLan Esbo, 
KyrksLätt och Sjundeä öka, oberoende av genbanan, och nya stationstätorter kan tiLL och
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med planeras pä denna sträckning. Ocksä omrädet kring Inga Station utvecklas, och av- 
sikten är att skapa en knutpunkt med enkel anslutningsparkering.

lampi och Lehmijärvi finns mänga sommarstugor. Bullret frän bantrafiken stör rekrea- 
tionsanvändarna av vattendragen, i synnerhet pä södra sidan av sjöarna.

riojokilaakso vars omgivning enligt feedbacken är ett viktigt omräde för rekreation och 
friluftsliv.

Med tanke pä Raseborgs trafikförbindelser kan den snabba genbanan Längs den nya drag- 
ningen ses som ett hot. Om tägtrafiken avtog pä kustbanan, skulle detta leda till ökad bil- 
trafik mot huvudstadsregionen och pä läng sikt begränsa Karis och i större utsträckning 
ocksä Raseborgs utveckling. I feedbacken frän invänarna längs kustbanan ansägs per
sontrafiken pä kustbanan vara mycket viktig. Invänarna anser att genbanan oundvikligen 
konkurrerar med kustbanan, trots att bäda banorna i princip kan utvecklas. Däremot ugör 
utvecklingen av stadsbanan frän Esbo till Lojo inte pä samma sätt ett hot mot kustbanan.

6.6.9. Alternativ 0+

Alternativ 0+ innebär att förbindelserna till arbetsplatsomrädena och tjänsterna i Hel
singfors, Esbo och Salo blir snabbare för invänarna längs banan. Utvecklingen av den 
nuvarande banan stödjer livskraften pä orterna längs kustbanan och medför inga vä- 
sentliga störningar eller hinderverkningar. Ä andra sidan betjänar alternativ 0+ inte ar- 
betsplatstrafiken mellan Esbo och Lojo, utan för denna borde man förbereda sig pä att 
förverkliga en lokaltägförbindelse.

6.7. Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv

Konsekvenserna för rekreationsanvändningen av naturen och för friluftslivet är dels in- 
direkta och dels direkta. De direkta konsekvenserna anknyter till förändringarna i land- 
skapen, hinderverkan och bullret som banan ger upphov till. Rekreationsförbindelserna 
kan brytas och trivseln minska dä banan gär genom delvis mycket stillsamma och orör- 
da omräden. Indirekta konsekvenser uppstär till följd av byggandet och hinderverkan 
samt bland annat till följd av förändringarna i markanvändningen i anknytning till byg
gandet av stationerna. Samtliga dragningar, förutom dragning Mk, gär genom natio- 
nellt betydande kulturmiljöer.

6.7.1. Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo

Banan och det buller den ger upphov till skapar störningar för rekreationsanvändarna 
i Esbo ädal, kulturhistoriskt värdefulla Gumböle ädal, de södra delarna av Noux natio
nalpark, sjöarna vid Kolmiranta och ett flertal naturskyddsomräden (bland annat Kakar- 
lamminsuo) -  delvis till följd av samverkningarna av banan och motorvägen. Banbron 
gär genom Myntböle golfplan, vars verksamhet enligt Espoon Golfseura skulle upphöra 
i och med denna. Golfplanen och dess omgivning utgör ett betydande rekreationsom- 
räde, där det pä vintern finns bland annat ett nätverk av skidspär till allmänt förfogande. 
Det byggnadstryck som den eventuella stationsplatsen i Myntböle medför utgör ett hot 
mot rekrationsomrädet och -förbindelserna. Dessutom stör banan rekreationsförbindel
serna vid Nupurinjärvi, Kakarlamminsuo och Kolmiranta. Banbron ger ocksä upphov till 
estetiska olägenheter för rekreationsanvändningen vid sjön Pitkänen.

Störningarna frän banan och det byggnadstryck som stationsreserveringen ger upphov 
till utgör ett hot mot rekreationsomrädet mellan Noux och Veikkola tätort. Perälänjärvi 
utnyttjas för rekreation av närinvänarna. Man befarar att det tilläggsbuller som banan 
ger upphov till kommer att störa rekreationsanvändarna för vilka banan ocksä skapar en 
estetisk olägenhet. Bullerolägenheterna ökar ocksä i de norra delarna av Lamminjärvi 
och Palojärvi, där det ocksä finns badstränder, samt mellan Huhmarjärvi och Palojärvi 
vid Huhmarjoki och dess strandvätmarker som blir mellan motorvägen och banan.

Banan gär genom skogs- och äkermarker mellan Huhmari och Nummenkylä och stör 
rekreationsförbindelserna vid Lapinsuo och Nummenkylä. Vid stränderna av Iso Mylly-

6.7.2. Alternativ E pä sträckningen Karnainens tunnel -  Hirsijärvi

Alternativ E gär huvudsakligen genom närmast orörda landskap, vilket leder till att värdet 
av rekreationsanvändningen av omrädena försämras. I östra ändan gär banan över Koivu- 
lanselkä och Sepänniemensalmi och stör rekreationsanvändningen av vattendraget.

Frän Sammatti fram till västra ändan av dragningen, Hirsijärvi, finns betydande stug- 
och fritidsomräden. Inom omrädet finns bland annat Enäjärvi som har betydande stug- 
och rekreationsvärde samt Hirsijärvi som ocksä är ett stugomräde. Banan medför bety
dande konsekvenser för rekreationsvärdena inom detta omräde

Aneriojokilaakso och dess omgivning är enligt feedbacken ett viktigt omräde för rekre
ation och friluftsliv. Vid Lemula gär banan genom en nationellt betydande kulturmiljö 
samt gär över Aneriojoki som ingär i nätverket Natura 2000. Dessutom finns det vid 
dessa ställen fyra Natura-omräden i närheten av dragningen (pä mindre än 200 me
ters avständ).

6.7.3. Alternativ Ee Lojo -  Sammatti

Alternativ Ee gär genom tvä nationellt betydande kulturmiljöer, ett nationellt natur- 
skyddsomräde och ett Natura-omräde. I den omedelbara närheten av alternativet finns 
dessutom Natura-omräden och nationella naturskyddsomräden samt Linnanmäki i 
Karstu som används som rekreationsobjekt.

I alternativ Ee gär banan över Harvakkalanlahti, sjön Outamo och Karstunlahti. Hela 
sträckningen utgörs av stug- och rekreationsomräden där landskapen enligt feedback
en är viktiga för bäde de permanenta invänarna och fritidsinvänarna i omrädet. Broar- 
na ger upphov till visuella störningar i landskapet och minskar lokalt vattendragens re
kreationsvärde. Banan begränsar möjligheterna att röra sig inom omrädet, och bullret 
minskar trivseln i rekreationen och friluftslivet.

6.7.4. Alternativ M pä sträckningen Karnainens tunnel -  Valkjärvi

I östra ändan av alternativ M gär banan över Koivulanselkä och Sepänniemensalmi 
och stör rekreationsanvändningen av vattendraget. Mellan Koivulanselkä och Sepän
niemensalmi gär banan genom en tunnel och innebär säledes inga olägenheter för re
kreationsomrädet och -förbindelserna.

Banan gär över tjärnen Heinästö och Salmijärvi och vidare i den omedelbara närheten 
av Saarilampi, Syvälampi och Sevolampi samt Nahvonjärvi. Banan gär genom enhet- 
liga skogsomräden. Dessutom bildar banbroarna en visuell störning, och bullret inne
bär olägenheter för rekreationsanvändningen och trivseln inom dessa omräden. Konse
kvenserna är väsentliga i synnerhet vid Salmijärvi.

I Kruusila finns jaktterräng i närheten av alternativet.

6.7.5. Alternativ Mk Hämjoki -  Hirsijärvi

Alternativ Mk gär över Natura-omrädet Koskenalanen. I norra delen av dragningen finns 
det enligt feedbacken i synnerhet ridrutter. Inom omrädet finns ocksä Suomusjärven 
Sisus orienteringsterränger som alternativet skär av. Orienteringsomrädet presenteras 
pä kartan över konsekvenserna för människorna (bilaga 2, kart 22/35). Banan innebär 
störningar för rekreationsförbindelsen mellan Lahnajärvi och Suomusjärvi, och bullret 
olägenheter för rekreationsanvändningen inom omrädet. Alternativ Mk gär genom Ane-

6.7.6. Alternativ Mp Suomusjärvi -  Aarnionperä

I alternativ Mp tangerar banan Lahnajärvi, gär över Pernjärvi och Kakarlammi samt tang
erar Syväjärvi pä nära häll. Pernjärvi och dess omgivning utgör ett betydande rekrea- 
tions-, bärplocknings- och friluftsomräde. Banan innebär skadliga konsekvenser för re
kreationsanvändningen i omrädet pä grund av bullret samt landskaps- och hinderverk- 
ningarna. Ocksä rekreationsanvändarna och stugborna vid Kakarlammi och Syväjärvi 
motsätter sig projektet: enligt dem finns det inte utrymme för rekreationansvändning 
inom omrädet, om alternativ Mp genomförs.

Enligt Salon Viesti finns de bästa orienteringsomrädena mellan Karjaskylä och Lam- 
menjärvi. Här har bland annat Jukolakavlen arrangerats. Bandragningen gär genom 
orienteringsomrädet. Banan innebär ocksä olägenheter för rekreationsanvändningen 
vid Maalunlampi.

Alternativ Mp tangerar pä mycket nära häll den förhistoriska fornborgen Linnanmäki i 
byn Ruotsala. Banan skär av stigen till Linnanmäki.

Figur 20. Den natursköna stigen till Linnamäki som har märkts ut och upprätthälls av Museiver- 
ket. En järnvägstunnel skulle utmynna precis vid denna sluttning. Hur kommer man 
sedan upp till Linnamäki? Invänare, Muurla.



42

Förfarandet av miljökonsekvensbedömning för genbanan Esbo -  Salo, miljökonsekvensbeskrivning
MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÄLLANDEN OCH TRIVSEL

6.7.7. Alternativ E+M Valkjärvi -  Salo

Banan gär över rekreationsförbindelsen mellan norra ändan av Kave-Rytköjärvi och 
Muurlanjoki och innebär störningar i rekreationsanvändningen av dessa.

I Salo tangerar bandragningen en golfplan, vilket stör omrädesanvändarna.

6.8. Konsekvenser för näringsgrenar och tjänster

Med undantag av alternativen E+M Esbo -  Lojo och Ee Lojo -  Hirsijärvi är omfattningen 
av tjänsterna som finns i närheten av banan mycket ringa vid samtliga alternativ. Kon- 
sekvenserna för näringsgrenarna anknyter antingen till att tillgängligheten till tjäns- 
terna försväras pä grund av banans hinderverkan eller till att banan och de olägenheter 
som trafiken pä denna ger upphov till försvärar näringsutövningen. Dessa konsekvenser 
har uppstätt redan under de preliminära planeringsfaserna. Tillgängen pä information 
om de privata tjänsterna och deras placering är spridd, och därför har konsekvenserna 
för de enskilda näringsidkarna inte bedömts. Förutom konsekvenserna som är mest be- 
tydande med tanke pä helheten har man utifrän befintlig information tagit upp konse
kvenserna för enskilda objekt i texten.

I tabell 6 finns en uppskattning av den äker- och skogsareal som kommer att finnas in- 
om ett avständ pä 30 meter frän banans mittpunkt. Förutom de sammanfallande sträck- 
orna pä E+M har omfattningen beräknats för hela dragningen Lojo -  Aarnionperä. En- 
ligt bedömningen blir mest äkerareal under alternativ M (86,8 hektar) och minst under 
alternativ Mk (65,2 hektar). Banan gär genom äkrar och försvärar jordbruket, dä det blir 
svärare att förflytta sig frän ett äkeromräde till ett annat. Enligt bedömningen blir mest 
skogsareal under alternativ Mk (280,9 hektar) och minst under alternativ Ee (209,8 hek
tar). Hinderverkan kan ocksä ge upphov till olägenheter för de jord- och skogsbrukare 
vars äker- eller skogsarealer finns pä längre avständ frän banan. Banans hinderverkan 
utgör inte en lika betydande faktor för skogsbruket som för jordbruket, eftersom sköt- 
seln och avverkningarna utgör tidvis förekommande, inte ärliga ätgärder.

Konsekvenserna för de offentliga och privata tjänsterna är mycket ringa, eftersom det 
finns enbart fä servicebyggnader i närheten av bandragningarna. Av servicebyggnader- 
na har internat-, värdanstalts-, undervisnings- och daghemsbyggnader granskats. En 
genomgäng av konsekvenserna för servicebyggnaderna görs för varje dragninigsalter- 
nativ samt pä kartorna i bilagan.

6.8.1. Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo

I närheten av dragningen (mindre än 200 meter frän banan) i Mickels, Esbo, finns ett 
daghem. Daghemmet faller inte inom bulleromrädet, men konsekvenserna under byg- 
gandet (buller, damm osv.) kan vara betydande.

En motocrossbana, en betongstation, ett verk för hantering av byggnadsavfall och en 
jordavstjälpningsplats finns i närheten av avfallshanteringsverket i Kärringmossen. Ba
nan som dras pä norra sidan av motorvägen medför inga större konsekvenser för verk- 
samheten vid dessa. Söder om motorvägen ligger Veikkola industriomräde som i fram- 
tiden kan fä nytta av närheten till Veikkola station.

Banan medför skadliga konsekvenser främst för jord- och skogsbruket genom att den 
tar markareal och skär av förbindelser. Till exempel ändras förbindelserna pä de mark- 
omräden som blir mellan motorvägen och banan.

I södra Vichtis finns mänga typer av industriell verksamhet. I Huhmari blir ett tryckeri 
under banan. Banan skulle inte medföra nägra betydande konsekvenser för körövnings- 
banan i närheten av Nummela station.

De som blir mest lidande av banprojektet är ett tryckeri och en golfbana som blir under 
banan samt ett daghem och Huhmarnummen koulu som finns i närheten av banan. I 
närheten av de kommande stationerna skapar banan nya möjligheter. Enligt feedback- 
en har banreserveringen redan nu medfört skadliga konsekvenser för näringslivet in
om omrädet, dä osäkerheten gällande genbana hindrat utvecklingen inom omrädet. Ä 
andra sidan förutspär invänarna att serviceutbudet inom omrädet skulle utvidgas och 
öka i och med byggandet av genbanan och ökningen av invänarantalet i närheten av 
stationerna.

6.8.2. Alternativ E pä sträckningen Karnainens tunnel -  Hirsijärvi

I närheten av alternativ M (mindre än 200 meter frän banan) finns inga läroanstalter, 
daghem o.d. servicebyggnader. Banan leder till förändringar i vägförbindelserna, och 
därför kan den ändä försvära färden frän omrädena i närheten av banan till tjänsterna 
längre bort.

Projektet anses redan nu medföra skadliga konsekvenser för näringsverksamheten. Vid 
Enäjärvi norr om banan finns en stugby, vars verksamhetutveckling stannat upp pä 
grund av banprojektet. Ocksä i Karstu räder motsvarande situation. Här planeras bland 
annat en husdjursgärd som skulle bli under alternativ E.

Dragningen medför olägenheter för utövandet av jordbruksnäringarna bland annat in
om Mustlahti-Kiikalaomrädet och i Lemula, Aneriojokilaakso. Banan tar odlingsareal, 
skär av förbindelser och försvärar odlingsanvändningen av äkrarna. Invänarna har fram- 
fört att dragningen ocksä gär genom omräden som är viktiga med tanke pä skogs- och 
viltvärden, vilket är till förfäng för utövandet av dessa verksamheter.

6.8.3. Alternativ Ee Lojo -  Sammatti

I närheten av alternativ Ee (mindre än 200 meter frän banan) finns tvä läroanstalter. 
Längre bort frän banan finns det dessutom ett flertal andra tjänster inom Routio-, Hiit-

Tabell 6. Uppskattning av äker- och skogsarealen (hektar) som finns inom 30 meters avständ frän bandragningens mittpunkt.

Alternative E + M (Esbo - E (Lojo - M (Lojo - Ee (Lojo - Mk (Lojo - Mp (Lojo - E + M (Aarnion-

Areal (ha)
Lojo) Aarnionperä) Aarnionperä) Aarnionperä) Aarnionperä) Aarnionperä) perä -  Salo)

Äkerareal 10 81 86,8 82,7 65,2 73 0

Skogsareal 35 221 261,8 209,8 280,9 275 0

Totalt 45 302 348,6 292,5 346,1 348 0

ti- och Paloniemiomrädena, till exempel ett daghem, byggnader som används för under- 
visning, ett äldrehem och ett internat. Byggandet av banan torde medföra förändringar 
i omrädets vägförbindelser, vilket i sin tur kan försvära tillgängligheten till tjänsterna 
vid Lojoäsen. Av samma orsak förändras färden frän Routio-, Hiitti- och Paloniemiomrä
dena i Lojo till tjänsterna i Lojo stad. Konsekvenserna beror visserligen pä hur banans 
under- och övergängar arrangeras.

Alternativ Ee försvärar utövandet av jordbruksnäringarna bland annat pä äkrarna söder 
om Karstu, där banan kan försvära odlingen, även om man lyckas dra banan förbi det 
mest värdefulla landsbygdslika kulturlandskapet.

6.8.4. Alternativ M pä sträckningen Karnainens tunnel -  Valkjärvi

I närheten av alternativ M (mindre än 200 meter frän banan) finns inga läroanstalter, 
daghem o.d. allmänna servicebyggnader. Banan leder till förändringar i vägförbindel
serna, och därför kan den ändä försvära färden frän omrädena i närheten av banan till 
tjänsterna längre bort.

Alternativ M försvärar utövandet av jord- och skogsbruksnäringarna, dä banan splittrar 
skogsomräden och skär av skogsbilvägar. Inom omrädet finns ocksä odlingsäkrar som 
splittras av bandragningen, bland annat i Laperla och Kruusila.

6.8.5. Alternativ Mk Hämjoki -  Hirsijärvi

I närheten av alternativ Mk (mindre än 200 meter frän banan), norr om Suomusjärvi, 
finns den tidigare skolan Enäjärven koulu som upphörde i slutet av 1990-talet och som 
idag är i privat ägo. Banan medför alltsä inga olägenheter för servicebyggnader.

Bandragningen gär genom skogsomräden och medför olägenheter för skogsbruket. 
I Ahtiala, Aneriojokilaakso, ger dragningen upphov till olägenheter för utövandet av 
jordsbruksnäringarna.

6.8.6. Alternativ Mp Suomusjärvi -  Aarnionperä

I närheten av alternativet (mindre än 200 meter frän banan) finns inga servicebyggna
der. Banan leder till förändringar i vägförbindelserna, och därför kan den ändä försvära 
färden frän omrädena i närheten av banan till tjänsterna längre bort. Banan gär genom 
skogsomräden och medför olägenheter för skogsbruket. Banan splittrar äkrar bland an
nat i de norra delarna av byn Kruusila.

6.8.7. Alternativ E+M Valkjärvi -  Salo

I närheten av alternativ E+M Valkjärvi -  Salo (mindre än 200 meter frän banan) finns 
servicebyggnader inom Salo stads omräde. Söder om banan finns ett äldrehem (nä- 
got utanför zonen pä 200 meter) samt gymnasiet Salon lukio i hörnet av Kiskontie och 
Perniöntie. Enligt bullerberäkningarna faller dessa inte inom bulleromrädet, men ba
nan försvärar tillgängligheten till dem samt päverkar trivseln i användningen av gärds- 
omrädena vid byggnaderna. Pä norra sidan av banan finns en privat servicehusstiftel- 
ses bostäder som omfattar en boendeenhet för utvecklingshämmade och omsorg om 
utvecklingsstörda samt bostäder inom äldreomsorgen. Byggnaderna ligger inte inom 
bulleromrädet. Olägenheterna under byggandet, till exempel buller, kan vara till och 
med mycket störande för användarna av servicebyggnaderna som ligger sä nära banan, 
i synnerhet för äldre personer.

Inom Muurla -  Kistolaomrädet splittrar banan äkeromräden som används för odling. 
Ett exempel pä konsekvenserna för näringarna gäller Kistola, men kunde ocksä gälla 
mänga andra omräden:
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"I Kistola finns ett par större lantgärdar där man förbereder generationsskift. Dessa 
ungdomar kan tveka ätminstone när det gäller att bli jordbrukare pä heltid, och därför 
skaffar de sig för säkerhets skull nägot annat yrke som sedan fär ungdomarna att helt 
och hället lämna sin hemgärd.” (Muurla, en invänares e-postmeddelande)

Banan kan medföra positiva konsekvenser för näringarna och tjänsterna i Salo, efter- 
som banan anses stärka Salo stads ställning framförallt som arbetsomräde. Ä andra si- 
dan kan banan medföra ocksä skadliga konsekvenser för näringsverksamheten. Till ex
empel medför btggandet av banan och bullret frän driften av banan olägenheter för den 
golfplan som finns pä norra sidan av banan i Salo.

6.9. Konsekvenser för välfärden

Av feedbacken har det klart framgätt att banprojektet redan medfört och fortfarande 
medför betydande konsekvenser för människorna. De mänga osäkerhetsfaktorerna i an- 
slutning till projektet päverkar den psykiska hälsan. Invänarna upplever att framtids- 
planeringen blir besvärlig, eftersom det inte finns nägon information om tidsplanen för 
projektets framskridande, den slutliga dragningen eller tidsplanen för genomförandet. 
Mänga invänare som intervjuats eller gett feedback för bedömningen har berättat att 
projektet gett upphov till depression, stress och andra skadliga hälsokonsekvenser, till 
exempel sömnlöshet. Familjernas oro över huruvida hemmet och eventuellt näringen 
bevaras äterspeglas ocksä hos barnen. Invänarnas gemensamma önskan är att ett be- 
slut om bandragningen och tidsplanen för genomförandet fattas sä snart som möjligt.

Invänarna i och ägarna till fastigheterna som blir under eller bredvid banalternativen 
berättar att de under hela den länga planeringen lämnats i ovisshet, och i närheten av 
den dragning som väljs fortsätter detta ännu i flera decennier. Invänarna upplever att 
de är bundna till fastigheterna resten av sitt liv. Inget nytt fär byggas pä fastigheterna, 
och man vägar inte nödvändigtvis ta itu med nägra reparationer, i alla fall inte nägra 
dyrare. Pä motsvarande sätt är näringsidkarna osäkra pä om det lönar sig att planera en 
utvidgning av företagets lokaler, dä banan kan omintetgöra gjorda investeringar. Fast- 
igheten kan inte säljas och om en köpare fakstiskt skulle hittas, har priset ändä rasat till 
följd av hotet med genbanan. Ingen ersätter den värdeförlust som en fastighet drabbas 
av redan under planeringsfasen.

Enligt intervjuerna och feedbacken har mänga upplevt planeringen av genbanan Es
bo -Salo  som ett projekt som kommer "uppifrän”, utifrän statens beslut. Det upplevs 
pä sätt och vis som övermäktigt, vilket skapar en känsla av maktlöshet. Mänga anser 
att det inte finns nägot egentligt behov för den snabba trafiken och att de relativt smä 
tidsbesparingarna blir alltför dyra. En bana som planeras enbart för lokaltrafiken kunde 
utformas sä att den tar större hänsyn till miljön och medför nytta för invänarna. Ändä är 
till och med byggandet av stationerna ännu osäkert. Om inga stationer byggs, medför 
banan enbart olögenheter för invänarna.

Av äsikterna har det framgätt att man inte tror att projektet Lojo -  Salo medför nägon nyt
ta för största delen av lokalinvänarna. Inom de omräden i vilkas omedelbara närhet banan 
dras befarar man dessutom att den medför skadliga konsekvenser för förutsättningarna 
att vidareutveckla omrädet. Mänga invänare mellan Lojo och Salo anser att nödvändig- 
heten av projektet ännu borde bedömas. Enligt nägra invänares egen bedömning skulle 
behovet av banan minska under de närmaste decennierna till följd av att de snabba data- 
trafikförbindelserna minskar behovet av att snabbt förflytta sig frän en ort till en annan.

Det anses vara orättvist att ersättningar (till exempel för försämrade och försvärade för- 
utsättningar för jordbruksnäringen, minskning av fastighetspriserna osv.) inte utbeta- 
las för de konsekvenser som uppstär redan före byggandet av banan.

Dragningen mellan Esbo och Lojo (alternativ E+M) valdes redan i landskapsplanen. Ät
minstone har de invänarna som en längre tid bott i trakten redan länge varit medvetna 
om dragningarna E och Ee, men genomförandet av banan har fortlöpande varit osäkert 
och föremäl för spekulationer. Under länga perioder verkade det som om banan inte 
byggs. De mänga olika bandragningarna har lett till att osäkerheten nu har spritt sig till 
ett mycket stort omräde. Oberoende av dragning upplever invänarna det som orättvist 
att projektet redan nu försvärar försäljningen av fastigheter och sänker fastighetsvärdet, 
trots den länga tidsplanen för genomförandet.

Alternativen M, Mk och Mp är nya alternativ. De har skapat oro som anknyter i synner- 
het till samverkningarna med Äbo motorväg (riksväg 1). De mest centrala av dessa är 
att det uppstär ytterligare en bullerkälla inom samma omräde och att bostäder eventu
ellt blir i kläm mellan banan och motorvägen. Dä olika projekt hopar sig pä samma om
räden blir frägan och situationen ännu mer stressande. För vissa personer i närheten 
av motorvägen pägär ersättningsprocesserna fortfarande. Nägra av invänarna vid de 
nordliga dragningarna har framfört att det vore rättvisare att dela omaket mellan flera 
omräden än att koncentrera alla leder till samma omräde. De anser att man med med 
tanke pä den befintliga motorvägen inte kan motivera M-dragningen. Pä motsvarande 
sätt anser nägra invänare längre söderut att det nordliga alternativet borde väljas för att 
de sydliga lugna omrädena ska kunna bevaras.

Under gruppintervjuerna kom det fram mänga olika attityder mot det hot som banan 
utgör. Vissa har gett upp. Andra har börjat samarbeta med föreningar (byaföreningar, 
naturorganisationer, föreningar för skydd av sjöar). Det finns tecken pä att rörelsen mot 
banan häller pä att politiseras. Mänga försöker päverka projektet eller till och med be- 
kämpa genomförandet. Verksamheten och aktiviteten kan gälla ett eller flera, till och 
med samtliga dragningsalternativ. Metoderna har omfattat

• adresser som samlats under byamöten, pä Internet samt genom dörrknackning; 
som exempel adressen för utvecklingen av kustbanan och mot den nya dragningen

• en sällsynt stor mängd feedback genom systemet för kartfeedback
• aktiv kommentering av bedömningsprogrammet, vilket har skapat ett brett feed

backmaterial
• aktiv kommentering av den preliminära generalplanen (feedbackblankett)
• aktivitet gentemot media (flera tidningsinlägg och -artiklar).

Uppenbarligen har mänga av invänarna i omrädet noggrannare än tidigare börjat ta re
da pä lagstiftningen om och förfarandena gällande planeringen och miljökonsekvens- 
bedömningen. I fortsättningen förväntas ännu aktivare kontakter med planerarna och 
de politiska beslutsfattarna.

Generellt sett kan man konstatera, att de flesta av de konsekvenser för hälsan och den 
sociala välfärden som nämnts av Vanclay (2002) framkommit i denna bedömning av 
de sociala konsekvenserna. Dessa omfattar människornas känsla av att förlora självbe- 
stämmanderätten (autonomin), osäkerheten, de huvudsakligen negativa känslorna mot 
projektet, irritationen och upplevelsen av moralisk indignation. Den senare syftar till er- 
farenheter av orättvishet: det planerade projektet stär i konflikt med vissa djupare vär- 
den. I detta sammanhang omfattar de lokala värdena, säsom konstaterats i detta kapi
tel, ä ena sidan stillsamma omräden för invänarna och rekreationsanvändarna, ä andra 
sidan bevarande av det traditionella kulturlandskapet sä längt det är möjligt, inklusive 
bevarande av livskraften hos den jordbruksnäring som hittills överlevt. Det vore fel att 
säga att människorna överdriver allvarligheten av konsekvenserna. I mänga bedöm- 
ningar har det ändä konstaterats att den osäkerhet och rädsla som upplevts pä förhand 
är de kraftigaste konsekvenserna i fräga om mänga projekt. (Vanclay 2002)

6.i0.Lindring av de skadliga konsekvenserna

Lindringen av de skadliga konsekvenserna anknyter ä ena sidan till projektet som en 
process, dvs. till planeringen, beslutsprocessen och kommunikationen som helhet, och 
ä andra sidan till själva byggandet av banan.

Projektet har väckt en känsla av osäkerhet inom ett omfattande omräde, och det har va
rit svärt för människorna att planera sin framtid pä grund av ovissheten gällande pro
jektet. Av denna orsak vore det viktigt att fä ett sä snabbt beslut som möjligt om drag
ningen. Det skulle eliminera ovissheten om dragningsalternativet i fräga om den bo- 
sättning som inte finns pä dragningen. En klar tidsplan för framskridandet av projektet 
skulle minska osäkerheten ocksä i fräga om den valda dragningen.

I närheten av alternativen M, Mk och Mp finns det invänare som gätt igenom inlösnings- 
processerna i samband med byggandet av motorvägen. För en del vissa personer har 
det varit fräga om en svär och längvarig process, och invänarna har upplevt att ersätt- 
ningarna har varit för smä. En rask och rättvis inlösningsprocess skulle öka acceptabili- 
teten för genbaneprojektet.

De skadliga konsekvenserna av säväl planeringsprocessen som byggandet kan lindras 
förutom med stöd av tekniska lösningar ocksä med hjälp av information. Uppdaterad 
information behövs i synnerhet om tidsplanerna, dragningsbesluten, konsekvenserna 
av projektet och inlösningsförfarandena samt om de praktiska arrangemangen under 
byggandet.

Invänarna har varit mycket bekymrade över bullerkonsekvenserna av banan. Bullerbe- 
kämpningen bör ocksä genomföras omsorgsfullt. Vid den närmare planeringen av bul- 
lerbekämpningen bör ocksä de eventuella bullertopparna vid tunnelmynningarna be
dömas, inte enbart dygnsmedelvärdet. Bullerbekämpningen i synnerhet pä broarna och 
stränderna har visat sig vara ett mycket viktigt mäl för invänarna i omrädet. Ocksä de 
stillsamma omrädena där bullret i proportion ökar kraftigt bör beaktas. Bekymren för 
bullerkonsekvenserna kan ocksä lindras med hjälp av välorganiserad uppföljning.

Det är ocksä viktigt att lindra konsekvenserna under byggandet, eftersom byggandet 
pägär i flera är, även om den begränsas till ett visst omräde under en viss tid. Trafiken 
ökar till följd av byggandet, vilket försämrar trafiksäkerheten förutom inom ett mer om
fattande omräde ocksä lokalt. I de lugna byarna har man inte nödvändigtvis vant sig 
vid tung trafik, vilket ytterligare kan öka säkerhetsriskerna. Dessutom ger schaktning- 
en och sprängningen under byggandet upphov till buller, vibrationer och damm, vilket 
lokalt minskar boendetrivseln. Dessa störningsfaktorer bör begränsas sä att de blir sä 
ringa som möjligt.

6.11. Sammanfattning av konsekvenserna

Den negativa sidan med alternativen E och Ee kan anses vara att de gär genom still
samma ochh naturnära omräden, vars värde säkert kommer att öka i takt med att stora 
trafikleder avgränsar dem i smalare sektorer; värdet pä de lugna bostads- och semes- 
teromrädena höjs ocksä dä deltidsboendet ökar. Dessa omräden som är viktiga för in
vänarna utgörs ofta av enhetliga öppna äkeromräden, vars utnyttjande ocksä päverkas 
negativt av alternativen. Med tanke pä konsekvenserna för människorna kan alternati
vet Ee anses vara det mest negativa. Ee gär genom bostadsomräden pä smala ställen 
och är det alternativ som lägger mest bosättning under sig. Dessutom gär banan ge
nom orörda omräden och stör fritidsbosättningen. De möjligheter som banan erbjuder 
i Sammatti är däliga, däremot kunde det nägon dag bli möjligt att bygga en station för 
närtrafiken i Muurla.
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MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÄLLANDEN OCH TRIVSEL

Konsekvenserna av de nordliga alternativen päverkar invänare och fritidsinvänare som 
redan blivit lidande till följd av motorvägsprocessen. Konsekvensen kan ställvis anses 
vara orimlig. Alternativ Mk kan kanske anses medföra minst skadliga konsekvenser. Ba- 
nan gär huvudsakligen genom glest bebyggda omräden. Visserligen päverkar den ofta 
till exempel rekreationsanvändningen av skogsomrädena, men konsekvenserna sträck- 
er sig inte lika längt som i ett öppet landskap eller är inte lika kraftiga som i närheten 
av bebyggelse. Inom näromrädet av banan skulle den medföra skadliga konsekvenser 
främst för sommarinvänarna vid stränderna av flera sjöar. Bullerbekämpningen pä bro- 
arna och stränderna skulle vara en central ätgärd för lindringen av de skadliga kon
sekvenserna. Alternativet skulle möjliggöra byggandet av en station för närtrafiken i 
Muurla i nägot skede.

fabelt 7

Osäkerhetsfaktorer

Konsekvenserna för människorna är inte entydiga. Konsekvenserna av projektet upp- 
levs subjektivt, vilket försvärar bedömningen av bland annat konsekvensernas betydel- 
se. De lokala invänarnas olika syn pä konsekvenserna av projektet samt pä karaktären 
och betydelsen av konsekvenserna har framgätt av gruppintervjuerna och feedbacken. 
Kommentarerna hänger ändä delvis ihop med tidpunkten för bedömningen. Människor
na kan ocksä ändra sina uppfattningar utifrän ändringar i projektplanen, resultaten av 
konsekvensbedömningarna eller nyheter eller händelser utan samband med projektet. 
Det totala verkningsomrädet för de olika alternativen är mycket omfattande, och det är

sâ pass svârt att fâ en helhetsbild att det ârmôjligt att framfôra olika âsikter om slut- 
satserna. Trots att ett omfattande material har stâtt till fôrfogande och att objektivitet 
har efterstrâvats, âr det ocksâ môjligt att nârinvânarna i vissa omrâden/vid vissa drag- 
ningsalternativ fâtt sin rôst bâttre hôrd ân andra.

Konsekvenserna har bedômts pâ en relativt allmân nivâ, eftersom enbart de preliminâra 
planerna pâ allmân nivâ stâtt till fôrfogande.

Jämförelsetabell över konsekvenserna av banan för människornas levnadsfôrhâllanden och trivsel

E+M (Esbo-Lojo) E (Lojo-Aarnionperä) M (Lojo-Aarnionperä) Ee (Lojo-Aarnionperä) Mk (Lojo-Aarnionperä) Mp (Lojo-Aarnionperä) E+M (Aarnionperä-Salo)

Konsekvenser för boen- 
det, fastigheterna och 
trivseln

Betydande negativa konsekven
ser, bl.a. i Kolmiranta och Veikko
la. Flera bostäder blir under ba
nan och inom bulleromrädet. Hin- 
derverkan betydande i synnerhet i 
tätorterna.

Gär genom landsbygdslika 
omräden och populära fritids- 
bostadsomräden Rikligt med 
störningar mellan Lohilampi 
och västra delarna av Enäjärvi, 
i Hirsijärvi, Kistola och Lemula

Negativa samverkningar med 
motorvägen (buller, störningar, 
inlösningsprocesser). Banpro- 
jektet anses vara orimligt. Bo- 
sättning hamnar mellan mo
torvägen och banan.

Gär över näset vid Lojosjön pä 
tränga ställen. Försämrar triv- 
seln för bäde den permanenta 
bosättningen och fritidsbosätt- 
ningen.

Negativa samverkningar med 
motorvägen (buller, stör
ningar, inlösningsprocesser). 
Rikligt med störningar pä 
fritidsbostadsomrädena vid 
Lahnajärvi och Siitoonjärvi.

Negativa samverkningar med 
motorvägen (buller, stör
ningar, inlösningsprocesser). 
Rikligt med störningar för 
fritidsbostadsomrädena vid 
Pernjärvi.

Negativa konsekvenser i Luk- 
karinmäki nära Salo cen
trum. Minskar boendetrivseln i 
servicehusstiftelsens bostäder.

Invanare+fritidshus som 
utsätts för butler dagtid, 
efter bullerbekämpning

71 + 36
Banans och motorvägens gemen- 
samma bulleromräde, bl.a. mellan 
Hista och Veikkola samt vid Lojo- 
äsen.

57 + 87

I proportion relativt stor höj- 
ning i bullernivän inom still- 
samma omräden

91 + 59
Bulleromräden bl.a. vid Salmi
järvi och Hirsijärvi.

49 + 34

Framförallt i Routio, Hiitti och 
Paloniemi blir byggnader inom 
bulleromrädet.

56 + 49

Banans och motorvägens ge- 
mensamma bulleromräden 
bl.a. vid Lahnajärvi och S ii- 
toonjärvi.

39 + 57

Banans och motorvägens ge- 
mensamma bulleromräden 
bl.a. i Ruotsala.

[ingär i dragningarna E och M]

Eventuella bullerolägenheter i 
omgivningen av servicehusen.

Bostads- och fritidshus 
inom 30 meters avstand 
fran banan

42 + 3 22 + 5 19 + 0 24 + 11 16 + 3 19 + 0 10 + 0

Konsekvenser för omra- 
dets karaktär och samhäl- 
lelighet

I de nya stationsomrädena ändrar 
höghusbygget omrädets karaktär.

Gär genom Mustlahti, Salmi, 
Arpalahti och Lemula byar.

Nya eventuella stationer gör 
byggandet inom omrädet täta- 
re Gär genom Kruusila by.

Gär genom det längdragna tät- 
ortsomrädet i Lojo och pä nä
set vid Lojosjön.

Splittrar bysamfundet bl.a. i 
Ahtiala.

Gär genom bl.a. Ruotsala by. Banan splittrar ett enhetligt 
äkerlandskap inom Muurla- 
Kistolaomrädet.

Konsekvenser för kommu
nikation och trafik

Effektiviserar kommunikationerna 
mellan Esbo och Salo. Stationer- 
na i Lojo, Veikkola och Nummi vid 
utkanten av tätorten. Oro över sä- 
kerheten att röra sig i tätorterna.

De eventuella stationerna i 
Sammatti och Muurla utan- 
för tätorterna. Försvärar de inre 
kommunikationerna i byarna 
Mustlahti och Lemula.

Nummi station och de eventu
ella stationerna i Suomusjärvi 
och Muurla längt frän tätorter
na. Olägenheter för kommuni
kationerna inom Kruusila.

Hinderverkningar i tätorterna i 
Västra Lojo.

Nummi station och den even- 
tuella stationen i Muurla längt 
frän tätorterna. Torde förändra 
vägförbindelserna till stugom- 
rädena vid Lahnajärvi och S ii- 
toonjärvi.

Nummi station och den even
tuella stationen i Suomusjär
vi längt frän tätorterna. Torde 
förändra vägförbindelsen till 
stugomrädena vid Pernjärvi.

Förbättrar förutsättningarna 
för arbetsresetrafiken till och 
frän Salo.

Konsekvenser för rekrea- 
tion och friluftsliv

Olägenheter för rekreationen vid 
vattendragen och naturskydds- 
omrädena som finns i närheten av 
banan. Trycket att bygga stations- 
omräden i Myntböle och Veikkola 
ett hot för rekreationsomrädena.

Olägenheter bl.a. för rekreatio
nen vid vattendragen och om- 
givningen av dessa i Enäjärvi- 
omrädet, Hirsijärvi, Aneriojoki- 
laakso samt i närheten av ba- 
nan.

Olägenheter för rekreationen 
vid vattendragen i närheten av 
banan och för jakten i omgiv- 
ningen av Kruusila.

Olägenheter för vattendragen, 
tvä Natura- och tvä nationella 
naturskyddsomräden i närhe
ten av banan samt för rekrea
tionen vid Linnanmäki i Karstu.

Olägenheter för rekreationen, 
orienteringsterrängen och rid- 
rutterna i Natura-omrädet Ko- 
skenalanen och i Aneriojoki- 
laakso.

Olägenheter för rekreationen 
och orienteringsterräng vid 
vattendragen och omgivning- 
en av dessa som blir i närhe
ten av banan, t.ex. Linnamäki i 
Muurla.

Olägenheter för rekreationen 
vid Salo golfplan bredvid ba
nan.

Konsekvenser för nä- 
ringsgrenar och tjänster

Nya möjligheter i närheten av sta- 
tionerna. Ett tryckeri och en golf
plan blir under banan.

Olägenheter för jordbruket 
bl.a. i Mustlahti, Lemula och 
Kistola samt för bl.a. stugbyar- 
nas och gärdsbutikernas verk- 
samhetsförutsättningar.

Olägenheter för jordbruket 
bl.a. i Kruusila och Kitula, gär 
genom skogsomräden och bry- 
ter skogsbilvägar.

Försvärar tillgängligheten till 
tjänsterna i Lojo och pä näset 
vid Lojosjön. Olägenheter för 
jordbruket bl.a. i Karstu.

Gär genom skogsomräden och 
skapar olägenheter för jordbru
ket bl.a. i Ahtiala.

Gär genom skogsomräden och 
splittrar äkrar bl.a. i Kitula.

Servicehus i närheten av ba
nan. Nya näringsmöjlighe- 
ter i Salo. Olägenheter för 
verksamhetsförutsättningarna 
för en golfplan.

Äkerareal som blir under 
banan (ha)

10 81 87 83 65 73 0

Skogsareal som blir un
der banan (ha)

35 221 262 210 281 275 0
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7. BULLER

7.1. Utgangsinformation och tiltämpade metoder

Bullerberäkningarna för de olika projektalternativen gjordes med programmet för be- 
räkning av miljöbuller Cadna/A 4.0. Nollalternativet granskades inte med bullerberäk- 
ningar. Beräkningsmodellen bildades utifrän en modell över markytan, byggnaderna 
och de planerade bandragningarna i Lantmäteriverkets terrängdatabas. I modellen in
kluderades ocksä uppgifterna om dragningen för motorväg E18, bullerhinder och trafik- 
volymer (prognostiserade trafikvolymer för är 2020) frän Ramboll Finland Oy, Sito Oy 
och Destia. Pä bandragningarna beaktades de planerade tunnlarna och broarna. Alla 
skärningar pä bandragningarna antogs vara markskärningar, vilket ger en överskatt- 
ning av spridningen av bullret pä de ställen där banan gär genom berg. Spärvidden 
antogs genomgäende vara 4,7 meter, i enlighet med normalsektionen. En modell över 
markytan utarbetades akustiskt som mjuk yta och vattendragen akustiskt som härda, 
bulleräterkastande ytor.

Uppgifterna om invänarantalet och bruksändamälet infördes för byggnaderna i beräk
ningsmodellen enligt uppgifter frän Byggnads- och lägenhetsregistret. I Salo komplet
terades uppgifterna delvis med uppgifter om invänarantalet frän Salo stad. Byggna
derna i Lantmäteriverkets terrängdatabas och uppgifterna om lägenhetstyperna och 
invänarantalet frän Byggnads- och lägenhetsregistret var inte helt överensstämmande 
i fräga om placeringen, och därför kunde en del av uppgifterna om invänarantalet inte 
kopplas ihop med rätt byggnad. En genomgäng av näromgivningarna av de alternati
va linjedragningarna gjordes, och med byggnaderna pä mindre än 100 meters avständ 
frän linjedragningen försökte man manuellt koppla ihop uppgifterna om invänarantalet. 
Ocksä en del av de nyaste byggnaderna kunde saknas i terrängdatabasen.

Bullerberäkningarna för de alternativa bandragningarna gjordes enligt de prognostise
rade trafikvolymerna och -hastigheterna (tabell 8). Ocksä bullret frän motorväg E18 be- 
räknades tillsammans med bullret frän järnvägstrafiken pä de ställen där samverkningar 
bedömdes uppstä. Utifrän beräkningarna i den första fasen dimensionerades bullerbe- 
kämpningen pä de ställen där flera byggnader föll inom bulleromrädet eller där en en- 
skild byggnad utsattes för kraftigt buller. Antalet invänare (i permanenta bostadshus) 
som utsätts för buller och antalet fritidsbostäder som faller inom bulleromrädet beräk- 
nades för varje dragningsalternativ och kommun. bäde med och utan bullerbekämpning 
och med samverkningarna med motorvägen samt utan motorvägen.

Tabell 8. Trafikvolymer pä bandragningarna

Trafikeringsin-
tervall

Tägtyp Anta l täg (st) Täg-
längd

(m/täg)

Täghas-
tighet
(km/h)dagtid (kl. 

7-22)
nattetid 
(kl. 22-7)

Esbo -  Lojo Sm4, närtra- 
fiktäg

175 17 55 80

Esbo -  Salo Sm3, pendo- 
lino

44 4 160 120 -  300

Esbo -  Salo DV12, godstäg 1 1 450 80

7.2. Bullersituationen idag

I nutäge utgör vägtrafiken den största buLLerkäLLan inom ptaneringsomrädet. Den nya 
motorvägen E18 och gamta Äbovägen är de som främst ger upphov tiLL vägtrafikbuLLer 
inom omrädet. Ocksä stamvägarna inom omrädet samt gatunätverket i SaLo, MuurLa, 
Lojo, VeikkoLa och Esbo ger upphov tiLL trafikbuLLer.

Bandragningen pä sträckan Esbo -  Lojo gär i närheten av ÄboLeden och regionväg 110. 
Pä denna sträcka förekommer buLLeroLägenheter inom omrädet redan i nuLäge. Banan 
ger upphov tiLL mer buLLeroLägenheter inom omrädet, eftersom banLinjen gär genom fle- 
ra tätorter. Det nordLigare dragningsaLternativet aLternativ M strävar efter att föLja den 
nya Ei8-motorvägens dragning. I omgivningen av detta dragningsaLternativ förekom
mer säLedes redan buLLer. UnderaLternativet aLternativ Mk avviker ändä frän motorvägen 
Längre söderut vid Suomusjärvi. DragningsaLternativet aLternativ E i sin tur gär närmast 
i sin heLhet genom omräden som idag är reLativt stiLLsamma. Om banan förverkLigas, 
skuLLe förändringen i LjudLandskapet här vara betydande. Dragningarna aLternativ M och 
aLternativ E gär pä sträckan Lojo -  VaLkjärvi genom gLest bebyggda omräden. Pä denna 
sträcka finns det idag nästan ingenting som ger upphov tiLL buLLer, men det är ocksä fä 
människor som utsätts för buLLret. Pä denna sträcka finns det ändä rkLigt med fritidsbo
städer inom banans verkningsomräde.

ALternativet aLternativ Ee skär genom de tätt befoLkade orterna Routio, Hiitti och Pa
Loniemi. I Routio finns det rikLigt med viLLor, och inom heLa omrädet strandbosättning 
samt fritidsbostäder. I nuLäge ger vägtrafiken upphov tiLL nägot buLLer. MeLLan SaLo och 
MuurLa gär bandragningen Längt frän motorvägens sträckning (bortsett frän dragning
en aLternativ Mp). Pä denna sträcka finns MuurLa och SaLo tätorter samt nägra bostads- 
koncentrationer. Pä detta avsnitt är buLLret idag troLigtvis ringa, bortsett frän buLLret frän 
gatutrafiken i centrum av MuurLa och SaLo. Dragning aLternativ Mp gär förbi MuurLa och 
VaLkjärvi Längs motorvägens sträckning. I omgivningen av denna dragning förekommer 
det buLLer redan i nuLäge.

7.3. Konsekvenser för buUerniväerna

Karaktäristiskt för bullret frän järnvägstrafiken är att det uppstär momentant dä ett täg 
passerar, och sedan följer till och med länga tysta perioder. I en mycket tyst omgivning 
kan det höras pä längt häll, till och med pä flera kilometers avständ, dä ett täg passerar. 
Bandragningen, i synnerhet dragningsalternativ alternativ E samt sträckan Valkjärvi- 
Salo (bortsett frän dragningen alternativ Mp) gär idag till största delen genom omrä
den där bullret är obefintligt eller ringa. Här kommer banan att leda till en betydande 
förändring i ljudlandskapet. Pä sträckan Esbo -  Lojo samt i dragningsalternativet alter
nativ M gär banlinjen till stor del i närheten av Äbo motorväg. Pä denna sträcka och i 
omgivningen av banan förekommer det redan idag buller som ytterligare ökar i och med 
banan.

I statsrädets beslut om riktvärden för bullernivä (Srb 993/1992) finns särskilda riktvär- 
den för bostadsomräden och omräden för fritidsboende. Inom bostadsomräden är rikt- 
värdet för medelljudnivän dagtid (LAeq7-22) 55 dB och för medelljudnivän nattetid (LAeq22-7) 
50 dB pä befintliga omräden. Inom fritidsbostadsomräden är riktvärdena strängare; för 
medelljudnivän dagtid (LAeq7-22) 45 dB och för medelljudnivän nattietd (LAeq22-7) 40 dB. 
Planeringen dimensioneras enligt riktvärdet dagtid.

I fräga om buller ger motorvägen och banan samverkningar pä en läng sträcka. Pä mo
torvägen är trafikvolymerna stora och hastigheterna höga i synnerhet i Esbo, och de 
bullerniväer som dessa ger upphov till ligger till grund för dimensioneringen pä de stäl
len där banan och motorvägen löper parallellt. Samverkan päverkas ocksä av ledernas 
geometri och bullerhinder, men i alla fall pä den sidan som motorvägen finns uppstär 
bullret huvudsakligen av vägtrafiken och i allmänhet ocksä pä den sidan som banan lö
per, längre bort frän lederna (mer än 500 meter).

Dragningen E+M Esbo-Lojo

Säsom ovan nämnts gär bandragningen pä sträckan Esbo -  Lojo genom flera tätorter. 
Efter Esbo centrum, dä banan viker av frän kustbanan, gär dragningen E+M förbi nägra 
bostadshus och ett daghem. Här gär banan i en skärning, och riktvärdeniväerna över- 
skrids inte vid daghemmet. Nägra bostadshus blir inom bulleromrädet. I sektionsin- 
tervallet 23 000 -  26 000 gär bandragningen genom ett omräde där det i nuläge i det 
närmaste inte förekommer nägot buller. Frän sektion 26 000 till sektion 40 000 har mo
torvägen klar samverkan med banan. Vid Nupurinjärvi, mellan motorvägen och banan, 
finns det mänga bostadshus inom ett omräde med kraftigt buller. Största delen av bull
ret förorsakas ändä av motorvägen.

I Kolmiranta leder bullret frän spärtrafiken till att riktvärdet för bullernivä överskrids vid 
flera bostadshus i närheten av banan. Pä norra sidan av motorvägen har en fem meter 
hög bullervall planerats. Denna minskar spridningen av trafikbullret frän motorvägen till 
vägen. Längre bort frän banan och vägen ger bullret frän motorvägen upphov till en be- 
tydligt högre bullernivä än banan. Norr om Kolmiranta finns nägra fritidshus inom mo
torvägens bulleromräden, i närheten av Noux nationalpark. Inom detta omräde har ba
nans inverkan pä medelljudniväerna ingen betydelse. I Veikkola blir konsekvenserna av 
banan ganska ringa, eftersom motorvägstrafiken med tanke pä bullerniväerna är klart 
dominerande vid de ställen där det inte finns nägra bullerhinder vid motorvägen. Motor
vägen ger upphov till bullerniväer som är cirka 9 dB högre än de som banan ger upphov 
till. Vid byggnaderna strax intill banan kan bullret frän spärtrafiken vara mer betydan
de än bullret frän motorvägen. Motorvägens och banans samverkningar drabbar ocksä 
Noux nationalpark. Medelljudnivän dagtid, 45 dB, sprider sig frän gränsen av national
parken cirka en kilometer in mot nationalparken.

Vid Palojärvi ger banan och motorvägen delvis upphov till samverkningar, men spär
trafiken leder till att riktvärdena överskrids vid flera byggnader norr om banan. Ocksä i 
Huhmari leder banan till att riktvärdena överskrids. I Nummela blir nägra spridda bo
stadshus inom bulleromrädet. I Nummela begränsas bullerspridningen av att banan 
pä flera ställen gär genom en skärning. Vid stranden av Iso Myllylammi i Nummenkylä 
blir en del av fritidsbostäderna inom det bulleromräde där medelljudnivän 45 dB dagtid 
överskrids. Vid nordöstra stranden av Lehmijärvi finns det fritidsbostäder inom buller
omrädet, och dessutom finns det nägra bostadshus strax intill banan inom bullerom
rädet pä samma omräde. Bullret frän motorvägen och delvis frän banan sprider sig till 
ässkyddsomrädet vid Lojoäsen. I synnerhet ässluttningen mot lederna belastas av bul- 
lerkonsekvenserna. Väster om Lojo station och i Karnainen blir nägra bostadshus inom 
banans bulleromräde norr om banan. Söder om banan är motorvägens inverkan större 
än banans.
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Dragning E+M Valkjärvi-Salo

Pä dragningen E+M mellan Valkjärvi och Salo finns det just inga objekt som utsätts för 
butler före Salo tätort. Vid stranden av Valkjärvi finns mänga fritidshus, men enligt bul- 
lerberäkningen finns byggnaderna inte inom bulleromrädet. I Muurla har dragningen 
vid tätorten flyttats söderut sä att enbart enstaka bostadshus utsätts för buller. Närma- 
re Salo i Lukkarinmäki blir flera bostadshus inom bulleromrädet.

Mellan Valkjärvi och Salo gär dragning M genom omräden där det troligtvis inte finns 
nägot som ger upphov till betydande buller i nuläge. Bullret frän banan leder alltsä till 
en betydlig förändring i ljudlandskapet inom omrädet.

Dragning M, Lojo -  Valkjärvi

Vid Maikkalanselkä blir mänga fritidshus inom bulleromrädet norr om banan. Ocksä 
söder om banan finns tvä fritidshus inom banans bulleromräde. Vid gränsen mellan 
Nummi-Pusula och Lojo finns nägra fritidshus inom bulleromrädet söder om banan. 
Vid samma ställe ligger fritidshusen inom motorvägens bulleromräde. Vid stränderna 
av Syvälammi och Sevolammi finns fritidsbostäder som blir inom spär- och vägtrafi- 
kens bulleromräde. I sektionsintervallet 69 000 -  70 500, mellan motorvägen och ba
nan, finns nägra byggnader som utsätts för kraftiga bullerkonsekvenser. I sektionsin
tervallet 72 000 -  84 000 finns nägra ställen där riktvärdeniväerna överskrids. Vid stran
den av Salmijärvi finns fritidsbostäder vid vilka riktvärdesniväerna klart överskrids. Vid 
stranden av Nahvonjärvi finns ocksä flera fritidshus inom bulleromrädet. I Kruusila blir 
en skola inom banans och motorvägens gemensamma bulleromräde. Vid stränderna av 
Hirsijärvi faller mänga fritidsbostäder inom bulleromrädet 45 dB dagtid norr om sjön.

Dragning E, Karnainen -  Valkjärvi

Linje E gär genom glest bebyggda omräden. Omräden som idag troligtvis är till och 
med mycket tysta utsätts till stor del av konsekvenserna. Förutom att banan leder till 
betydligt höjda bullerniväer inom omrädet, leder den ocksä till en total förändring i ljud
landskapet inom omrädet. Man bör ändä komma ihäg att under de tider dä det inte före- 
kommer nägon tägtrafik, motsvarar omrädets ljudlandskap dagens ljudlandskap.

Pä dragningen E överskrids riktvärdena enbart vid enstaka bostadshus. Vid Lohilampi 
finns det nägra bostadshus pä vardera sidan av banan. Fritidshusen vid stränderna av 
viken i Arpalahti blir pä en läng sträcka inom ett bulleromräde där riktvärdenivän över
skrids. Ocksä vid stränderna av Enäjärvi finns det byggnader som blir inom bulleromrä
det. Vid stranden av Aneriojoki finns enstaka bostadshus inom bulleromrädet pä varde
ra sidan av banan. Vid stranden av Riitjärvi blir ocksä nägra fritidshus inom bulleromrä
det. Vid stranden av Hirsijärvi blir mänga fritidshus inom bulleromrädet.

Dragning Mk

I sektionsintervallet 74 000 -  85 000 pä dragningen Mk förekommer samverkningar med 
motorvägen. Frän Suomusjärvi mot Salo gär bandragningen idag genom stillsamma 
omräden. Mellan banan och motorvägen finns byggnader vid vilka bullersituationen 
förvärras betydligt. Ofta har bullerhinder ingen effekt dä det gäller att skydda ställen av 
denna typ. Längs dragningen finns det ställen där det behövs bullerbekämpning pä hela 
sträckan. Pä de ställen där bullerbekämpning behövs är det glest mellan bostads- och 
fritidshusen. Ett undantag utgör stränderna av Siitonjärvi och Lahnajärvi där ett stort 
antal fritidsbostäder och permanenta bostäder blir inom bulleromrädet.

Dragning Ee

Dragningen Ee och motorvägen har samverkningar med banan i sektionsintervallet 
51 000 -  58 000. Pä denna sträcka sträcka är det svärt att skilja ät konsekvenserna av 
banan och motorvägen. Mellan Routio och Paloniemi torde vägtrafiken i nuläge ge upp
hov till nägot buller, eftersom omrädet är relativt tätt bebyggt. Innan Ee-dragningen 
ansluter till dragning E i västra ändan, gär den sannolikt genom ett stillsammare om- 
räde.

Vid nordöstra stranden av Lehmijärvi finns det fritidsbostäder inom banans och motor
vägens bulleromräden, och dessutom finns det nägra bostadshus helt intill banan inom 
bulleromrädet pä samma omräde. I Routio och Vähä-Routio finns det mänga fritidshus 
inom banans bulleromräde vid det ställe där banan viker av frän motorvägen. I Hiitti och 
Paloniemi finns det tät bostadsbebyggelse. Bostadshusen närmast banan ligger i all- 
mänhet inom bulleromrädet, och bostadshusen bakom dessa, längre bort frän banan, 
finns inte inom det omräde där riktvärdesnivän överskrids. I Paloniemi finns ocksä en 
folkhögskola och ett yrkesinstitut inom bulleromrädet. Vid stranden av Outamonjärvi 
blir mänga fritidshus inom bulleromrädet. Vid stranden av Karstunlahti i Karstu finns 
ocksä flera fritidshus inom bulleromrädet.

Dragning Mp

Dragning Mp har samverkningar med motorvägen i sektionsintervallet 88 000 -  107 000. 
Vid stränderna av Pernjärvi och Syväjärvi i Pernjoki finns fritidshus som ligger inom mo
torvägens och banans gemensamma bulleromräde. Nägra bostadshus blir ocksä mel
lan motorvägen och banan. Dessa skyddades i den omfattning som konsekvenserna av 
motorvägen inte helt täckte konsekvenserna av banbullret. Vid Yltjärvi blir nägra bo
stads- och fritidshus inom bulleromrädet. Mellan Yltjärvi och Salo gär banan genom en 
skärning och en tunnel, och därför blir de medelljudniväer som banan ger upphov till pä 
denna sträcka ganska läga i omgivningen.

I samtliga dragningsalternativ, med undantag av eventuellt dragning Ee, överskrids 
riktvärdena för det mesta inom omräden som används för fritidsboende. Detta kan för- 
klaras med att strängare riktvärden tillämpas för fritidsboende. I omgivingen av drag
ning E är bullerkonsekvenserna för fritidsboendet och miljön i allmänhet av en annan 
typ en pä dragning M. Dragning E gär idag genom mycket stillsamma omräden, och den 
nya banan skulle här leda till en total förändring i ljudlandskapet. Tägen ger inte upp
hov till nägot kontinuerligt buller, men i en stillsam miljö hörs bullret under gynnsamma 
förhällanden pä mycket längt avständ. Längs motorvägen överröstar buller och annat 
oljud frän motorvägen tägets ljud, och därför hörs bullret enbart i närheten av banan, 
där det ger upphov till höga bullerniväer. Ä andra sidan kan den ökade bullerbelast- 
ningen pä de omräden som redan nu belastas av bullerkonsekvenser längs motorvägen 
anses vara mycket menlig.

I följande tabeller presenteras antalet permanenta invänare och fritidshus som blir in
om bullerzonen. I bilaga 4 presenteras samma konsekvenser kommunvis. I Byggnads- 
och lägenhetsregistret anges invänarantalet för bostadshusen, men för fritidshusen 
anges inte invänarantalet. Vid en genomgäng av tabellerna bör alltsä hänsyn tas till 
att invänarantalet anges i fräga om bostadshusen och antalet byggnader i fräga om fri
tidshusen. Dessutom bör det observeras att varje alternativ omfattar hela sträckan frän 
Esbo till Salo.

Tabell g. Antal permanenta invänare inom Esa-banans bulleromräde (invänarantal) utan
bullerbekämpning pä de olika dragningsalternativen

M E Ee Mk Mp

Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt

un'sT10

867 939 1308 873 754

0 un1un 960 431 1014 427 1466 591 955 420 881 320

unun10un 513 128 534 133 725 185 509 135 382 96
55 -  60 164 71 165 73 228 94 162 75 124 43
60 -  65 70 21 70 19 101 21 78 19 65 20

mer 65 25 0 24 0 28 0 26 0 28 0

Totalt inom omrädet där riktvärdet överskrids

259 220 259 225 357 300 266 229 217 159

Tabell 10. Antal fritidshus (antal byggnader) inom ESA-banans bulleromräde utan bullerbe- 
kämpning pä de olika dragningsalternativen

M E Ee Mk Mp

Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt
un'n|-10

83 101 109 76 96
0 un1un 98 46 118 47 126 61 101 35 106 54

unun10un 62 27 59 22 72 24 48 19 75 31
55 -  60 25 9 28 9 33 12 18 5 30 13
60 -  65 16 2 13 0 16 1 10 0 20 2

mer 65 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0

Totalt inom omrädet där riktvärdet överskrids

203 167 218 179 248 207 177 135 235 196

7.4. Konsekvenser för de stillsamma omrädena

De klart stillsammare omrädena pä bandragningarna finns sannolikt i omgivningen av 
bandragning E samt i omgivningen av dragning E+M mellan Muurla och Hirsijärvi. Uti- 
frän kartgranskningen verkar det som om det finns stillsamma omräden ocksä i omgi
vingen av alternativ M vid Salmijärvi, omgivningen av alternativ Mk söder om Anerio- 
järvi och omgivningen av alternativ Mp söder om Ylisjärvi.

Pä mycket stillsamma omräden spräcker bandragningen den tysta ljudmiljön inom ett 
stort omräde, eftersom ljudet hörs pä upp till en kilometers avständ. Detta stör rekrea- 
tionsanvändningen av stora omräden. Vid stränderna av vattendragen stärker vatteny- 
tan ljudresonansen vid lugnt väder.

Längs alternativ E finns mänga skyddsomräden, precis som i västra ändan av alterna
tiv E. Dessa omräden är idag troligtvis stillsamma, men bandragningen skulle medföra 
även höga bullerniväer, eftersom den delvis gär genom skyddsomräden. Noux natio
nalpark ligger strax norr om bandragningen mellan Esbo och Kyrkslätt. Noux national
park belastas redan idag av bullret frän motorvägen, men banan bidrar med sin egen 
belastning.
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7.5. Bullerbekämpningen och effekterna av denna

Bullerbekämpning har planerats pä de ställen där det enligt bullerberäkningen finns 
mänga bostads- eller fritidshus inom bulleromrädet eller en enskild byggnad inom ett 
omräde med kraftigt buller. Vid dimensioneringen av bullerhindren har man utgätt ifrän 
att bullerhindren i basfallet är 2 meter höga. Pä de ställen där man kan tänka sig att det 
behövs ett bättre skydd, till exempel pä grund av det höga antalet objekt som utsätts 
för buller eller en exceptionellt svär bullersituation, kan hindren vara 3,5 meter höga. I 
praktiken har ett hinder av denna typ föreslagits vid Veikkola.

I alternativ M har bullerhinder preliminärt föreslagits pä en sträcka om 19 kilometer. Pä 
de övriga dragningarna har mer bullerhinder planerats: i alternativ E 25 kilometer, alter
nativ Mk 24 kilometer, alternativ Mp 22 kilometer och alternativ Ee 30 kilometer.

Tabell 11. Antal permanente invánare inom Esa-banans bulleromráde (invánarantal) med
den planerade bullerbekämpningen pá de olika dragningsalternativen

M E Ee Mk Mp

Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt

un'sT10'sT 751 798 950 753 717

Oun1un'sT 863 318 916 284 1088 370 879 297 838 314

unun10un 388 99 363 100 442 97 358 98 373 97
55 -  60 95 17 89 15 115 15 89 14 92 17
60 -  65 19 8 16 8 11 8 15 8 15 8

mer 65 23 6 23 6 23 6 23 6 26 6

Totalt inom omrädet där riktvärdet överskrids

137 130 128 129 148 126 127 126 133 128

Tabell 12. Antal fritidshus (antal byggnader) inom Esa-banans bulleromráde med den pla
nerade bullerbekämpningen pá de olika dragningsalternativen

M E Ee Mk Mp

Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt

un'sT10'sT 57 76 68 58 48

Oun1un'sT 64 26 86 22 69 19 64 25 48 17

unun10un 33 12 35 6 33 4 37 12 26 5
55 -  60 16 4 7 2 5 3 15 5 8 3
60 -  65 4 0 4 0 5 1 5 0 3 0

mer 65 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0

Totalt inom omrädet där riktvärdet överskrids

119 99 132 106 113 95 124 100 85 73

Med den preliminärt dimensionerade lösningen för bullerbekämpning kan ändä inte en 
sä stor del av invänarna och fritidshusen skyddas mot bullret. Skyddandet av fritidshu- 
sen är utmanande, eftersom lägre riktvärden tillämpas för fritidshus än för den perma- 
nenta bosättningen. Objeketen för bullerbekämpningen är spridda, och därför blir bul
lerbekämpningen inte effektiv och alla objekt kan inte skyddas mot bullret. Det bör ob
serveras att modellerna över skärningarna i denna granskning har utarbetas som mark- 
skärningar, vilket innebär att bullret begränsas effektivare pä de ställen där det är fräga 
om bergsskärningar än i granskningen.

Pä de olika dragningsalternativen finns det inga större skillnader i antalet människor 
som utsätts för buller. Alternativ Ee ger utan bullerbekämpning upphov till nägot större 
olägenheter för invänarna och fritidsinvänarna än de andra alternativen, men genom 
bullerbekämpning kan detta problem lösas. I detta fall bör bullerbekämpningen i alter
nativ Ee fä en nägot större dimension än i de andra alternativen. Skillnaderna mellan 
dragningsalternativen beror pä huruvida dragningen gär genom en miljö som redan är 
bullrig eller genom en miljö som är stillsam idag.

7.6. Stombuller

Allmant om stombuller

I spártrafiken uppstár stombuller da ett tág som ror sig pá banan ger upphov till en vi
brationsimpuls i jordmánen under skenorna. Vibrationerna fortplantar sig i jordmánen 
varifrán de flyttas till byggnadsgrunderna och fortsatter vidare genom byggnadsstom- 
men. Dá vibrationerna frigors frán byggnadens rumsytor forvandlas de till luftljud, och 
ett stomljud uppstár. Det stombuller som spártrafiken ger upphov till páminner om det 
dundrande ljud som ett flygplan skapar. Pá figur 21 presenteras hur stombullret fort
plantar sig frán en tunnel till en byggnad.

Figur 21. Fortplantning av stombuller till en byggnad.

Stombuller observeras inom omräden där jordmänen är mycket härd eller bergig. Vi- 
brationer som observeras som känselförnimmelser dämpas snabbt i härd jordmän, men 
kan framskrida även pä länga sträckor (>500 m) i lerhaltig jord. Däremot observeras 
stombuller inte som en vibrationsförnimmelse, utan enbart som en störningsfaktor som 
uppfattas av hörseln. Den vibration som ger upphov till stombuller kan i en lägenhet 
leda till att föremäl, dekorationer och lampor o.d. klirrar, skramlar och skrapar en aning, 
vilket ändä inte räknas som stombuller, trots att det är samma fenomen som förorsa- 
kar ljuden.

Stombullret kan dämpas genom att placera dämpningselement i bankonstruktionerna. 
De vanligaste utgörs av dämpningsmattor som placeras under makadamen. Med hjälp 
av dämpningsmattor kan man uppnä en dämpning av stombullret pä upp till cirka 15 dB 
pä hela frekvensbandet, men detta kräver att redan bankonstruktionen byggs pä en fly- 
tande grund. De mattor som placeras under makadamen har en dämpningsförmäga pä 
i medeltal under 10 dB (inom frekvensomrädet 20 Hertz och högre). Tumregeln kan an
ses vara att ju mer massa som läggs pä dämpningsmattan, desto bättre dämpning upp- 
näs. Dämpningsmattorna tillverkas av mänga olika material, till exempel stenull, gamla 
bildäck, polyeten eller sylomer.

Nivän pä stombullret i en byggnad beror pä flera faktorer av vilka den väsentligaste är 
jordmänen som förmedlar och överför vibrationer. Andra faktorer som päverkar nivän pä 
stombullret omfattar bland annat tägtyp, hastighet, spärens skick, byggnadens egen- 
skaper osv.

Myndigheterna har inte fastställt nägot enskilt riktvärde för stombuller, utan de värden 
som tillämpas i Finland grundar sig närmast pä värden som tillämpas pä andra häll i 
världen, empirisk undersökning och erfarenheter. (De värden som tillämpas i Finland är 
ungefär de samma som till exempel i Sverige). Riktvärdena för stombuller som tilläm
pas i Finland presenteras i tabell 13.

Tabell 13. Riktvärden för stombuller i Finland

Byggnadstyp S tom bu lle rn ivä
LprmidB]

R a d io ,  t v -  o c h  in s p e ln in g s s t u d io n ,  k o n s e r t s a la r 2 5 - 3 0

B o s t a d s lä g e n h e t e r 30/35  1J

V ä r d -  o c h  s o c ia lv ä r d s a n s t a lt e r

-  p a t ie n t r u m , in k v a r t e r in g s lo k a le r 30 / 35 1’

-  d a g h e m , u p p e h ä l ls r u m  fö r b a rn  o c h  p e r s o n a l

M ö t e s -  o c h  u n d e r v is n in g s lo k a le r

-  k la s s r u m ,  f ö r e lä s n in g s s a la r ,  k y r k o r  o c h  a n d r a  u t r y m m e n

d ä r  d e t  f ö r u t s ä t t s  a t t  p u b lik e n  u p p f a t t a r  t a l  k la r t  o c h 35
t y d l ig t  u t a n  l ju d ä t e r g iv n in g s a p p a r a t e r

-  a n d r a  s a m l in g s lo k a le r ,  t .e x . t e a t r a r  o c h  b ib l io t e k

K o n t o r , b u t ik e r , u t s t ä l ln in g s lo k a le r ,  m u s e e r 4 0 / 4 5  1}

1) I fallet med öppen bana. Om det i planbestämmelsen finns anvisning om fasa- 
dens ljudisolering, rekommenderas det att ett strängare gränsvärde för buller til
lämpas

I VTT:s Publikation ’’Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (Bedömning av 
stombuller som orsakas av landtrafik)” (Talja, Saarinen, 2009) jämförs pä vilka avständ 
och markgrunder de olika trafiktyperna överskrider de tillätna riktvärdena för stombul
ler (tabell 14).
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Tabell 14. Stombullrets säkerhetsavständför olika trafiktyper och markgrunder

Markgrund, ledens placering och gränsen för stom- 
bullernivän

Trafiktyp mjuk mark, härd mark, berg, berg,

ytled, ytled, tunnel, ytled,

35 dB 35 dB 30 dB 35 dB

Vägtrafik, 50 km/h 

Vägtrafik, 100 km/h 

Spärvagn, 40 km/h 

Metro eller närtäg, 80 km/h 

Närtäg, 160 km/h 

Elmotortäg, 220 km/h 

IC-täg, 160 km/h 

Godstäg, 100 km/h

< 5 m

< 5 m

< 5 m

< 5 m 

10 m 

15 m

< 5 m

< 5 m 

15 m 

30 m

< 5 m

< 5 m

50 m 

90 m 

130 m 

150 m 

200 m 

>200 m

< 5 m 

5 m

120 m 

160 m 

200 m 

>200 m 

>200 m 

>200 m

130 m 

160 m

I fallet med ESA-banan inleds undersökningen av stombullret genom undersökning av 
de byggnader och omräden där problem med stombuller eventuellt uppstär. För dessa 
omräden kommer man i ett senare skede att planera dämpningsmetoder för att undgä 
de aktuella problemen.

Bedömning av stombuller: Genbanan Esbo -  Salo

Vid bedömningen av stombullret har de omräden kartlagts där det finns byggnader in- 
om en sektor pä 250 meter pä vardera sidan av banan. Detta avständ är enligt VTT:s 
rapport ’’Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (Bedömning av stombuller 
som orsakas av landtrafik)” (Talja, Saarinen 2009) ett tillräckligt säkerhetsavständ där 
stombullret inte längre överskrider riktvärdena pä 30/35 dB som framläggs i den aktu
ella rapporten. (35 dB i fallet med en öppen bana, 30 dB i en tunnel).

I kartläggningen har man tillsvidare inte granskat jordmänen eller byggnadernas egen- 
skaper. Man har inte heller undersökt huruvida byggnaderna är bebodda bostadshus el
ler obebodda gärdsbyggnader. Stombullret är framförallt en olägenhet som förekommer 
i byggnader som stär pä berg.

Syftet med kartläggningen är att skapa en uppskattning av den mängd dämpningsma- 
terial som behövs pä genbanan Esbo-Salo. De omräden där det finns byggnader inom 
den ovan nämnda sektorn har antecknats med sektionssiffror utifrän de preliminära ge- 
neralplankartorna.

Omrädena med anteckningen ”glest” innebär att det finns totalt <20 byggnader pä det 
aktuella omrädet.

7.7. Slutsatser

Sektionssiffror:

E+M

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

21 - 21+50 Esbo
centrum

0,5

*\TCNIl'QCM glest be- 
byggt

1

31+50 - 32+50 1

36 - 37+70 Veikkola 1,7
39 - 40 1

40+90 - 43+20 2,3
46+70 - 47+50 0,8

48+50 - 49+50 1

52 -  53 1

54 -  55 1

56+20 - 57+50 1,3
59+50 - 60+20 0,7

M

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

81+80-82+20 glest 0,4
86+40 -87 glest 0,6

95+50 - 96 0,5
96+50 - 97 0,5

Mk

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

80+50 - 81+50 1

82+50 - 84 1,5
95 - 95+50 0,5

Mp

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

86+30-87 glest 0,7
98+10- 98+40 glest 0,3
100+50-101+20 0,7
103+50-104+50 glest 1

106+50-108 glest 1,5
113+50 - loppu Salo

stad
1,5

Ee

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

OCD00LO 2

60+50 - 61+50 1

62+50 - 63+70 glest 1,2
64 -65+50 1,5
67+50 - 68 glest 0,5
76+70 - 77+70 glest 1

E

Sektionsinter
vall:

Obs. Sträcka
[km]

66+80 - 67+20 glest 0,4
69+20 - 69+80 glest 0,6

76+50 -77+50 glest 1

81+50 - 82 0,5
82+50 - 83+70 glest 1,2

87 - 88+20 glest 1,2

95 - 95+50 glest 0,5
110+50 - 11+50 1

I omgivningen av dragningsalternativen för banan Esbo -  Salo utgör Äbo motorväg 
(E18) den mest betydande bullerkällan i dagens läge. Konsekvenserna av motorvägen 
sträcker sig ändä inte till verkningsomrädet för dragningsalternativ E, utan bandrag- 
ningen gär längs de sydligare dragningsalternativen inom omräden som idag är still- 
samma.

Bullret ger upphov till de största konsekvenserna i omgivningen vid dragningsalterna
tiv Ee pä sträckan mellan Esbo och Lojo, i Salo tätort och väster om Lojo . Pä sträckan 
Esbo -  Lojo gär bansträckningen genom flera tätorter. Pä denna sträcka utsätts mänga 
invänare för buller, men ä andra sidan är omrädena redan idag bullriga. Bullret frän mo
torvägen är i sin tur dominerande pä mänga ställen. Dragning alternativ Ee skär genom 
de tättbefolkade orterna Routio, Hiitti och Paloniemi. I Salo tätort utsätts mänga invä
nare för bullret frän järnvägstrafiken, eftersom bandragningen gär genom ett bostads- 
omräde. Ocksä de byggnader som hamnar mellan banan och motorvägen utsätts för 
väsentliga bullerkonsekvenser. Dessa byggnader finns längs dragningsalternativ Mk, 
dragningsalternativ Mp och dragningsalternativ M (och E+M).

I västra delarna av Lojo och östra delarna av Salo samt i Karjalohja och Nummi-Pusula 
finns det spridda byggnader samt smä bostadskoncentrationer som hamnar i buller- 
omrädet. Pä sina ställen finns ocskä mänga fritidshus, i synnerhet vid sjöstränderna. Pä 
dragningsalternativ E finns det fritidshus som utsätts för buller, i synnerhet pä stränder- 
na av Lojosjön och Enäjärvi. Längs de nordliga dragningsalternativen finns det rikligt 
med mindre sjöar. Fritidsbostäderna pä stränderna av dessa utsätts för buller.

I samtliga dragningsalternativ, med undantag av eventuellt dragning Ee, överskrids 
riktvärdena för det mesta inom omräden som används för fritidsboende. Detta kan för- 
klaras med att strängare riktvärden tillämpas för fritidsboende. I omgivingen av drag
ning E är bullerkonsekvenserna för fritidsboendet och miljön i allmänhet av en annan 
typ en pä dragning M. Dragning E gär idag genom mycket stillsamma omräden, och den 
nya banan skulle här leda till en total förändring i ljudlandskapet. Tägen ger inte upp
hov till nägot kontinuerligt buller, men i en stillsam miljö hörs bullret under gynnsamma 
förhällanden pä mycket längt avständ. Längs motorvägen överröstar buller och annat 
oljud frän motorvägen tägets ljud, och därför hörs bullret enbart i närheten av banan, 
där det ger upphov till höga bullerniväer. Ä andra sidan kan den ökade bullerbelast- 
ningen pä de omräden som redan nu belastas av bullerkonsekvenser längs motorvägen 
anses vara mycket menlig.

Preliminärt finns det längs dragning M bullerhinder pä en sträcka om totalt 19 kilome
ter. Pä de övriga dragningarna planerades mer bullerhinder: pä dragning E 25 kilome
ter, dragning Mk 24 kilometer, dragning Mp 22 kilometer och dragning Ee 30 kilometer. 
Med den preliminärt dimensionerade lösningen för bullerbekämpning kan dock inte en 
sä väldigt stor del av invänarna och fritidshusen skyddas mot bullret. Skyddandet av 
fritidshusen är utmanande, eftersom lägre riktvärden tillämpas för fritidshus än för den 
permanenta bosättningen. Bullerbekämpningsobjekten är spridda, och därför blir bul- 
lerbekämpningen inte effektiv och alla objekt kan inte skyddas mot bullret.

I de olika dragningsalternativen finns det inga större skillnader beträffande antalet 
människor som utsätts för buller. Linje Ee ger utan bullerbekämpning upphov till nägot 
större olägenheter för invänarna och fritidsinvänarna än de andra alternativen, men ge
nom bullerbekämpning kan detta problem lösas. I detta fall bör bullerbekämpningen pä 
dragning Ee fä en nägot större dimension än de andra dragningarna. De mest väsentli
ga skillnaderna mellan dragningsalternativen beror pä huruvida dragningen gär genom 
en miljö som redan är bullrig eller genom en miljö som är stillsam idag.
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8. VIBRATION

8.1. Uppkomst och förekomst av vibrationer

TAhînJUuU,'

Överföringen av Vibrationen tiLL en byggnad päverkas av byggnadens storlek, grund- 
läggningssätt, förhäLLandena i jordmänen under byggnaden samt de olika konstruk- 
tionsdelarnas massa och styvhet. (figur 22).

Vid mätningen och beskrivningen av en vibration som en fysisk storhet som beskriver 
vibrationsrörelsen, bäde med tanke pä hur människan upplever den och pä kriterierna 
för byggnadsskador, används oftast rörelsehastighet (svängningshastighet v), vars en- 
het är [mm/s]. (figur 25).

Med tanke pä människan anges svägningshastighetsvärdet oftast som ett frekvensba- 
lanserat effektivvärde vw = mm/s, medan det i fräga om konstruktioner oftast anges 
som svängningshastighetens toppvärde vpeak = mm/s. Vibrationsfrekvensen f är anta- 
let övergängsperioder i tidsenheten T, dvs. antalet perioder som sker under en sekund. 
Frekvensenheten är hertz [Hz]. (figur 23).

I fräga om den vibration som människan upplever har man observerat att vibrationens 
frekvensbalanserade effektivvärde bäst beskriver vibrationsolägenheten. Effektivvärdet 
RMS (Root Mean Square) beräknas för en viss tidsperiod (till exempel 1 s), och dess 
värde kan beskrivas ligga mellan toppvärdet och medelvärdet. Genom frekvensbalan- 
seringen försöker man göra vibrationsvärdet till ett sä allmängiltigt värde som möjligt, 
oberoende av frekvensen, vid bedömningen av den vibration som människan upplever. 
(figur 24).

I fräga om svängningshastighetens toppvärde har det i undersökningar observerats att 
den vibration som människan upplever som en störning i nägon grad är i storleksklas- 
sen cirka 1 mm/s och observationströskeln betydligt lägre, i storleksklassen 0,2 mm/s.

Vibration är en miljöolägenhet som päminner om buller och som bör beaktas bland an
nat vid placeringen av nya trafikleder i närheten av bostadsomräden och i sin tur vid 
placeringen av nya bostadsomräden i närheten av befintliga trafikleder. Ocksä kortva- 
riga vibrationsolägenheter, till exempel konsekvenserna av pälnings- och schaktnings- 
vibrationer under byggandet, ska beaktas sä att miljön inte utsätts för orimliga olägen- 
heter.

Ocksä i miljöskyddslagen jämställs vibrationer till följd av människornas veksamhet 
med förstöring, vilket leder till exempelvis skador eller olägenheter för egendom eller 
användningen av denna, hälsoskador eller minskad allmän trivsel i miljön. I markan- 
vändnings- och bygglagen konstateras att det allmänna syftet med lagen är att ordna 
omrädesanvändningen och byggandet sä att förutsättningar för en god livsmiljö skapas 
och att en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hällbar utveckling främjas.

Vibrationerna är mekaniska rörelser fram och tillbaka i förhällande till balanspositionen. 
Vibrationer uppstär till följd av momentana formförändringar som orsakas av en tryck- 
väg i ett material, vilket leder till att materialets hypotetiska punkt momentant avviker 
frän sin balansposition för att sedan ätergä till sin ursprungliga position dä vibrations- 
källan inte längre päverkar. Formförändringar tar sig uttryck i bland annat förflyttning- 
ar i materialets yta. I jordmänen och berggrunden förlorar vibrationsvägen sin energi 
dä avständet blir längre, och detta observeras som en minskning i svängningshastig- 
hetsvärdet. Dä vibrationsvägen stöter pä olika gränssnitt i jordmänen, till exempel i en 
bergyta bergyta eller gränssnitt mellan olika jordarter, reflekteras och bryts vibrations
vägen eller -impulsen. I dessa fall sker i synnerhet i en längvarig vibration en sä kallad 
summering som leder till att vibrationen ökar i styrka.

KAIA

VÄLIPOHJIEN VÄRÄHTELY.Li IKENNE KuC R M AM AI 11 EUTTAH A RE50H AUSSIWUOTKJNWtUTOS FWTAPEN HEHEE N
ÄLLÄ ■ MAAPERÄN TÄRINÄ

PEHMEÄ MAAKERROS

t i i v i s  r H AN TA V A

K AL LIU

Figur 22.
En vibrationsvägs uppkomst, 
framskridande och reflekte- 
ring

Figur 25.
En typisk svängningshas- 
tighetsbild av vâgrâta och lo- 
dräta vibrationskomponenter 
som ett godstâg ger upphov 
till i en byggnadssockel.

Figur 23. Vibrationens toppvärde, effektivvärde och medelvärde.

painotettu nopeussignaali 
1 s liukuva tehollisarvo

15

Aika [s]

Figur 24. Fastställande av det högsta effektivvärdet vw utifrän den vägda hastighetssignaien
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Vibrationer orsakade av tágtrafik Tabell 15. Rekommendation om vibrationsklassificering för bostadshus

U p p k o m s t e n  a v  v ib r a t io n e r  p ä v e r k a s  a v  b la n d  a n n a t  d e n  t r a f ik e r a n d e  m a t e r ie le n s  t y p , 

s k ic k ,  t y n g d ,  k ö r h a s t ig h e t ,  L e d e n s  t y p  o c h  s k ic k  s a m t  jo r d m ä n e n s  k a r a k t ä r ,  d e  m ju k a  

s k ik t e n s  t jo c k L e k  o c h  s k ik t n in g e n  in o m  o m r ä d e t .

D e  v ib r a t io n e r  s o m  t ä g t r a f ik e n  g e r  u p p h o v  tiLL d ä m p a s  o f t a s t  ä n d ä  m y c k e t  s n a b b t  i jo r d -  

m ä n e n ,  m e n  i m ju k a  L e rig a  jo r d m ä n s f ö r h ä L L a n d e n  k a n  v ib r a t io n e r n a  u p p L e v a s  s o m  n e 

g a t iv a  p ä  f le r a  h u n d r a  m e t e r s  a v s t ä n d  frä n  b a n a n ,  t r o t s  a t t  d e t  stru k tu re L L t fa rL ig a  v e r k -  

n in g s o m r ä d e t  säLLan ä r  m e r  o m f a t t a n d e  ä n  n ä g r a  t io t a L s  m e te r.

Pä grovkorniga friktionsmarker är Problemen mer sältsynta. Den vibration som trafiken 
ger upphov till pä härda friktionsmarkomräden samt i berg upplevs i altmänhet som 
stombuLLer.

D e  v ib r a t io n e r  s o m  t ä g t r a f ik e n  g e r  u p p h o v  tiLL ä r  tiLL s in  k a r a k t ä r  o fta  ä t e r k o m m a n d e ,  

L ä n g v a r ig a  o c h  i f  r ä g a  o m  f r e k v e n s v ä g n in g e n  v a n L ig t v is  c ir k a  fdom ~  5 . . . 1 5  H z . I f r ä g a  o m  

p a s s a g e r a r t ä g  v a r a r  v ib r a t io n s s t ö r n in g e n  v a n L ig t v is  m eLLan n ä g r a  s e k u n d e r  o c h  t io  s e k 

u n d e r , m e d a n  v ib r a t io n s p e r io d e n  i f r ä g a  o m  g o d s t ä g  k a n  v a r a  m eLLan t io t a L s  s e k u n d e r  

o c h  m in u t e r  d ä  e tt  g o d s t ä g  p a s s e r a r  e n  u p p f ö L jn in g s p u n k t .

Vibrationer orsakade av andra verksamheter

F in la n d  k a n  s p r ä n g n in g a r  a n s e s  v a r a  d e t  e n d a  v ä s e n t L ig a  s o m  o r s a k a r  v ib r a t io n e r  s o m  

f r a m s k r id e r  i b e r g . V ib r a t io n e r  s o m  f r a m s k r id e r  i b e r g  ö v e r g ä r  tiLL jo r d m ä n e n  o c h  d ä r i -  

g e n o m  tiLL k o n s t r u k t io n e r  i b y g g n a d e r  s o m  g r u n d a t s  p ä  m a r k .

I jo r d m ä n e n  f in n s  d e t  f le r a  v ib r a t io n s k ä L L o r  frä n  v iL k a  v ib r a t io n e r n a  f r a m s k r id e r .  I m ä n g a  

faLL g e r  s c h a k t n in g ,  p ä L n in g  eLLer jo r d k o m p r e s s io n  u p p h o v  tiLL v ib r a t io n e r  s o m  k a n  m e d -  

fö ra  s k a d L ig a  k o n s e k v e n s e r  fö r b y g g n a d e r  in o m  e tt  n ä r a  a v s t ä n d .

8.2. Erfarenhet och observation av vibrationer

V ib r a t io n e r  k a n  Leda tiLL f ö r s ä m r a d  b o e n d e b e k v ä m L ig h e t ,  s ö m n -  o c h  k o n c e n t r a t io n s -  

s t ö r n in g a r ,  rä d s L a  fö r k o n s t r u k t io n s s k a d o r  o c h  m in s k a t  f a s t ig h e t s v ä r d e  s a m t  o c k s ä  k o n -  

s t r u k t io n s s k a d o r .  M ä n n is k o r n a  u p p L e v e r v ib r a t io n e r n a  p ä  m y c k e t  o Lika  s ä t t ,  o c h  i aLL- 

m ä n h e t  u p p k o m m e r  v ib r a t io n s o L ä g e n h e t e r  s o m  p ä v e r k a r  b o e n d e b e k v ä m L ig h e t e n  Lä n g t 

fö re  k o n s t r u k t io n s s k a d o r .  I s y n n e r h e t  v ib r a t io n s s t ö r n in g a r  s o m  infaLLer p ä  kväLLen o c h  

n a t t e n  u p p L e v s  i a L L m ä n h e t  s o m  d e  v ä r s t a .

8.3. Riktgivande gränsvärden för vibrationer

Situationen under trafikeringsfasen

T r o t s  a t t  d e t  f in n s  e n  fö rp L ik te L se  a tt  b e a k t a  v ib r a t io n e r  s o m  e n  m iL jö o L ä g e n h e t  i f le ra  

s a m m a n h a n g  v id  b y g g a n d e  o c h  p L a n e r in g  a v  tra fik L e d e r, h a r  m y n d ig h e t e r n a  i F in L a n d  

in t e  u t f ä r d a t  n ä g r a  b e s t ä m m e L s e r  o m  g r ä n s v ä r d e n  fö r v ib r a t io n e r  tiLL föLjd a v  t r a f ik  eL

Ler e x e m p e L v is  b y g g a r b e t e n  m e d  t a n k e  p ä  h u r  m ä n n is k o r n a  u p p L e v e r v ib r a t io n e r n a  eL

Ler o m  v ib r a t io n e r  s o m  p ä v e r k a r  b y g g n a d e r ,  e n b a r t  r e k o m m e n d a t io n e r  o c h  r ik t v ä r d e n . 

I f r ä g a  o m  t r a f ik v ib r a t io n e r  ia k t t a s  id a g  o f t a s t  i t iL L ä m p L ig a  d e L a r V T T : s  r e k o m m e n d a t io 

n e r:

• ’’S u o s it u s  L i ik e n n e t ä r in ä n  m it t a a m is e s t a  j a  L u o k it u k s e s t a  ( R e k o m m e n d a t io n  o m  

m ä t n in g  o c h  k L a s s if ic e r in g  a v  t r a f ik v ib r a t io n e r ) ” V T T  2 2 7 8  /  T a l ja  A .  2 0 0 4  s a m t

• ’ S u o s it u s  L i ik e n n e t ä r in ä n  a r v io in n ik s i  m a a n k ä y t ö n  s u u n n it t e l u s s a  ( R e k o m m e n d a 

t io n  o m  b e d ö m n in g  a v  t r a f ik v ib r a t io n e r  v id  p L a n e r in g  a v  m a r k a n v ä n d n in g e n ) ” V T T  

W o r k in g  P a p e r s  5 0 /  T a L ja  A ., T ö r n q v is t  J. 2 0 0 6 .

Trafikvibrationernas gränsvärden för vibrationer som människan upplever

E n  v ib r a t io n s k L a s s if ic e r in g  fö r b o s t ä d e r  h a r  r e k o m m e n d e r a t s  i f r ä g a  o m  n o rm a L a  b o 

s t a d s h u s  e n L ig t  g r ä n s v ä r d e n a  i v id s t ä e n d e  tab eLL 1 5 .  I f r ä g a  o m  a n d r a  LokaLer h a r  in g a  

g r ä n s v ä r d e n  f r a m L a g t s  fö r v ib r a t io n s s t ö r n in g a r  s o m  m ä n n is k a n  u p p L e v e r.

Vibrationsklass Beskrivning av vibrationsförhäLLandena vw95 a
w95

A G o d a  b o e n d e fö r h ä L L a n d e n . M ä n n is k o r n a  

o b s e r v e r a r  i a L L m ä n h e t in g a  v ib r a t io n e r

<  0 ,1 0 <  3,6

B R e L a t iv t  g o d a  fö rh ä L L a n d e n . M ä n n is k o r n a  

o b s e r v e r a r  e v e n tu e L L t v ib r a t io n e r ,  m e n  d e  ä r  

in t e  s t ö r a n d e .

<  0 , 1 5 <  5,4

C R e k o m m e n d a t io n  v id  p L a n e r in g  a v  n y a  

b y g g n a d e r  o c h  Leder. I g e n o m s n it t  1 5  %  a v  

in v ä n a r n a  a n s e r  a t t  v ib r a t io n e r n a  ä r  s t ö 

r a n d e  o c h  k a n  k L a g a  p ä  s t ö r n in g e n .

<  0 ,3 0 <  1 1 , 0

D F ö rh ä L L a n d e n  s o m  e f t e r s t r ä v a s  p ä  g a m L a  

b o s t a d s o m r ä d e n .  I g e n o m s n it t  2 5  %  a v  i n 

v ä n a r n a  a n s e r  a tt  v ib r a t io n e r n a  ä r  s t ö r a n d e  

o c h  k a n  k L a g a  p ä  s t ö r n in g e n .

<  0 ,6 0 <  2 1 , 0

G r ä n s v ä r d e n a  i tab eLL 1 5  t iL L ä m p a s  in t e  fö r b y g g n a d e r  d ä r  m ä n n is k o r n a  h u v u d s a k L ig e n  

ä r  i rö re L se  eLLer d ä r  a n d r a  s t ö r n in g a r  ä n  d e  s o m  t r a f ik e n  g e r  u p p h o v  tiLL k a n  v a r a  m e r  b e -  

t y d a n d e  ( k o n t o r , b u t ik e r , k o n d it io n s s a L a r  o .d .) .

E n L ig t  v ib r a t io n s k L a s s  C  b ö r  fö L ja n d e  o m r ä d e n  b e d ö m a s

• d e  o m r ä d e n  L ä n g s  b e f in tL ig a  Led er fö r v iLka  p L a n e r u t a r b e t a s  eLLer ä n d r a s  b e ty d L ig t

• d e  o m r ä d e n  d ä r  m iL jö k o n s e k v e n s e r n a  f ö r ä n d r a s  p ä  g r u n d  a v  d e n  n y a  Leden

Riktgivande gränsvärden för trafikvibrationer i fräga om byggnader

F ö r  b e d ö m n in g e n  a v  b y g g n a d e r n a s  s k a d e e x p o n e r in g  i s a m b a n d  m e d  m ä t n in g a r n a  a v  

t r a f ik v ib r a t io n e r n a  r e k o m m e n d e r a s  i F in L a n d  t iL L ä m p n in g  a v  s t a n d a r d e n  I S O  4 8 6 6  ( M e 

c h a n ic a L  v ib r a t io n  a n d  s h o c k  -  V ib r a t io n  o f  b u iL d in g s  -  G u id e L in e s  fo r t h e  m e a s u r e 

m e n t  o f  v ib r a t io n s  a n d  e v a L u a t io n  o f  t h e ir  e f fe c t s  o n  b u iL d in g s )  o c h  g r ä n s v ä r d e n a  s o m  

g r u n d a r  s i g  p ä  s t a n d a r d e n  ’ S w is s  s t a n d a r d  fo r v ib r a t io n  d a m a g e s  fo r b u iL d in g s ”. I d e s 

s a  s t a n d a r d e r  b e d ö m s  b y g g n a d e r n a s  v ib r a t io n s e x p o n e r in g  e n L ig t  im p u L s v ib r a t io n e n s  

f r e k v e n s in n e h ä L L  o c h  k o n s t r u k t io n e n s  v ib r a t io n s e x p o n e r in g s k L a s s .  (tabeLL 1 6 ) .

Riktgivande gränsvärden för trafikvibrationer i frága om vibrationskänsliga appa- 
rater

I n g a  e n h e t L ig a  b e s t ä m m e L s e r  o m  g r ä n s v ä r d e n  fö r o Lika  v ib r a t io n s k ä n s L ig a  a p p a r a t e r  

o c h  m a s k in e r  h a r  u t a r b e t a t s ,  u t a n  g r ä n s v ä r d e n a  b e s t ä m s  u t if r ä n  a p p a r a t t iL L v e r k a r n a s  

o c h  a n v ä n d a r n a s  k r it e r ie r .

Gränsvärden för vibrationsolägenheterna under byggandet

Schaktning

I f r ä g a  o m  s c h a k t n in g s v ib r a t io n e r n a  ia k t t a s  d e  r ik t v ä r d e n  s o m  fr a m L a g t s  i s o c a L - o c h  

h ä s L o v ä r d s m in is t e r ie t s  p u b L ik a t io n  “R ä jä y t y s a L a n  n o r m e ja ,  t u r v a L L is u u s m ä ä r ä y k s e t  1 6 :0  

( N o r m e r  fö r s p r ä n g n in g s b r a n s c h e n ,  s ä k e r h e t s f ö r e s k r if t e r  1 6 : 0 ) ” ( S H M  1 9 9 8 ) .  I f r ä g a  o m  

d e n  k o n s t r u k t io n  eLLer b y g g n a d  s o m  s k a  fö L ja s  u p p  ia k t t a s  i g r ä n s v ä r d e n a  b L a n d  a n n a t  

k o n s t r u k t io n e n ,  g r u n d L ä g g n in g s s ä t t e t  s a m t  a v s t ä n d e t  tiLL s c h a k t n in g s s t ä L L e t .  I tabeLL 1 7  

o c h  p ä  f ig u r  2 7  p r e s e n t e r a s  g r ä n s v ä r d e n a  i s a m L a d  fo rm  m e d  t iL L ä m p n in g  a v  a n v is n in g -  

e n  “V ib r a t io n e r  o r s a k a d e  a v  b y g g a n d e ”

Figur 26. Begrepp som anknyter till trafikvibration
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Tabell 16. Gränsvärden för vibrationer

Vibrationsexponeringsklass Domineran- 
de frekvens 

fdom = HZ

Toppvärdet för svängnings- 
hastighetens resultant 
v res = mm/s

I. VäL förstyvade byggnader i nor
maLt skick. Industribyggnader i stäL 
eLLer armerad betong, andra stäLkon- 
struktioner, broar och andra jämför- 
bara konstruktioner

< 10 8

10...30 10

> 30 12

II. TraditioneLLt byggda bostads- och 
affärsbyggnader i betong, tegeL och 
trä eLLer andra jämförbara byggna
der och konstruktioner. Byggnader i 
kLass I, murade käLLarväggar eLLer te- 
geLbeLäggning.

< 10 4

1 0 .3 0 5

> 30 6

III. SärskiLt känsLiga byggnader eL
Ler konstruktioner och kuLturhisto- 
riskt eLLer samhäLLeLigt betydande 
byggnader

< 10 2

1 0 .3 0 3

> 30 4

Tabell 17. Basvärdet för schaktningsvibrationernas svängningshastighet i fraga om avstan-
det för byggnader som grundlagts pa olika typer av berggrund och jordman

Avstand [m] Mjuk lera, skär- 
hallfasthet 
< 25 kN/m2

Seg lera, silt, 
lös sand

Tät sand, grus, 
morän, splittrat 
eller löst berg

Fast berg

Grundvärde v mm/s mm/s mm/s mm/s

1 9 18 35 140

5 9 18 35 83

10 9 18 35 70
20 8 15 28 55
30 7 14 25 45
50 6 12 21 38
100 5 10 17 28

200 4 9 14 22

500 3 7 11 15
1000 3 6 9 12

2000 3 5 7 9

Annan anläggningsverksamhet

I fraga om annan anläggningsverksamhet iakttas oftast gränsvärdena för vibrationer 
enligt publikationen “Rakentamisen aiheuttamat tärinät (Vibrationer orsakade av byg- 
gande)”/  RIL 253 -  2010. (tabell 18).

Gränsvärden för vibrationskänsliga apparater

Gränsvärdena bestäms utifran apparattiüverkarnas och användarnas kriterier och pre
senteras oftast som frekvensbundna accelerations- elLer övergangsvärden.

Figur 27. Basvärdet för schaktningsvibrationernas svängningshastighet i fraga om avstandet
för byggnader som grundlagts pa olika typer av berggrund och jordman

Tabell 18. Basvärde v  för svängningshastigheten för olika arbetsmetoder i olika jordmans- 
förhallanden

Ätgärd Mjuk lera, 
skärhallfast- 
het < 25 kN/
m2

Seg le
ra, silt, lös 
sand

Tät sand, 
splittrat eller 
löst berg

Fast
berg

Perusarvo v mm/s mm/s mm/s mm/s

FaLLtätning, LagpäL- 
ning, schaktning, ar- 
betspLatstrafik, spont- 
ning genom sLag eLLer 
skakning, borrpäLning, 
användning av sLag- 
hammare för oLika än- 
damäL (inte berg)

5 7 10 12

8.4. Riskomräden med tanke pä vibrationsoLägenheterna 
samt vibrationskontroLL

En närmare bedömning av omfattningen av vibrationsrisken görs under de senare pLa- 
neringsfaserna. Da kartLäggs för varje dragningsaLternativ byggnadernas antaL, typ 
samt verksamheterna i byggnaderna inom de uppskattade verkningsomrädena. För de 
byggnader som eventueLLt utsätts för vibrationsstörningar används da dessutom ut- 
redningen av grundLäggningssättet samt av jordmänsförhäLLandena som bedömnings- 
grund. Utifrän ovan nämnda uppgifter sammanstäLLs en mer detaLjerad prognos för vi
brationsoLägenheterna och omfattningen av de nödvändiga skyddsätgärderna pLane
ras, ocksä för övergängsomrädena meLLan banans grundLäggningssätt.

Under byggandet

Under byggfasen orsakas vibrationsstörningar främst tiLL föLjd av arbetspLatstrafiken 
samt byggätgärderna, av viLka päLningen och schaktningen kan nämnas som de mest 
väsentLiga. De ojämna temporära arbetspLatsvägarna och arbetspLatsfordonens massa

som är större än normaLt och fjädring som är styvare än normaLt ger i synnerhet pä om- 
räden med mjuk mark upphov tiLL en större risk för vibrationsoLägenheter. Ä andra sidan 
Lindras vibrationskonsekvenserna av att fordonen häLLer Lägre hastigheter än normaLt .

För att kunna hantera och minska vibrationskonsekvenserna av arbetspLatstrafiken 
häLLs arbetspLatsvägarnas ytor jämna och heLa. Dessutom kan ruttvaLen göras sä att 
trafikbeLastningen inte styrs tiLL omräden i närheten av de vibrationskänsLigaste bygg
naderna eLLer verksamheterna.

Vibrationerna som orsakas av schaktningen och päLningen kan effektivt hanteras ge
nom vaL av arbetssätt. TiLL exempeL genom en omsorgsfuLL pLanering av sprängningsfäL- 
ten kan vibrationsnivän häLLas pä en Lägre nivä än gränsvärdena.

Vibrationsstörningarna som objektspecifikt orsakas av byggandet är kortvariga. EnLigt 
bedömningen kan de byggarbeten som ger upphov tiLL de värsta vibrationerna vara meL
Lan nägra dagar och nägra veckor eLLer mänader.

Innan de arbeten som ger upphov tiLL vibrationer inLeds, sammanstäLLs en miLjöutred- 
ning av vibrationerna i fräga om byggnaderna och konstruktionerna inom verknings- 
omrädet. I utredningen faststäLLs de oLika objektens vibrationstäLighet, vibrationernas 
gränsvärden samt de nödvändiga skyddsätgärderna och fortsatta ätgärderna. Ätgär- 
derna omfattar bLand annat byggnadsinspektioner, vibrationsdämpningar i fräga om 
känsLiga apparater samt i vissa faLL uppföLjning av sättningen, om vibrationerna kan an
tas ge upphov tiLL en risk för sättning i konstruktionerna.

Under trafikeringsfasen

De omräden med mjuk mark som eventueLLt utsätts för vibrationsstörningar och i vars 
närhet det finns rikLigt med bosättning och byggnader är tiLL exempeL avvikningsomrä- 
det pä västra sidan av Esbo station, VeikkoLa tätortsomräde samt ansLutningsomrädet 
söder om SaLo stad.

PäLning av bangrunden och förstyvning av banvaLLen har konstaterats vara de bästa 
metoderna att förebygga vibrationsoLägenheterna. Pä de omräden med mjuka jordarter 
som är mest probLematiska med tanke pä vibrationsrisken kommer banan i sin heLhet 
att pLaneras och grundas pä päLningspLattor eLLer massabyten sä att tägtrafiken inte ger 
upphov tiLL vibrationer som stör miLjön.

Pä de omräden där vibrationerna som sprider sig i miLjön kan ge upphov tiLL störningar 
i form av stombuLLer kommer banan att vibrationsdämpas med särskiLda dämpnings- 
eLement.

8.5. Sammanfattning

Pä de omräden med mjuka jordarter som är mest probLematiska med tanke pä vibra
tionsrisken kommer banan under de föLjande pLaneringsfaserna att pLaneras för att byg- 
gas pä päLningspLattor eLLer massabyten sä att tägtrafiken inte ger upphov tiLL vibratio
ner som stör miLjön.

Innan de byggarbeten, tiLL exempeL päLning och schaktning, som ger upphov tiLL vibratio
ner inLeds, sammanstäLLs en miLjöutredning för vibrationerna i fräga om byggnaderna och 
konstruktionerna inom verkningsomrädet. I utredningen faststäLLs de oLika objektens vi
brationstäLighet, vibrationernas gränsvärden samt de nödvändiga skyddsätgärderna och 
fortsatta ätgärderna. Ätgärderna omfattar bLand annat byggnadsinspektioner, vibrations
dämpningar i fräga om känsLiga apparater samt i vissa faLL uppföLjning av sättningen, om 
vibrationerna kan antas ge upphov tiLL en risk för sättning i konstruktionerna.
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9. LUFT OCH KLIMAT

9.1. Utgängsinformation och tiUämpade metoder

K o n s e k v e n s e r n a  a v  b a n f ö r b in d e ls e n  E s b o  -  S a l o  fö r lu f t u t s lä p p e n  g r a n s k a d e s  m e d  s t ö d  

a v  f ö r ä n d r in g e n  i f ä r d s ä t t e t  t i l l  fö ljd  a v  b a n f ö r b in d e ls e n .  M ä n n is k o r n a s  ö v e r g ä n g  frä n  

a n v ä n d n in g  a v  p e r s o n b ila r  o c h  b u s s a r  t i l l  a n v ä n d n in g  a v  t ä g  in o m  o m r ä d e t  m e lla n  H e l

s in g f o r s  o c h  Ä b o  h a r  b e d ö m t s  i r a p p o r t e n  ’’H e ls in k i  -  T u r k u  - r a u t a t ie y h t e y s ,  E s is e l v it y s  

j a  v a ik u t u s t e n  a r v io in t i” ( B a n f ö r b in d e ls e n  H e ls in g f o r s  -  Ä b o , f ö r u n d e r s ö k n in g  o c h  k o n -  

s e k v e n s b e d ö m n in g )  ( B a n f ö r v a lt n in g s c e n t r a le n ,  1 / 2 0 0 6 ) .  U t s lä p p e n  f rä n  b a n d r a g n in g -  

e n  o c h  v ä g t r a f ik e n  g r a n s k a d e s  m e d  s t ö d  a v  d e  a l lm ä n n a  e n h e t s u t s lä p p e n  f rä n  t r a f ik e n . 

E n h e t s u t s lä p p e n  e r h ö l ls  frä n  V T T : s  b e r ä k n in g s s y s t e m  L ip a s t o  ( S y s t e m  fö r b e r ä k n in g  

a v  a v g a s u t s lä p p e n  o c h  e n e r g if ö r b r u k n in g e n  i F in l a n d s  t r a f ik ,  http://lipasto.vtt.fi/index. 
htm).

S o m  e n h e t s u t s lä p p  a n v ä n d e s  u t s lä p p s u p p g if t e r n a  fö r b e n s in d r iv n a  b ila r ,  d ie s e ld r iv n a  

b i la r  o c h  f jä r r b u s s a r  i la n d s v ä g s k ö r n in g .  U t n y t t ja n d e g r a d e n  fö r e n  p e r s o n b il  a n t a s  v a r a  

1 ,9  p e r s o n e r / b i l  o c h  fö r e n  b u s s  5 0  p e r s o n e r /f o r d o n .  E n h e t s u t s lä p p e n  fö r v ä g t r a f ik e n  u t -  

g ö r  m e d e lt a l  fö r ä r  2 0 0 8 .  V R  m e d d e la r  a t t  m a n  id a g  a n v ä n d e r  e n b a r t  v a t t e n k r a f t b a s e r a d  

e l, o c h  d ä r f ö r  o r s a k a r  e lp r o d u k t io n e n  fö r d e  e ld r iv n a  t ä g e n  i p e r s o n t r a f ik e n  in g a  lu f t u t -  

s lä p p .  I v e r k l ig h e t e n  g e r  b y g g a n d e t  a v  b a n n ä t v e r k e t ,  t ä g t i l lv e r k n in g e n ,  b a n u n d e r h ä l le t  

o c h  - r e p a r a t io n e r n a ,  a v v e c k l in g e n  a v  b a n a n  o c h  t ä g e n  s a m t  o c k s ä  e lp r o d u k t io n e n  u p p -  

h o v  t i l l  m il jö k o n s e k v e n s e r .  I d e n n a  g r a n s k n in g  h a r  d e s s a  k o n s e k v e n s e r  ä n d ä  in t e  b e a k -  

t a t s ,  o c h  s o m  a n t a g a n d e  u t g ic k  m a n  frä n  a t t  t ä g t r a f ik e n  in t e  g e r  u p p h o v  t i l l  lu f t u t s lä p p .  

D e  u t s lä p p  s o m  m a t e r ie le n  fö r b a n u n d e r h ä l le t  g e r  u p p h o v  t i l l  h a r  in t e  b e a k t a t s  i d e n n a  

g r a n s k n in g .  T a b e l le r  1 9  o c h  2 0 .

Tabell 19. Enhetsutsläppen av luftföroreningar frän vägtrafiken och tägtrafiken samt energi
förbrukningen per färdenhet är 2008 (V TT2010: http:/ / lipasto.vtt.fi).

Utsläpp

personbil
bensin
g/km

personbil
diesel
g/km

buss
diesel
g/km

persontrafik
täg
g/km

CO 2 . 1 0 .0 9 0.73 0

HC 0 .1 4 0 .0 2 6 0 .2 7 0

NO x 0 .4 2 0 .5 8 6 .0 0

PM 0 . 0 0 3 8 0 . 0 3 9 0 . 1 3 0

CH 4
0 .0 0 6 6 0 .0 0 0 6 9 0 . 0 1 3 0

n 2o 0 .0 0 2 8 0 .0 0 4 2 0 .0 3 0 0

SO 2 0 .0 0 0 8 8 0 . 0 0 1 0 .0 0 4 2 0

CO 2 1 7 2 1 6 2 675 0

Bränsleförbrukning 55 51 2 1 2 1 1  -  1 2 . 5  (1 

k W h /t ä g k m

9.2. Utsläpp

S p ä r t r a f ik e n  m e d  s in a  e ld r iv n a  t ä g  g e r  i p r in c ip  in t e  u p p h o v  t i l i  n ä g r a  lu f t u t s lä p p ,  e f - 

t e r s o m  e le n  p r o d u c e r a t s  m e d  v a t t e n k r a ft .  I r a p p o r t e n  ’’H e ls in k i  -  T u r k u  - r a u t a t ie y h t e y s ,  

E s is e l v it y s  j a  v a ik u t u s t e n  a r v io in t i  ( B a n f ö r b in d e ls e n  H e ls in g f o r s  -  Ä b o , f ö r u n d e r s ö k n in g  

o c h  k o n s e k v e n s b e d ö m n in g ) ” ( B a n f ö r v a lt n in g s c e n t r a le n ,  1 / 2 0 0 6 )  f in n s  u p p s k a t t n in g a r  

a v  f ö r ä n d r in g a r n a  i f ä r d s ä t t e t  ( ä r  2 0 5 0 ) ,  u t if r ä n  v i lk a  e n  b e d ö m n in g  a v  h u r  m y c k e t  f ö r -  

v e r k l ig a n d e t  a v  b a n a n  m in s k a r  u t s lä p p e n  frä n  v ä g t r a f ik e n  h a r  g jo r t s .

E n l ig t  r a p p o r t e n  m in s k a r  a n t a le t  r e s o r  m e d  p e r s o n b il  m e d  c ir k a  5 5  m il jo n e r  p e r s o n k ilo 

m e t e r  p e r  ä r  o c h  a n t a le t  r e s o r  m e d  b u s s  m e d  c ir k a  4 0  m il jo n e r  p e r s o n k ilo m e t e r  p e r  är. 

A n v ä n d n in g e n  a v  b u s s t r a f ik e n  m in s k a r  k ra f t ig t ,  e f t e r s o m  r e s e n ä r e r n a  ö v e r g ä r  f rä n  a tt  

a n v ä n d a  b u s s a r  t i l l  a t t  a n v ä n d a  n ä r t r a f ik t ä g  i L o jo .  D e t  b ö r  o b s e r v e r a s  a t t  m in s k n in g e n  

i p e r s o n k ilo m e t e r  h a r  u p p s k a t t a t s  fö r h e la  s t r ä c k a n  H e ls in g f o r s  -  Ä b o .

U t if r ä n  m in s k n in g e n  i v ä g t r a f ik e n s  p e r s o n k ilo m e t e r  k a n  u t s lä p p e n  b e r ä k n a s  d ir e k t  g e 

n o m  a t t  m u lt ip l ic e r a  m in s k n in g e n  m e d  d e n  o v a n  n ä m n d a  u t s lä p p s k o e f f ic ie n t e n  fö r p e r -  

s o n t r a f ik e n h e t e n .  K o ld io x id u t s lä p p e n  ( C O 2) m in s k a r  m e s t  i o c h  m e d  s p ä r f ö r b in d e ls e n .  

N ä s t  m e s t  m in s k a r  k o lm o n o x id u t s lä p p e n  ( C O )  o c h  k v ä v e o x id u t s lä p p e n  ( N O x). T a b e l l  

2 1 .

M in s k n in g e n  i lu f t u t s lä p p e n  ä r  r e la t iv t  b e t y d a n d e .  S o m  jä m f ö r e ls e  k a n  d e t  k o n s t a t e r a s  

a t t  d e  u t s lä p p s m in s k n in g a r  s o m  p r e s e n t e r a s  i t a b e l l  2 1  m o t s v a r a r  c ir k a  1 0  p r o c e n t  a v  

d e n  t o t a la  m ä n g d e n  u t s lä p p  s o m  v ä g t r a f ik e n  i h e la  E s b o  s t a d s  o m r ä d e  g e r  u p p h o v  t i l l .

Tabell 20. Enhetsutsläppen av luftföroreningar frän vägtrafiken och tägtrafiken samt energi
förbrukningen per persontransportenhet är 2008 (V TT2010: http:/ / lipasto.vtt.fi).

Utsläpp

personbil
bensin
g/km

personbil
diesel
g/km

buss
diesel
g/km

persontrafik
täg
g/km

CO 1 . 1 0 .0 4 9 0.73 0

HC 0 .0 7 5 0 . 0 1 3 0 .2 7 0

NO x 0 .2 2 0 . 3 1 6 .0 0

PM 0 . 0 0 2 0 0 .0 2 0 0 . 1 3 0

CH 4
0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 0 3 6 0 . 0 1 3 0

n 2o 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 2 0 .0 3 0 0

SO 2 0 .0 0 0 4 6 0 . 0 0 0 5 4 0 .0 0 4 2 0

CO 2 91 8 5 675 0

Bränsleförbrukning 29 27 2 1 2 1 1  -  1 2 . 5  (1 

k W h / ju n a k m

(1 U p p g if t  frä n  ä r  2 0 0 7

9.3. Konsekvenser för Lüften och klimatet

B y g g a n d e t  a v  E s a - b a n a n  s k u l le  m e d f ö r a  p o s it iv a  k o n s e k v e n s e r  i f r ä g a  o m  u t s lä p p e n  a v  

v ä x t h u s g a s e r  o c h  a n d r a  f ö r o r e n in g a r  frä n  t r a f ik e n . D e  m in s k a d e  u t s lä p p e n  frä n  v ä g t r a 

f ik e n  f ö r b ä t t r a r  s ä le d e s  fö r s in  d e l  o c k s ä  d e n  lo k a la  lu f t k v a l it e t e n  i n ä r o m g iv n in g e n  a v  

m o t o r v ä g e n  ( E 1 8 ) .

D e n  g r a n s k a d e  s p ä r t r a f ik f ö r b in d e ls e n  g e r  n a t u r l ig t v is  r e la t iv t  s m ä  e ffe k t e r  p ä  d e n  g lo -  

b a la  k l im a t f ö r ä n d r in g e n .  K o n s e k v e n s e r n a  a v  d e  o lik a  p e r s o n t r a f ik f o r m e r n a  fö r u t s lä p 

p e n  a v  v ä x t h u s g a s e r  b ö r  o c k s ä  g r a n s k a s  s o m  e n  b re d  h e lh e t  s ä  a tt  k o n s e k v e n s e r n a  k a n  

s e s  i r ä t ta  p r o p o r t io n e r .

V ä x t h u s f e n o m e n e t  f ö r e k o m m e r  n a t u r l ig t  i h e la  v ä r ld e n  o c h  v ä r m e r  u p p  jo r d e n .  M ä n 

n is k o r n a s  v e r k s a m h e t  g e r  u p p h o v  t i l l  m e r  u t s lä p p  a v  v ä x t h u s g a s e r  ( C O 2, C H 4, N 2O , O 3 

o c h  h a lo g e n is e r a d e  k o lv ä t e n  s a m t  d e  in d ir e k t a  v ä x t h u s g a s e r n a  N O x, C O ,  V O C  j a  S O 2) 

s o m  le d e r  t i l l  a t t  jo r d e n s  m e d e lt e m p e r a t u r  h ö js .  K o ld io x id  ( C O 2) ä r  d e n  f r ä m s t a  a v  d e  

v ä x t h u s g a s e r  s o m  m ä n n is k a n  g e r  u p p h o v  t i l l .  K l im a t f ö r ä n d r in g e n  k a n  g e  u p p h o v  t i l l  

m ä n g a  b e t y d a n d e  f ö r ä n d r in g a r  i v ä d e r f ö r h ä lla n d e n a ,  e k o s y s t e m e n ,  v a t t e n r e s e r v e r n a ,  

n ä r in g s p r o d u k t io n e n  o c h  m ä n n is k o r n a s  h ä ls a  ( N a t io n e l l t  k l im a t p r o g r a m  -  s e k t o r u t r e d -  

n in g  f rä n  m il jö m in is t e r ie t ,  F in l a n d s  m il jö  4 7 3 ) .

I F in la n d  g e r  t r a f ik e n  u p p h o v  t i l l  c ir k a  e n  f e m t e d e l a v  a l la  u t s lä p p  a v  v ä x t h u s g a s e r .  V ä g 

t r a f ik e n s  a n d e l  a v  d e tt a  ä r  m e r  ä n  9 0  p r o c e n t . S p ä r t r a f ik e n  i s in  t u r  g e n e r e r a r  e n b a r t  

c ir k a  e n  p r o c e n t  a v  u t s lä p p e n  a v  v ä x t h u s g a s e r .  E n l ig t  p r o g n o s e r n a  ö k a r  u t s lä p p e n  a v  

v ä x t h u s g a s e r  frä n  t r a f ik e n  y t t e r l ig a r e  u t a n  n y a  ä t g ä r d e r  fö r a tt  b e g r ä n s a  u t s lä p p e n .  I 

s y ft e  a t t  b e g r ä n s a  u t s lä p p e n  a v  v ä x t h u s g a s e r  h a r  e n  p la n  i s e x  p u n k t e r  s a m m a n s t ä l lt s .  

D e n n a  p la n  o m f a t t a r  b la n d  a n n a t  f ö r n y e ls e  a v  b ilb e s t ä n d e t ,  u t v e c k l in g  a v  k o lle k t iv t r a f i

k e n , ö k a d  e n e r g ie f f e k t iv it e t  i t r a f ik e n  o c h  e v e n t u e l lt  e k o n o m is k a  s t y r m e t o d e r  ( K o m m u -  

n ik a t io n s m in is t e r ie t s  k l im a t p o l it is k a  p r o g r a m  fö r s it t  f ö r v a lt n in g s o m r ä d e  2 0 0 9  -  2 0 2 0 ,  

K o m m u n ik a t io n s m in is t e r ie t ,  p r o g r a m  o c h  s t r a t e g ie r  2 / 2 0 0 9 )

Tabell 21. Den utsläppsminskande effekten i vägtrafiken till följd av byggandet av Esa-ba- 
nan. Under antagande av att 2 2  %  av personbilarna är dieseldrivna.

personbil, bensin 
+ diesel

buss, diesel Totalt

Utsläpp kg/d kg/d kg/d

CO 1 3 0 8 0 2 1 0

HC 9.2 3 0 39

NO x 36 6 5 8 694

PM 0 .9 1 4 15

CH 4
0 .4 2 1 .4 1 .8

n 2o 0 .2 5 3.3 3.5

SO 2 0 .0 7 0 .4 6 0.5

CO 2 13 458 73  9 8 0 8 7  438

Bränsleförbrukning 4  2 8 6 23  235 17 521

(1 U p p g if t  f rä n  ä r  2 0 0 7

http://lipasto.vtt.fi/index
http://lipasto.vtt.fi
http://lipasto.vtt.fi
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10. JORDMÂN OCH BERGGRUND

10.1. Utgângsinformation och granskningsmetoder

Konsekvenserna av byggandet av banan för jordmänen och berggrunden har bedömts 
utifrän befintliga utredningar samt med stöd av kartgranskningar.

10.2. NuLäge

Berggrunden inom planeringsomrädet bestär tUL stor deL av granodiorit, granit och 
gnejs som ställvis kan klassificeras som migmatiter. Pä sina häll förekommer förvittring 
och svaghetszoner.

Salpausselkääsarna som löper i nordost-sydvästlig riktning ligger inom planeringsom
rädet, och därför kan man utgä frän att ocksä svaghetszonerna löper i denna riktning. 
Största delen av älvarna, myrarna och bäckarna finns i svackorna och fördjupningarna 
som bildats av svaghetszonerna. Branta bergsväggar finns i hela omrädet.

I och med omrädets växlande topografi varierar jordskiktets tjocklek enligt berggrun
den. Bergsryggarna täcks för det mesta av ett moränskikt som är mindre än en meter 
tjockt. I fördjupningarna finns lera, torv eller gyttja. Bottenmoränen i omrädet innehäl- 
ler normala eller stora mängder sten, och jordmänen i de flacka omrädena bestär hu- 
vudsakligen av sand eller mjäla.

io.3.Konsekvenser

fyllningarna och sidotipparna leder tili väsentliga förändringar i terrängformerna. Pro- 
jektet genererar ett stort överskott av massor, och därför krävs planering för att mas- 
sorna ska kunna utnyttjas effektivt. Det rekommenderas att de icke-förnybara natur- 
resurserna transporteras till nägot annat ställe för äteranvändning, om det är möjligt. 
Den förflyttning av massor som projektet ger upphov till päverkar ocksä omrädets vat- 
tenhushällning, eftersom ytvattenströmmarna i hög grad är bundna till den befintliga 
topografin. Pä grund av den kraftigt växlande topografin kan borttagningen av massor- 
na leda till att vatten samlas i fördjupningarna eller till att näromrädena torkar till följd 
av att ytvattenströmmarna tilltar eller förhindras. Grundvattenomrädena vid banan bör 
beaktas i samband med byggandet för att förhindra eventuella föroreningar.

Krosszonerna ger upphov till fara för ras inom omräden där banan gär i en ofördelaktig 
riktning, mot huvudfäran. De ofördelaktiga skärningarna och tunnlarna blir sannolikt fä, 
eftersom banan antagligen i huvudsak gär vinkelrätt mot krosszonerna.

Vattenströmningen i krosszonerna kan ge upphov till läckage i de skärningar där det 
förekommer kraftigt fyllda krosszoner. Det rekommenderas att cementbaserad förstärk- 
ning används enligt behov, i synnerhet i närheten av naturskyddsomrädena.

Figur 28. Koirajärvi bergsomräden.
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11. LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ

11.1. Utgangsinformation och tillämpade metoder

Konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön 
i omrädet har undersökts med hjälp av kartana- 
lyser och terrängbesök. Som utgangsinformation 
för konsekvensbedömningen användes materi
al om värdefulla landskapsomraden, betydande 
byggda kulturmiljöer, fornminnen och värdefulla 
byggnadsobjekt. Material har begärts fran Egent- 
liga Finlands och Nylands förbund, Museiverket, 
landskapsmuseerna samt fran städerna och kom- 
munerna inom planeringsomradet. Som utgangs- 
information har man dessutom använt kommu- 
nernas och städernas plankartor, flygbilder samt 
andra publikationer och utredningar. Under be- 
dömningen av miljökosekvenserna av genbanan 
Esbo -  Salo har följande tilläggsutredningar av 
omradets kulturhistoriska värden sammanställts: 
Rakennus- ja maisemahistoriallinen selvitys Län
tisen Uudenmaan alueelta ja Esihistoriallisen ja 
historiallisen ajan muinaisjäännösten arkisto- ja 
karttaselvitys (Byggnads- och landskapshistorisk 
utredning för Västra Nyland samt Arkiv- och kart- 
utredning av fornlämningarna fran den förhisto- 
riska och historiska tiden).

I samband med terrängsbesöken och under inva- 
narkvällarna har man diskuterat med invanarna i 
omradet. Med hjälp av systemet för kartfeedback 
för genbanan Esbo -  Salo har ett omfattande ma
terial med invanarnas lokala information, asikter 
och obervationer sammanställts.

I detta kapitel har man försökt skapa en bild av 
planeringsomradets placering i ett vidare land- 
skap, utreda drag som är typiska för landskapet 
inom planeringsomradet, bosättningshistorien 
och de mest värdefulla sektorerna. Konsekven
serna har först behandlats pa en allmän niva, och 
konsekvenserna för äkeromrädena som ett sepa
rat tema. Därefter har konsekvenserna för de mest 
betydande landskapshelheterna och vattendra- 
gen utretts för varje avsnitt i bandragningsalter- 
nativen.

I kapitel 11.7. Sammanfattning och slutsatser har 
man försökt sammanfatta konsekvenserna av 
dragningsalternativeni i en tabell, där de alternati
va bandragningarna behandlats som helheter fran 
Lojo till Aarnioperä. I slutsatserna dryftas skillna- 
derna mellan de alternativa bandragningarna.

SYDVÄSTLANDET

SÖDRA KUSTOMRÁDET
MMp

E+M Salo

SYDVÄSTRA ODLINGSREGIONEN E+M Esbo-Loj

Ee Lojo

LohjanjärviKISKO-VICHTIS INSJÖRI ON

SYDLIGA ODLINGSREGIONEN

" « » » I I .

N
0

Bebyddga amrádan Gräns för tandskopsprovins Bnndragning

Jordbroksomröden Vottendrog Gräns för tondskapsregion

10 km

Figur 29. Bandragningsalternativen och landskapsprovinsernas indelning. Kartkällor: Oiva- paikkatietopalvelu: maisemamaakunnat © S Y K E  (06/2010), ©Vägförvaltningen/Digiroad 2010, CO R IN E Land Cover 2000 © SYKE, EEA. För produ- 
cerandet av CLC2000 -materialet har material av följande tillverkare använts: SYKE, MML, MMM (peltotiedot 1999), VRK (rakennetut alueet 2001). För tolkningen av sattelitbilder har material frän Forststyrelsen och UPM Kymmene 
Ab använts.
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11.2. Landskapets allmänna drag

Inom planeringsomrädet biLdas landskapets basstruktur av bergs- och moränryggar 
och -sluttningar samt lerdalar mellan dessa. Branta bergssluttningar, i det närmaste 
utan växtlighet, är vanliga. Moränsluttningarna är flackare och ofta täckta av välvuxen, 
grandominerad skog. Vid de nedre delarna av sluttningarna blir skogarna lundartade el
ler övergär i lundar. Lânga, relativt smala, ställvis även branta sprickdalar som avgrän- 
sas av kalberg är vanliga. Berggrunden är kalkhaltig, och därför finns det mânga lun
dar. Det finns rikligt med vattendrag. Till följd av istiden är den nordost-sydvästliga el
ler nord-sydliga dragningen ett dominerande drag pâ flera ställen i omrâdets landskap. 
Detta syns i formerna pâ dalarna och vattendragen inom omrâdet.

Bosättningshistoria

Planeringsomrâdet har en lâng bosättningshistoria som sträcker sig tillbaka till stenâl- 
dern. Sedan järnâldern har det funnits bybosättning som etablerade sig under den ti- 
diga medeltiden. De gamla byarnas drag har pâ mânga ställen bevarats ända fram till 
idag. (Byggnads- och landskapshistorisk utredning)

De förhistoriska fynden inom planeringsomrâdet är övervägande frân den mesoli- 
tiska stenâldern (88oo -  5000 fkr) och frân järnâldern (500 fKr -  1250 eKr). De forsta 
tecknen pâ bosättning inom omrâdet härstammar frân den mesolitiska stenâldern 
(88oo -  5000 fKr). Frân denna tid finns det speciellt mânga fynd i Suomusjärviomrâdet. 
Museiverket/Arkeologiska avdelningen 2010)

Under bronsâldern (1500 fKr -  500 fKr) bildade den nuvarande Uskelanjokilaakso i Salo 
den forna Halikonlahti, där man pâ de stigande strandklipporna anlade gravrösen. Forn- 
lämningarna frân bronsâldern är ocksâ koncentrerade till den norra ändan av Salo. Man 
har inte funnit nâgra bosättningsplatser frân bronsâldern. Under brons- och järnâldern 
(järnâlder 500 fKr -  1250 eKr) blev bosättningen inom omrâdet mer permanent jämfört 
med bosättningen med fângstkultur under stenâldern. Museiverket/Arkeologiska av
delningen 2010)

Bosättningen har traditionellt sett sökt sig till gynsamma gränszoner mellan dalar och 
bergsryggar, där ocksâ lederna ofta dragits. Dâ bosättningen blev tätare bildades lânga, 
smala byar som följde vägarna som band. Pâ ena sidan stöder de sig pâ bergsryggen 
och pâ andra sidan öppnar sig dallandskapet.

En annan typisk placering av bâde gles bosättning och bybosättning är pâ kullar som 
reser sig ur lermarker. Kullarnas storlek och höjd varierar mellan knappt skönjbara 
bergsknallar och backar med tydliga drag och branta sluttningar. Det är ocksâ vanligt 
att flera närliggande kullar växer ihop till kedje- och cirkelformade byar, där bosättning
en sökt sig ocksâ till dalarna mellan kullarna. Städerna har ofta utvecklats i anknytning 
till hamnarna, vid kusten av större dalar eller älvdalsmynningar vid kusten, sâsom i Sa
lo exempelvis.

Planeringsomrádets placering inom landskapsprovinser

Miljöministeriets arbetsgrupp för landskapsomrâden utarbetade en indelning av land- 
skapsprovinserna i syfte att försöka identifiera landskapets regionala särdrag. Indel- 
ningen av landskapsprovinserna kan utnyttjas vid olika landskapsmässiga granskning- 
ar och bedömningar. (Miljöministeriet 2007)

PLaneringsomrädet Ligger meLLan Södra kustomrädet och Landskapsprovinsernas omrä- 
de i SydvästLandet. Landskapsprovinserna är indetade i mindre sektorer, regioner. Drag- 
ningsatternativen gär genom SydLiga odtingsregionen och Kisko-Vichtis insjöregion in
om Landskapsprovinsernas omräde i Sydtandet samt genom SydvästLiga odtingsregio- 
nen i SydvästLandets Landskapsprovins.

Sydliga odlingsregionen

Sydost om Lojoäsen finns SydLiga odLingsregionen som har varierande terrängformer. 
Lermarker som används för odLing finns överaLLt, men i synnerhet vid äLvdaLarna. StäLL- 
vis finns kargare bergs- och moränmarker. Det finns ocksä smä sjöar inom omrädet. 
VäxtLigheten är i aLLmänhet frodig, med undantag av bergsomrädena som är kargare än 
omgivningen. Kuperade äkeromräden, spLittrade av skogsöar, som röjts pä Lermarker är 
typiska för regionen. De manga äLvarna och sjöarna skapar dessutom variation i Land- 
skapet. Noux bergsryggsomräde biLdar ett mer enhetLigt skogsomräde.

Landsbygdsbosättningen är koncentrerad tiLL Langa enhetLiga äLvdaLskedjor. Byggna- 
derna finns i närheten av akeröppningar pä kuLLar och randryggar, i gränszonerna meL
Lan akeröppningar och skogsmarker, där ocksä största deLen av vägnätet anLagts.

Kisko -  Vichtis insjöregion

Öster om SaLoregionen finns Kisko-Vichtis insjöregion som i öst gränsar mot västra de
Len av Salpausselkä, Lojoäsen. I fräga om terrängformerna är Kisko -  Vichtis insjöregion 
en varierande mosaik av sjöar och smä vattendrag, skogbevuxna bergsomräden samt 
bördiga Lermarksäkrar. Inom omrädet finns ocksä mänga betydande vattendrag, tiLL ex
empeL Lojosjön och Enäjärvi. Regionen är ocksä ett omräde som karaktäriseras av SaL- 
pausseLkääsarnas randformationer och andra ansLutande äsformationer. Den första SaL- 
pausseLkääsen som har väsentLig betydeLse i Landskapet, utgör omrädets södra gräns 
och den andra SaLpausseLkääsen gär genom omrädet i sydväst-nordostLig riktning.

Skogarna i omrädet är fräscha och väLvuxna grandominerade skogar. Det finns reLativt 
mänga äkrar. Bosättningen har traditioneLLt pLacerat sig pä kuLLar och höjder i närheten 
av sjö- eLLer äLvstränder. De mänga bruken och samhäLLena som uppstätt kring dessa är 
det mest utmärkande av regionens kuLturdrag.

Sydvästra odlingsregionen

Salo stads nuvarande omräde som omfattar Muurla-, PertteLi-, Kiikala, Kisko- och Su- 
omusjärviomrädena hör tiLL Sydvästra odlingsregionen. SaLoregionen är kuperad och 
omfattar Längdragna äLv- och sjödaLar med Lermarker. Lermarkerna har nästan heLt och 
häLLet röjts tiLL äkrar sä effektivt att de äterstäende, aLLra kargaste skogssryggarna skapar 
ett kraftigt kontrasterande intryck jämfört med odLingsfäLten. VäxtLigheten i regionen är 
frodig och mängsidig, bortsett frän dessa karga bergsryggar.

Bosättningen har traditioneLLt funnits vid de bördiga omrädena i zonen meLLan daLar 
och ryggar eLLer pä kuLLar som reser sig ur Lermarken. Bäde bandbyar i gränszonen och 
täta bosättningar pä kuLLar är vanLiga. Byarna är trots stor- och nyskiftet fortfarande täta 
och tydLigt avgränsade frän sin omgivning.

11.3. Värdefulla omräden

11.3.1. Värdefulla landskapsomrâden

Vid konsekvensbedömningen har särskild uppmärksamhet fästs vid de landskapsomrâ
den som är värdefulla pâ nationnell nivâ och pâ landskapsnivâ.

De nationellt värdefulla landskapsomrâdena har inventerats i betänkande II av arbets- 
gruppen för landskapsomrâden som tillsatts av miljöministeriet, Värdefulla landskaps
omrâden, 1992.

I bilagan till denna publikation finns en förteckning över de landskapsomrâden som 
är värdefulla pâ landskapsnivâ. I frâga om Nyland har landskapsomrâdena pâ land
skapsnivâ digitaliserats till geografiskt informationsmaterial i samband med Nylands 
förbunds projekt UPEAT (Utredning av kulturmiljöerna, landskaps- och jordbruksomrâ- 
dena i Nyland) âr 2009. Avgränsningarna av dessa landskapsomrâden pâ landskapsni
vâ i Nyland är inte nödvändigtvis slutgiltiga, eftersom nuläge inte har inventerats. Inom 
Nylandsomrâdet kan det finnas ocksâ andra landskapsomrâden som är värdefulla pâ 
landskapsnivâ och som inte finns upptagna till följd av avsaknaden av en uppdaterad 
inventering. De landskapsomrâden som är värdefulla pâ landskapsnivâ i Saloregionen 
har hämtats frân materialet för Saloregionens landskapsplan.

11.3.2. Betydande kulturhistoriska miljöer

En inventering av de nationellt betydande kulturmiljöerna finns i Museiverkets och mil
jöministeriets utredning Den byggda kulturmiljön frân âr 1993, som förkortas RKY 1993. 
Museiverket har berett en granskning av inventeringen av den byggda kulturmiljön som 
gâr under benämningen RKY 2009. Behandlingen pâgâr fortfarande. Avgränsningarna 
av kulturmiljöerna inom omrâdet för bandragningarna har ändrats i det uppdaterade 
RKY 2009 -materialet, och en del av omrâdena finns överhuvudtaget inte med längre 
bland de nationellt värdefulla kulturmiljöerna. I anslutning till kartan intill finns en för
teckning över kulturmiljöerna inom dragningsomrâdena enligt RKY 1993 -materialet. 
I de bifogade kartorna Konsekvenser för människornas levnadsfibrh^llanden, markan- 
vändningen, landskapet och kulturmiljöerna har ocksâ avgränsningarna i RKY 2009 in
kluderats.

Uppgifterna om de byggda kulturmiljöer som är betydande pâ landskaps- eller regi- 
onnivâ har hämtats frân inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Ny
land) samt frân materialet för Saloregionens landskapsplan. De nationellt betydande 
objekten är naturligtvis värdefulla ocksâ pâ landskaps- och regionnivâ. Ofta är avgräns- 
ningen av de byggda omrâden som är betydande pâ landskaps- eller regionnivâ vidare 
än den nationella avgränsningen.
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Nationellt värdefulla landskapsomráden

1) Nummijoki-Pusulanjoki odllngsdal, Nummi-Pusula (banans verk- 
ningsomräde när inte omrädet)

Landskapsomräden som är värdefulla pä landskapsnivä

2) Haarjärvi -  Myllykylä -  Karstu kulturlandskap, Lojo
3) Kisko -  Kiikala kulturlandskap, Salo
4) Utvidgningsomrädet för Uskelan- och Halikonjoki dalar, Salo

Nationellt betydande kulturmiljöer (enligt inventeringen R K Y 1993)

5) Stora Strandvägen, Esbo (bandragning E+M)
6) Aneriojokilaakso kulturlandskap, Salo (bandragning E)
7) Hiisi herrgärd och park, Lojo (bandragning Ee)
8) Karstu by och kulturlandskap, Lojo (bandragning Ee)
9) Kulturlandskapet i Laperla by, Salo (bandragning M)
10) Kruusila by och kulturlandskap, Salo (bandragning M)
11) Ylisjärvi kulturlandskap och Ruotsala by, Salo (bandragning Mp)
12) Lukkarinmäki kulturlandskap, Salo (bandragning E+M)
13) Salo järnvägsstation och närbosättning (bandragning E+M)

Byggda kulturmiljöer som är betydande pä landskaps- eller regionnivä

14) Fantsby, bylandskap, Esbo (bandragning E+M)
15) Stora Strandvägen -  Kungsvägen, Esbo /  Kyrkslätt (bandragning 

E+M)
16) Gumböle, herrgärdslandskap, Esbo (bandragning E+M)
17) Hista, herrgärdslandskap, Esbo (bandragningsalternativ E+M)
18) Tarvo motorväg, Esbo (bandragning E+M)
19) Gamla havsvägen, Vichtis (bandragning E+M)
20) Talpela bylandskap, Lojo (bandragning E)
21) Niemi -  Myllykylä kulturlandskap, Lojo (bandragning E)
22) Kiikala -  Lohilampi kulturlandskap, Lojo (bandragning E)
23) Mustlahti -  Makkarjoki kulturlandskap, Karjalohja (bandragning E)
24) Aneriojokilaakso kulturlandskap, Salo (bandragning E)
25) Hiisi herrgärd och park, Lojo (bandragning Ee)
26) Karstu by och kulturlandskap samt Karstunlahti kulturlandskap, Lojo 

(bandragning Ee)
27) Kaukola kulturlandskap, Lojo (bandragning E)
28) Raati by, Nummi-Pusula (bandragning M)
29) Kulturlandskapet i Laperla by, Salo (bandragning M)
30) Kruusila by och kulturlandskap, Salo (bandragning M)
31) Ylisjärvi kulturlandskap och Ruotsala by, Salo (bandragning Mp)
32) Salo centrum (bandragning E+M)
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vördefutit londskap po notionelt nivo Betydande kutturntstonskt omradeoa landskaps-fregionat nivo
(kä ttä . N y n n a s  jo rb u n d . E ge n thga  F m ionds  fo rh u n d )

VordefuUt iandskap pa landskapsmvä
Betydande kvtturhistonsk vögpö landskaps-Aegionol nivo(k a m : rM a n d s  /M u n a  och M iltö rn S tfite ric L  to e n ttia o  F fn ta M K lö ftx m d )
(kalla: Ny lands ßrbund)

Betydande kulturmstonskt omrOde pú nationett niva Forniomning
ttcHiö; MUSeiYVriBDt) (k a tto ; M tts e iv e riie l)

Betydande kulturhistonsk vag pä naUoneil niva Bandragning
(m to ; M u s e fm k e t)

Numret han visar till listan av värdefulla objekt

Figur 30. Karta över värdefulla landskapsomraden, betydande kulturhistoriska miljöer och fornlämningar. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356. Närmare information om käUorna finns i bi- 
lagskartorna 2 . 1 kartorna syns beteckning med respektive källa.
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11.3.3. Byggnadshistoriska objekt

Uppgifter om de kulturhistoriska Objekten har samtats frän flera käLLor:

• Materialen RKY 1993 /  RKY 2009 om nationellt betydande kulturhstoriska byggna- 
der. Dessa objekt finns inte inom bandragningarnas verkningsomräde.

• Byggnader som är värdefull pä riks-, landskapsnivä i Saloregionen (Egentliga Fin- 
lands landskapsmuseums ortsdatabas)

• Byggnader som är värdefulla pä landskapsnivä i Nylands län (inventeringsutkastet 
Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) •

• Värdefulla byggnader i Vichtis, Lojo, Karjalohja och Nummi-Pusula (Byggnads- och 
landskapshistorisk utredning)

Objekten i varje utredning har värderats enligt egna kriterier. Det finns säledes inget 
material av jämn kvalitet för planeringsomrädet. RKY 1993-objekten är de enda officiellt 
värdefulla objekten pä riksnivä. De objekt i Saloregionen som hämtats frän Egentliga 
Finlands landskapsmuseums geografiska informationsmaterial och som klassificerats 
som nationellt värdefulla har ingen officiell status. I den byggnads- och landskapshis- 
toriska utredningen har byggnadsobjekten inte värdeklassificerats, utan i utredningen 
har de värdefulla objekten inom omrädet identifierats. Materialet för Esbo omräde ut- 
görs av de objekt som är värdefulla pä landskapsnivä i inventeringsutkastet Rakennettu 
Uusimaa (Det byggda Nyland). I de bifogade kartorna 2 Konsekvenser för människor- 
nas levnadsförhällanden, markanvändningen, landskapet och kulturmiljön presenteras 
de objekt som är värdefulla pä riks- (RKY 1993 /  RKY 2009), landskapsnivä. De nationellt 
värdefulla objekten i Saloregionen är inte pä samma nivä som RKY-objekten, och därför 
har de inkluderats bland objekten som är värdefulla pä landskapsnivä.

De mänga byggnadshistoriskt värdefulta objekten inom ptaneringsomrädet finns hu- 
vudsaktigen pä gamta byomräden där byggnaderna har nära anknytning tili det om- 
givande tandsbygdstandskapet och biLdar därigenom fina hetheter i kutturtandskapet. 
Värdefulta byggnadshistoriska objekt i stadsmitjö finns i synnerhet i SaLo. Objekt finns 
inom varje kommun och inom aLLa de alternativa bandragningarnas omräde.
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Mest värdefulla byggnadshistoriska objekt finns inom följande omräden:

• Mustlahti -  Makkarjoki- och Kiikala -  Lohilampiomrädet (bandragning E)
• Lemulaomrädet (bandragning E)
• Routio-, Hiitti-, Paloniemiomrädet (bandragning Ee)
• Karstu by (bandragning Ee)
• Raatiomrädet (bandragning M)
• Laperlaomrädet (bandragning M)
• Kruusilaomrädet (bandragning M)
• Ahtialaomrädet (bandragning Mk)
• Ylisjärvi- och Ruotsalaomrädet i Salo (bandragning Mp)
• Muurlaomrädet (bandragning E+M Salo)
• Salo stads centrumomräde (bandragning E+M Salo)

Konsekvenser för de byggnadshistoriska Objekten

De värdefulla byggnadshistoriska objekten hör huvudsakligen till en bredare betydande 
kulturmiljöhelhet. Konsekvenserna för dessa har granskats i kapitel 11.6. Beskrivning 
och konsekvenser av dragningsalternativen. I fraga om de omräden som ska granskas 
har man i detta sammanhang fäst uppmärksamhet vid förutom de byggnadshistoriska 
objekt som är värdefulla pä landskapsnivä ocksä vid lokala objekt, om de finns i när- 
heten av bandragningen. Ocksä de inofficiella nationellt värdefulla objekt som tas upp 
i Egentliga Finlands landskapsmuseums ortsdatabas har nämnts. I kapitel 11.7. Sam- 
manfattning och slutsatser finns en sammanfattning av de centrala konsekvenserna av 
dragningsalternativen och en beräkning av antalet värdefulla byggnader som finns i 
närheten av dragningsalternativen

11.3.4. Fornlämningar

Uppgifterna om fornlämningarna i omrädet har hämtats frän registret över fornlämning
ar som upprätthälls av Museiverket och som innehäller uppgifter om fasta fornlämning
ar som fredats med stöd av lagen om fornminnen. I samband med miljökonsekvensbe- 
dömningen för genbanan Esbo -  Salo sammanställdes dessutom är 2010 i uppdrag av 
Museiverket arkiv- och kartutredningen av fornlämningar frän den förhistoriska och his- 
toriska tiden längs dragningsalternativen för genbanan Esbo -  Salo. I utredningen har 
förutom de fasta fornlämningarna ocksä eventuella fornlämningar och lösa fynd beak- 
tats. I arbetet har dessutom potentiella fornlämningsomräden identifierats. Utredning
en av fornlämningarna frän den historiska tiden inkluderade ocksä tidigare kända fasta 
fornlämningar frän den historiska tiden och dessutom de byplatser frän medeltiden och 
början av nya tiden som ligger närmast bandragningarna. Kartorna som sammanställ
des för utredningen finns ocksä i bilaga 2 till denna rapport.

Fornlämningar inom bandragningarnas omräde

Inom planeringsomrädet finns rikligt med inventerade fornlämningar och eventuella 
fornlämningar och lösa fynd som hittades under arkiv- och kartutredningen. Enstaka ob
jekt finns inom varje kommun och inom alla de alternativa bandragningarnas omräde.

Inom de nya alternativa bandragningarnas verkningsomräde är de rikligaste fynden och 
eventuella fornlämningarna koncentrerade till följande omräden:
• Paloniemi näs i Lojo (bandragning Ee)
• Karstuomrädet i Lojo (bandragning Ee)
• Laperlaomrädet i Salo (bandragning M)
• Kruusilaomrädet i Salo (bandragning M)
• Ylisjärvi- och Ruotsalaomrädet i Salo (bandragning Mp)
• Muurlaomrädet (bandragning E+M Salo)
• Salo stads centrumomräde (bandragning E+M Salo)

Konsekvenser för fornlämningarna

FornLämningarna har indefats i tre kfasser, av vifka objekten i kfass 1 är de viktigaste 
och nationeltt betydande. Inom planeringsomrädet finns sju objekt i denna klass. Ned- 
an presenteras dessa nationellt värdefulla objekt och en bedömning av konsekvenserna 
för dessa. I kapitel 11.7. Sammanfattning och slutsatser finns en sammanfattning av de 
centrala konsekvenserna av dragningsalternativen och en beräkning av antalet forn- 
lämningsobjekt som finns inom banans omedelbara verkningsomräde.

Fornlämningar i klass 1 och konsekvenserna av bandragningarna för dessa:

• Linnanmäki, borgberg, Karstu, Lojo (bandragning Ee)

Borgberget i Karstu ligger i närheten av den innersta delen av Karstunlahti. En gäng 
i tiden nädde viken foten av kullen. Kullen med sina branta bergsväggar bildar ett 
imponerande landskapsmässigt landmärke. Pä Linnavuori har stenkonstruktioner 
ofta anlagts för försvarsändamäl, och dessa har ätminstone fungerat som sä kalla- 
de tillflyktsborgar. Dateringen av Linnavuori är osäker, men det kan härstamma frän 
järnäldern eller den päföljande medeltiden. Stenraden pä Linnanmäki ser ut som 
stranden av sjön Ancylus. En 20 meter läng stenkantad väg gär genom stenraden. 
(Museiverket/Arkeologiska avdelningen 2010).

Banan dras pä cirka 500 meters avständ frän Linnanmäki, och medför inga direkta 
konsekvenser för fornlämningen. Banan leder till att vyerna frän kullen förändras.

• Pitkämäki, en stenkonstruktion fran bronsaldern, Nummi-Pusula (bandragning M)

Fornlämningsomrädet i Pitkämäki bestär av tre drösar och en cirka 30 meter läng 
stenvall frän bronsäldern pä den högsta punkten av kullen. (Museiverket/Arkeologiska 
avdelningen 2010) Fornlämningen finns relativt nära en tunnelmynning pä riksväg 1.

Banan gär under Pitkämäki i en tunnel, och tunnelmynningen finns pä drygt 200 
meters avständ frän fornlämningen. Banan medför inga direkta konsekvenser för 
fornminnesomrädet, men den splittrar skogsomrädet norr om fornlämningen.

• Aarnionperämäki, gravplats fran bronsaldern, Salo (bandragning E+M Salo och Mp)

Gravplatsen frän bronsäldern i Aarnioperämäki ligger pä en hög kulle med branta 
väggar. Den bestär av en stenblocksdrös som har söndrats. (Museiverket/Arkeolo
giska avdelningen 2010)

Dragning E+M gär under kullen genom en tunnel som mynnar ut i en brant bergss- 
luttning pä cirka 200 meters avständ frän gravplatsen. Banan medför inga direkta 
konsekvenser för fornlämningsomrädet. Tunneln pä dragning Mp mynnar ut pä cir
ka 400 meters avständ frän omrädet.

• Linnamäki, fornborg, Muurla, Salo (bandragning Mp)

Fornborgen i Muurla ligger pä en hög kulle med branta sluttningar. Precis som borg
berget i Karstu är ocksä dateringen av Muurla borgberg osäker. Det kan härstam
ma frän järnäldern eller den päföljande medeltiden. Muurla borgberg omfattar fle- 
ra konstruktioner: grundstenarna i en rektangulär byggnad, vallar av stenblock och 
stenruiner. (Museiverket/Arkeologiska avdelningen 2010)

Banan gär under borgberget genom en bergstunnel. Tunnelmynningarna finns strax 
intill fornminnesomrädet. Frän sluttningen mot nordost gär banan över en bro som 
torde förändra vyerna frän sluttningen.

• Aromäki, gravplats fran bronsäldern, Salo (bandragning Mp)

Gravplatsen frän bronsäldern i Aromäki bestär av en stendrös. Den ligger pä en hög, 
brant sluttande kulle med goda vyer mot öst och väst. (Museiverket/Arkeologiska 
avdelningen 2010)

Dragning E+M gär pä cirka 400 meters avständ frän gravplatsen och medför inga 
direkta konsekvenser för fornminnesomrädet. Banan leder till att landskapet som 
öppnar sig frän kullen förändras.

De tvä tunnelmynningarna pä dragning Mp finns pä cirka 500 meters avständ norr 
om gravplatsen och medför inga konsekvenser för denna.

• Kaukelmaa, en historisk byplats, Salo (mellan bandragning Mp och E+M Salo), ob- 
jektet ligger inte inom banans verkningsomräde.

• Hakola, en historisk byplats, Salo (mellan bandragning Mp och E+M Salo), objektet 
ligger inte inom banans verkningsomräde.

11.4. Konsekvenserna genereUt

Bandragningsalternativet E+M pä sträckan Esbo -  Lojo samt bandragningsalternativen 
M, MK och Mp gär delvis i närheten av riksväg 1 och ställvis genom samma terrängkorri- 
dor. Bandragningsalternativen bildar huvudsakligen en egen terrängkorridor och med
för väsentliga förändringar i dagens landskap.

Banan i förhällande till landskapsstrukturen i omrädet och till landskapets käns- 
lighet

Terrängformerna i omrädet är varierande, och det finns rikligt med vattendrag. Land
skapsstrukturen gär i regel i nord-sydlig eller nordost-sydvästlig riktning. Bandragning
arna gär i allmänhet mot landskapsstrukturens riktning. Dessutom har banan en styv 
lodrät och vägrät geometri. Till följd av dessa faktorer mäste banan anpassas till ter- 
rängen med stöd av bankar, bergs- och markskärningar, tunnlar och broar.

Landskapen i planeringsomrädet varierar mellan smäskaliga omräden med varierande 
terrängformer och mer omfattande miljöer med tydligare drag. Förändringstoleransen i 
omrädena varierar. Ett smäskaligt landskap har ofta dälig förändringstolerans och kan 
förlora sina särdrag helt och hället. Ett landskapsstrukturellt tydligare omräde kan ha 
bättre förändringstolerans, och landskapshelheten kan urskiljas även efter förändringen.

I ett öppet landskap kan de landskapskonsekvenser som banan medför omfatta ett stort 
omräde. De ställvis höga bankarna längs banan stänger av vyerna. Landskapsmässigt 
sett är en bro ofta ett bättre alternativ än en hög järnvägsbank. Man ser landskapet fort- 
sätta pä andra sidan bron, och landskapshelheten kan kanske urskiljas bättre. Pä detta 
sätt blir kanske konsekvenserna av bäde den visuella och funktionella hinderverkan som 
en bro ger upphov till mindre än konsekvenserna av en järnvägsbank.

Övergängar över vattendrag

Det finns rikligt med vattendrag inom planeringsomrädet, och övergängar över vatten
drag behövs i varje bandragningsalternativ. En bro ger upphov till bäde funktionella och 
visuella störningar för användningen av vattendragen och stränderna. En banbro leder 
till radikala förändringar i omgivningen av de talrika smä sjöarna inom planeringsom-
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rädet. Pä stränderna av vattendragen finns rikligt med fritidsbostäder och permanenta 
bostäder, och vattendragen utgör populära rekreationsomräden. Konsekvenserna vid 
de viktigaste övergängarna över vattendrag har granskats i kapitel 11.6. Beskrivning och 
konsekvenser av dragningsalternativen.

Kulturmiljöer

Inom planeringsomrädet har rikligt med fornlämningar frän den förhistoriska och his- 
toriska tiden hittats. Dessa är tecken pä en bosättningshistoria som gär längt tillbaka 
i tiden. Mänga befintliga byars historia sträcker sig längt tillbaka i det förflutna. Äkrar 
som har odlats i hundratals är, gamla byplatser och ett kulturhistoriskt värdefullt bygg- 
nadsbeständ skapar ett flertal betydande kulturmiljöhelheter. Byggnaderna har nära 
anknytning till det omgivande odlingslandskapet, säväl visuellt som funktionellt. Ban- 
dragningen leder ställvis till att helheter av denna typ splittras, och störningar kan upp- 
stä i den traditionella kopplingen mellan byggnadsgrupperna och till odlingslandska
pet. Av stadsomrädena drabbas främst Salo av konsekvenserna. Här ger banan upphov 
till mänga betydande förändringar i stadsbilden. I kapitel 11.6. Beskrivning och konse
kvenser av dragningsalternativen finns en bedömning av konsekvenserna för de mest 
betydande kulturhistoriska miljöerna inom omrädet.

Skogar, bergsskärningar och tunnlar

Pä de banavsnitt där banan gär genom skogsomräden är omrädet där konsekvenserna 
medför förändringar i landskapsbilden mindre än i ett öppet landskap. Ä andra sidan 
ger bergsskärningarna upphov till väsentliga och ocksä irreversibla förändringar. De 
splittrar skogslandskapets helhet och ger därigenom upphov till bäde funktionella och 
visuella olägenheter. Banan kan medföra betydande konsekvenser för upplevelserna av 
skogsomrädet dä banan splittrar det enhetliga skogslandskapet i mindre delar. Pä av- 
snitt med bergstunnlar ger banan inte upphov till nägra förändringar i landskapsbilden. 
Däremot kan tunnelmynningarna synas pä längt avständ i ett öppet landskap.

Indirekta konsekvenser

Förutom de direkta förändringarna ger banan ocksä upphov till indirekta förändringar. 
Bedömningen av dessa är utmanande pä grund av den besvärliga förutsägbarheten av 
delfaktorerna och av osäkerhetsfaktorerna. De indirekta konsekvenserna orsakas exem- 
pelvis av att jorbruket upphör pä de äkrar som styckas av banan och av de samhälls- 
strukturella förändringarna i omgivningen av stationerna som ska byggas. Äkeromrä- 
dena har behandlats i kapitel 11.5. Konsekvenser för äkeromräden.

Vikten av design

Genom att fästa uppmärksamhet vid planeringen av broarna, tunnelmynningarna och 
bullerhindren kan de skadliga konsekvenserna av banan reduceras. Som bäst kan ett 
välplanerat och representativt nytt planeringselement fungera som ett imponerande 
landmärke. Ocksä med god planering av växtligheten kan banans synlighet förhindras.

11.5. Konsekvenser för äkeromrädena

Genom de riksomfattande malen för omrädesanvändningen strävar man efter att skapa 
riktlinjer för de betydande principerna för omrädesanvändningen i hela landet. I malen 
för naturresurserna i de riksomfattande mälen för omrädesanvändningen konstateras: 
"Genom omrädesanvändningen främjas ett hallbart utnyttjande av naturresurserna sa  
att tillgangen pa naturresurser tryggas även för de kommande generationerna. I  omra- 
desanvändningen och planeringen av denna beaktas naturresursernas placering och

möjligheterna för utnyttjande." I fräga om äkrar och skogar konstateras: “Utan särskil- 
da grunder bör goda enhetliga àkeromràden inte tas i bruk för tätortsverksamheter, och 
goda och omfattande skogsbruksomràden bör inte splittras med annan markanvänd- 
ning". (MiLjöministeriet 2009)

Nyland och SaLoregionen har en Läng bosättningshistoria, och bybosättningen etabLe- 
rade sig redan under den tidiga medeltiden (Byggnads- och Landskapshistorisk utred- 
ning). OdLingsförhäLLandena inom omrädet är fördeLaktiga, och Lermarkerna har i det 
närmaste heLt och häLLet röjts tiLL äkrar. De mest fördeLaktiga äkeromrädena har redan i 
hundrataLs är utnyttjats för odLing.

Jordbruket har kontinuerLigt utveckLats och bLivit effektivare, viLket framgär av att äke- 
rareaLen pä Lantgärdarna bLivit större och ä andra sidan av att antaLet gärdar minskat. 
BLand annat äkerareaLens storLek, enhetLighet, form och avständ frän det ekonomiska 
centrumet har päverkat den ekonomiska Lönsamheten av odLingen. Äkeromrädena har 
betydeLse förutom för näringsLivet ocksä för Landskapet och rekreationen.

PLaneringsomrädets Landskapsstruktur är tiLL stor deL smäskaLig och varierande, coh 
därför finns det rikLigt med smä äkeromräden. De finns ofta i Längdragna, smaLa daLar.

De mest omfattande enhetLiga äkeromrädena inom pLaneringsomrädet finns pä föLjan- 
de stäLLen:

• Aneriojokilaakso som hör tiLL Kisko-KiikaLa kuLturLandskap som är värdefuLLt pä 
Landskapsnivä.

• I omgivningen av Ylisjärvi som finns inom utvidgningsomrädet för UskeLan- och Ha- 
Likonjoki daLar som är värdefuLLa pä Landskapsnivä.

Ocksä i VaLkjärvi-, MustLahti-LohiLampi och Sammattiomrädena finns reLativt omfat
tande äkrar.

Förutom en visueLL hinderverkan ger banan upphov tiLL en funktioneLL hinderverkan. Ba
nan försämrar möjLigheterna för jordbruk genom att den spLittrar äkrarna i mindre de
Lar och gör det svärare att förflytta sig frän en äker tiLL en annan. Den hinderverkan som 
banan ger upphov tiLL och spLittringen av äkrarna i mindre enheter kan försämra den 
ekonomiska Lönsamheten med odLingen. TiLL föLjd av detta är det möjLigt att jordbruket 
upphör heLt och häLLet eLLer att äkrarna tas i annat bruk. Detta kan ge upphov tiLL att ett 
öppet Landskap växer igen.

Granskade pä Landskapsnivä är de vidsträckta sammanhängande äkeromrädena i fräga 
om bäde produktivitet och som en Landskapsmässig heLhet betydande. Banan ger upp
hov tiLL oLägenheter för de mest omfattande äkeromrädena inom pLaneringsomrädet i 
LaperLa i AneriojokiLaakso (bandragning M), i AhtiaLa (bandragning Mk) och LemuLa 
(bandragning E) samt i omgivningen av YLisjärvi i MuurLa (bandragning E+M SaLo) och 
inom RuotsaLaomrädena (bandragning Mp). Inom dessa omräden bryter bandragning- 
en den omfattande LandskapsheLheten. Ä andra sidan är äkeromrädena i synnerhet i 
LaperLa, MuurLa och RuotsaLa omfattande och bevaras efter byggandet av banan som 
ganska stora sammanhängande heLheter.

I en smäskaLig Landskapsomgivning spLittrar banan äkeromrädena i smä deLar, viLket 
kan Leda tiLL att Lönsamheten med odLingen försämras. Konsekvenserna av banan kan 
säLedes bLi mycket betydande.

Konskekvenserna av banan för odLingsLandskapet är bäde direkta och indirekta. De vi- 
sueLLa konsekvenserna av banan för Landskapet kan bedömas med hjäLp av exempeLvis 
iLLustrationer, men de indirekta konsekvenserna är besvärLigare att bedöma. Föränd
ringarna i Landskapet beror tiLL väsentLig deL pä hur banan päverkar Lönsamheten med

äkerodlingen. Konsekvenserna är äkerspecifika, och päverkas exempelvis av gärdsenhe- 
ternas storlek, växtarterna som odlas pä äkrarna etc.

Inom verkningsomrädet för varje bandragningsalternativ finns äkrar. Nedan har man 
strävat efter att identifiera de mest omfattande äkeromrädena inom verkningsomrädet. 
I texten nämns ocksä nägra mindre odlinsgomräden som ansetts vara viktiga. Omrä- 
dena bildar ofta värdefulla kulturmiljöhelheter. Konsekvenserna av bandragningen för 
de mest betydande kulturlandskapshelheterna behandlas i kapitel 11.6 Beskrivning och 
konsekvenser av dragningsalternativen.

Bandragning E+M Esbo -  Lojo

Inom verkningsomrädet för bandragning E+M Esbo-Lojo finns inga omfattande en
hetliga odlingsomräden. Mindre odlingsomräden finns i Esboädalen, Nummenkylä och 
Lehmijärvi.

Bandragning E

Inom verkningsomrädet för bandragning E finns mest mindre äkrar.

Den mest omfattande äkerlandskapshelheten vid bandragningen finns inom Kiikala-, 
Lohilampi- och Mustlahtiomrädet. Dessa värdefulla kulturlandskap bildas ställvis av 
smäskaliga äkrar. Bandragningen splittrar helheten och ger upphov till en stor visuell 
och funktionell hinderverkan. Odlingsförutsättningarna inom omrädet kan försämras.

Mindre äkeromräden inom bland annat Salmi-, Lemula- och Vilikkalaomrädena drabbas 
av konsekvenser. I Lemula bryter banan den enhetliga landskapshelheten i Aneriojoki
laakso. Vid Lemula är älvdalen smal och landskapet smäskaligt. Banan söndrar land
skapet och splittrar äkeromräden i mindre delar. Odlingslönsamheten kan försämras.

Bandragning Ee

Inom omrädet för bandragningen finns mänga smäskaliga äkrar. Äkrarna i det värde
fulla kulturlandskapet i Karstu är de mest betydande inom omrädet. Banan splittrar od- 
lingar i mindre helheter och ger upphov tilll en funktionell och visuell hinderverkan. Od
lingslönsamheten kan försämras.

Andra smä äkeromräden finns i exempelvis Paloniemi och Kaukola. Bandragningen 
splittrar omrädena i mindre delar och försvärar förutsättningarna för jordbruket.

Bandragning M

Det största äkeromrädet inom verkningsomrädet för bandragning M finns vid byn La- 
perla i Aneriojokilaakso. Dragningen gär genom en äker pä en sträcka om cirka 1,5 kilo
meter. Pä samma sätt som riksväg 1 gär den genom landskapshelheten i odlingsdalen 
i Aneriojokilaakso. Banan ger upphov till en visuell och funktionell hinderverkan samti- 
digt som den försvärar odlingen. Trots konsekvenserna av banan bevaras äkeromrädena 
som reLativt stora enhetliga helheter.

Mer smäskaliga äkeromräden finns i bland annat Raati och Kruusila som ocksä är vär
defulla kulturlandskapshelheter. I och med banan splittras äkeromrädena i mindre hel
heter, vilket kan leda till att odlingslönsamheten försämras.
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Bandragning Mk

I fräga om äkrar är det främst de som finns i Ahtiala som drabbas av konsekvenserna. 
Här bryter bandragningen landskapshelheten i Aneriojokilaakso. Den splittrar äkerom- 
rädena i mindre delar och försvärar förutsättningarna för jordbruket.

Bandragning Mp

Det mest omfattande äkeromrädet inom verkningsomrädet för bandragning Mp finns 
norr om YLisjärvi vid byn Ruotsala. Dragningen gär genom odlingsdalen pä en sträcka 
om knappt tre kilometer. Riksväg 1 skär genom omrädet i samma riktning. Tack vare att 
odlingsomrädena är sä omfattande bildar äkrarna ocksä efter byggandet av banan rela- 
tivt stora helheter. Inom bandragningens verkningsomräde finns ocksä mindre odlings- 
omräden till exempel vid Huitinjoki.

Bandragning E+M Salo

De största äkrarna inom verkningsomrädet för bandragning E+M Salo finns söder om 
Muurla bycentrum där banan gär genom odlingsdalen pä en sträcka om drygt en kilo
meter. Banan ger upphov till en visuell och funktionell hinderverkan och försvärar jord
bruket. Tack vare att odlingsomrädena är sä omfattande bildar äkrarna ocksä efter byg
gandet av banan relativt stora helheter.

I bland annat Valkjärvi, Aarnioperä och odlingsomrädet öster om Salo stad drabbas 
mindre äkeromräden av konsekvenserna.

11.6. Beskrivning och konsekvenser av 
dragningsalternativen

I detta kapitel finns en beskrivning av hur bandragningen gär genom landskapet. Inom 
varje dragningsomräde har man strävat efter att finna de mest betydande lanskapshel- 
heterna inom omrädet och fokuserat pä de landskapsmässiga konsekvenserna av ba
nan vid dessa objekt. Uppmärksamhet har dessutom fästs vid konsekvenserna för de 
viktigaste fornminnena och de byggnadshistoriska objekten inom granskningsomrädet. 
De omräden som valts för granskningen utgör byggda kulturmiljöer som är betydande 
pä landskapsnivä eller objekt som finns inom landskapsomräden som är värdefulla pä 
landskapsnivä. Ocksä andra landskapshelheter som anses vara viktiga har inkluderats 
i granskningen. Dessa omräden är betydande antingen tack vare sin speciella land- 
skapsstruktur eller sitt stadsstrukturella läge. Dessutom granskas konsekvenserna av 
banan för de övergängar över vattendrag som ansetts vara de viktigaste.

Bandragningens placering i landskapet har illustrerats med hjälp av snedflygbilder, fo
tografier och illustrationer. Kartorna finns i kartbilagorna 2 Konsekvenser för männis- 
kornas levnadsförhällanden, markanvändningen, landskapet och kulturmiljön.

11.6.1. Bandragning E+M (Esbo -  Lojo)

Dragningsalternativ E+M viker av frän kustbanan i Esboädalen. Banan gär under Stora 
landsvägen (Stora Strandvägen /  Kungsvägen) och fortsätter därefter genom en tun
nel. Efter tunneln gär banan över Gumböle älvdal och genom sydvästra delen av den 
skogbeklädda bergsplatän i Noux. Pä detta avsnitt gär bandragningen över Histaknuten 
längs en bro och fortsätter i närheten av riksväg 1. Vid Kolmiranta i Esbo gär dragningen 
över Pitkänen och tangerar ett bostadsomräde.

I Veikkola i Kyrkslätt gär bandragningen över ett smalt näs mellan Perälänjärvi och 
Lammijärvi. Mellan Veikkola och Lojoäsen gär banan genom ett smäskaligt landskap, 
där äkrarna som röjts vid sjöar och bäckar växlar med skogbeklädda bergsknallar. Före 
Lojoäsen gär banan genom det öppna äkerlandskapet i Nummenkylä längs en bro. Vid 
Lojoäsen gär banan genom en terrängskärning.

Bandragningen tangerar södra stranden av Lehmijärvi. Dragningen följer riksväg 1 mot 
nordväst och gär över Koivulanselkä vid Lojosjön och vidare genom en tunnel mot nord- 
väst.

Konsekvenserna för de mest betydande landskapshelheterna och vattendragen:

1) Esboädalen, Esbo:

I nordöstra ändan av det öppna odlingslandskapet i Esboädalen gär banan längs en 
läng bro över kustbanan. Bandragningen gär under Kungsvägen och därefter genom 
en tunnel.

I Esboädalen tangerar banan det värdefulla bylandskapet i Fantsby. Bensuls gärd vid 
sydöstra ändan av dalen är ett bostadsomräde och ett fornlämningsomräde frän sten- 
äldern. Äkrarna pä Bensuls gärd är viktiga med tanke pä det öppna kulturlandskapet 
(skyddsplanen för Esbo ä, s. 8). Inom det tätt befolkade stadsomrädet accentueras be- 
tydelsen av odlingslandskapen, och bevarandet bör säkerställas.

Pä norra sidan av banan gär den medeltida Stora landsvägen, dvs. Stora Strandvägen /  
Kungsvägen. I Esbo har vägen pä mänga ställen bevarat sin ursprungliga sträckning 
och har stor betydelse som en del av kulturlandskapet i Esbo (Putkonen 2007).

Konsekvenser för landskapet:

• De arrangemang som genomförs da genbanan Esbo -  Salo viker av frän kustbanan 
i nordöstra ändan av odlingslandskapet förändrar dagens landskapssituation pä ett 
avgörande sätt. Banan inklusive bankarna och broarna tar upp ett stort utrymme 
och förändrar karaktären av miljön sä att den blir en trafikmiljö.

• Broarna och järnvägsbankarna syns pä längt avständ i det öppna landskapet.

• Längre österut gär banan genom en bergsskärning, och denna skärning mäste bred- 
das betydligt. Den förändring som bergsskärningarna ger upphov till syns ändä inte 
pä längt avständ.

• Kungsvägens sträckning mäste flyttas cirka 60 meter längre norrut.

Kulturhistoriskt värdefulla omraden/objekt:

• Stora Strandvägen, enligt inventeringen RKY 1993 en nationellt betydande kultur- 
miljö och enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) ett 
objekt som är värdefullt pä landskapsnivä.

• Fantsby bylandskap, enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda 
Nyland) en kulturmiljö som är värdefull pä landskapsnivä.

• Det finns fornlämningar inom omrädet. De blir inte i den omedelbara närheten av 
banan.
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Figur 31. I  texten behandlade betydande landskapshelheter och vattendrag i omrädet av bandragning E+M  Esbo-Lojo. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356.
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3) Hista, Esbo:

Vid Hista gär bandragningen över anslutningsomrädet tili riksväg 1, den sä kaltade His- 
taknuten, pä en cirka 500 meter läng och 15 meter hög bro. Pä norra sidan tangerar 
banbron ett öppet odlingslandskap som anknyter tili omgivningen av Hista herrgärd. 
Huvudbyggnaden och de mänga ekonomibyggnaderna pä Hista herrgärd bildar tillsam
mans med det omgivande odlingslandskapet en enhetlig kulturlandskapshelhet (Put
konen 2007).

Konsekvenser för landskapet:

• Anslutningsomrädet är en trafikmiljö som redan idag delvis syns genom växtlighe- 
ten till odlingslandskapet pä norra sidan. Banbron leder till att trafikomrädet syns 
ännu bättre frän äkerlandskapet, men kommer inte att medföra nägra radikala kon
sekvenser för landskapshelheten.

• Banbron kommer inte att synas frän gärdsomrädet pä Hista herrgärd eller störa 
landskapshelheten kring herrgärden.

Kulturhistoriskt värdefulla omraden/objekt:

• Hista herrgärdslandskap, enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det 
byggda Nyland) en kulturmiljö som är värdefull pä landskapnivä.

Figur 32. Visualisering av Esbo-Salo genbanans avvikelse frän kustbanan och av den planerade Esbo - Köklax stadsbanan.

2) Gumböle, Esbo:

Banan gär vinkelrätt genom den nordost-sydvästliga älvdalen pä en bro som är cirka 
350 meter läng och 12 meter hög. Pä sydöstra sidan av dalen gär banan genom en tun
nel och pä sydvästra sidan genom en djup bergsskärning.

Äkrarna i älvdalen har blivit en golfplan. Detta har förändrat landskapet, men landska- 
pets öppna karaktär och struktur har bevarats ocksä i den nya användningen.

Dalen bildar tillsammans med byggnadsgruppen och parken pä Gumböle herrgärd en 
enhetlig kulturlandskapshelhet. I omrädet har delar av det gamla vägnätet, inklusive 
stenvallsbroarna, bevarats. Pä omrädet har det funnits en herrgärd sedan 1600-talet. 
Den nuvarande huvudbyggnaden pä Gumböle herrgärd härstammar frän 1840-talet. 
(Putkonen 2007) Herrgärden ligger pä nordöstra sidan av banan och faller utanför ba- 
nans verkningsomräde.

Den värdefulla byggnadsgruppen finns vid stranden av Gumböle ä, frän banbron mot 
sydväst. Den väl bevarade byggnadsgruppen bestär av en huvudbyggnad frän 1700-ta- 
let och dess ekonomibyggnader.

Konsekvenser för landskapet:

• Banbron, tunnelmynningen och bergsskärningarna medför en stor förändring i älv- 
dalens landskap. Det omräde i landskapet som förändras är det mest betydande i 
det öppna landskapet pä sydvästra sidan av bron.

• Tack vare bron kan man fä en bild av älvdalens landskapshelhet, dä man ser land
skapet fortsätta pä andra sidan bron.

• Den värdefulla byggnadsgruppen i Myntböle finns pä sydvästra sidan av det öppna 
landskapet, och tack vare växtligheten ser man inte direkt till bron.

Kulturhistoriskt värdefulla omràden/objekt:

• Gumböle herrgärdslandskap och byggnadsgruppen pä Myntböle gärd, enligt ivente- 
ringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) en kulturmiljö som är vär
defull pä landskapsnivä.

• Det finns fornlämningar inom omrädet. De blir inte i den omedelbara närheten av 
banan.

Banans placering i landskapet vid Hista. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Banans placering i landskapet vid Gumböle. (Snedflygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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Figur 33.

Figur 34.
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4) Perälänjärvi och Lamminjärvi, Kyrkslätt: 5) Nummenkylä, Lojo:

Banan gär pä det smala näset mellan Perälänjärvi och Lamminjärvi, heit intill riksväg 
1 pä norra sidan, över södra stranden av Perälänjärvi pä en bro som är cirka 200 meter 
läng och sex meter hög.

Konsekvenser för landskapet:

Det öppna odlingslandskapet i Nummenkylä avgränsas av vägar i tre riktningar: Gamla 
Äbovägen (110) i nordost, riksväg 1 i söder och Hangö -  Hyvingebanan samt Lojoäsvä- 
gen (1125) i nordväst. Lojoäsen avgränsar det öppna landskapet i väster. Idag fungerar 
äkrarna delvis som odlingsomräde, betesmark och delvis har de planterats med skog 
(Byggnads- och landskapshistorisk utredning). Riksväg 1 i söder har förändrat landska- 
pets karaktär.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Omrädet har ett värdefullt byggnadsbeständ.

• Pä grund av banan ökar den visuella och funktionella hinderverkan som riksväg 1 re
dan idag ger upphov till mellan omrädena pä norra och södra sidan och medför olä- 
genheter för bostadsomrädet i omgivningen av Perälänjärvi.

• Bron pä södra stranden av Perälänjärvi torde urskiljas frän sjöns strandomräden.

Bandragningen gär över Gamla Äbovägen och det öppna odlingsomrädet pä en bro 
som är cirka en kilometer läng och 13 meter hög. Efter det gär banan genom en skärning 
i västra delen av Första Salpausselkääsen, genom Lojoäsen. Pä det djupaste stället är 
skärningen cirka tjugo meter djup. Pä äsen gär idag Lojoäsvägen och Hangö -  Hyvinge
banan i nordost-sydvästlig riktning. Förbindelserna som gär i samma riktning som äs- 
arna styrs över bandragningen pä broar.

Konsekvenser för landskapet:

• Bron över odlingsomrädet är ett massivt nytt element i landskapet och syns pä längt 
avständ, i synnerhet frän det öppna landskapet pä södra sidan av bron. Trafiklederna 
och banbron dominerar det öppna landskapet.

• De landskapsmässiga konsekvenserna av skärningen genom Lojoäsen är radikala 
och irrreversibla. Konsekvenserna av ätgärderna syns inte inom nägot stort omrä- 
de.

• I närheten av banomrädet vid östra kanten bildar en värdefull gammal radiosta- 
tionsbyggnad och ett värdefullt litet hus i jugendstil i Nummenkylä ett imponerande 
inslag i landskapet. (Byggnads- och landskapshistorisk utredning)

• Bosättningen i Nummenkyläomrädet vid västra gränsen av odlingslandskapet, in
klusive den gamla gärdshelheten i Nummenkylä, ligger trängt mellan bandragning
en och riksväg 1.

Figur 37. Radiostationsbyggnaden i omedelbara närheten av bandragningen. Fotografiet taget 
frän plats nummer 2  pä sneda flygbilden. (Foto: Byggnads- och landskapshistorisk ut
redning)

Figur 35. Banans placering i landskapet mellan Perälänjärvi och Lamminjärvi. (Sned flygbild, 
Lentokuva Vallas 2009)

Figur 36. Visualisering av banbron över det öppna landskapet i Nummenkylä. Fotografiet taget frän plats nummer 1 pä sneda flygbilden. Figur 38. Banans placering i landskapet vid Nummenkylä. De gula pilarna märker platserna där fotografierna är tagna ifrän. (Sned flyg
bild, Lentokuva Vallas 2009)
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6) Lehmijärvi, Lojo:

Bandragningen gár alldeles intill strandomrádet av Lehmijärvi pá en cirka fyra meter 
hög bank.

Konsekvenser för landskapet:

• I Lohiranta medför banan olägenher för byggandet i omrädet. I den omedelbara när- 
heten av banan finns tvä värdefulla byggnadsgrupper, smäbruket 50-I i Korppila och 
Korppila torp, inklusive gärdsbyggnaderna, frän 1800-talet.

• Omrädet där det sker förändringar i landskapet är lokalt och kommer inte att synas 
pä längt avständ. Genom att fästa uppmärksamhet vid banans landskapsarkitektur 
kan man förhindra att banan syns till Lehmijärvi.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Omrádet har ett värdefullt byggnadsbestánd.

7) Koivulanselkä, Lojo:

Banan gär över Koivulanselkä pä en bro som är cirka 900 meter läng och 10 meter hög. 
Vid västra stranden av Koivulanselkä har ramperna pä riksväg 1 och vid anslutning nr 
22 medfört väsentliga förändringar i landskapet vid Koivulanselkä.

Konsekvenser för landskapet:

• Banbron blir ett massivt nytt element i landskapet och medför väsentliga konse
kvenser för insjölandskapet genom att dess karaktär förändras radikalt. Det omráde 
där det sker förändringar i landskapet sträcker sig i synnerhet till strandomrádena 
pá norra sidan. Pá stränderna byggs nágra fritids- och bostadshus.

• Banan gár i närheten av en fornlämning.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Pá omrádet finns nágra förnlämningar och ett löst fynd.

Figur 39.

Figur 40.

Banans placering i landskapet vid 
Lehmijärvi. (Sned flygbild, Lento- 
kuva Vallas 2009)

Banans placering i landskapet 
vid Koivulanselkä. Den gula pilen 
märker platsen där nedanstáen- 
de fotografi är taget ifrán. (Sned 
flygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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Figur 41. Visualisering av banbron över Koivulanselkä. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.
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11.6.2. DragningsaLternativ E (Sepänniemensalmi -  Karstu -  Valkjärvi)

Det södra bandragningsalternativet E skiljer sig frän aLternativ M före Sepänniemensal
mi. Banan dras norr om vattendraget Lojosjön i en mängformig, varierande terräng som 
omfattar bergsryggar och vattendrag samt öppna älvdalar.

Pä sydvästra sidan av byn Sammatti dras banan pä norra sidan av Lohilampi i ett näs- 
tan öppet landskap med bosättning vid kanterna och pä kullarna. Sydväst om Enäjärvi 
i Lojo inom Salmi- och Arpalahtiomrädet gär dragningen över tvä sund pä en bro och 
tangerar den innersta delen av flera vikar.

Pä omrädet mellan Arpalahti och Lemula gär bandragningen ställvis genom ett bergs- 
ryggsomräde med branta sluttningar och över smä myromräden som bildats i terräng- 
ens svackor. I Lemula gär banan genom det nationellt betydande kulturlandskapet i 
Aneriojokilaakso. Därefter gär banan pä en skogbeklädd bergsrygg. I omgivningen av 
Vilikkala gär den genom smäskaliga äkeromräden och över Hirsijärvi pä en bro.

Konsekvenserna för betydande landskapshelheter och vattendrag:

1) Sepänniemensalmi, Lojo:

Banan gär över Sepänniemisalmi pä en cirka 100 meter läng och sex meter hög bro. 
Bron placeras helt intill riksväg 1, norr om motorvägsbron. Pä östra sidan av bron gär 
banan genom en tunnel och pä västra sidan, efter en liten bergsskärning, pä en hög 
bank före en tunnel. Efter tunneln gär banan över en liten dal pä en bro.

Konsekvenser för landskapet:

• Bron och tunnelmynningarna medför förändringar i landskapet. Förändringen i land
skapet är inte sä stor, eftersom riksvägsbron redan förändrat landskapets karaktär.

• Bron kommer att synas till stränderna av Sammallahti, och omrädet där det sker för
ändringar i landskapet är relativt litet. Inom verkningsomrädet finns nägra fritids-/ 
bostadshus.

Figur 42. Banans placering i landskapet vid Sepänniemensalmi. (Sned flygbild, Lentokuva Val
las 2009)

• En fornlämning blir eventuellt under banan.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Inom omrädet finns en eventuell fornlämning.

Figur 43. I  texten behandlade betydande landskapshelheter och vattendrag i omrädet av bandragning E. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356. Figur 44. Banans placering i landskapet vid Kiikala, Lohilampi och Mustlahti. Den gula pilen märker platsen
där fotografiet för intilliggande visualisering är taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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2) Kiikala -  Lohilampi och Mustlahti -  Makkarjoki, Lojo/Karjalohja:

Kiikala-, Lohilampi-, Mustlahti- och Makkarjokiomrädena bildar en värdefull kulturland- 
skapshelhet. De flackt kuperade odlingsomrädena fär en viss variation av skogbevuxna 
öar. Byggandet har koncentrerats till kanterna av skogsomrädena vid odlingsomrädena 
eller pä smä öar mitt i odlingsomrädena. De mest vidsträckta äkeromrädena finns i Kii- 
kalaomrädet. Inom Mustlahti- och Lohilampiomrädet är landskapet smäskaligare och 
mer varierande. Kahdenselkä i Enäjärvi ligger mellan Kiikala- och Mustlahtiomrädena.

Byarna Kiikala och Lohilampi härstammar frän medeltiden, och inom omrädet finns 
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byarna nämns redan sä tidigt som pä 1460- 
talet. (Putkonen 2007)

Banan gär genom omrädet i öst-västlig riktning. Pä grund av den topografiskt varieran
de terrängen dras banan pä bankar genom äkrarna och pä de högsta punkterna i ter- 
rängen i terräng-/bergsskärningar. Banan gär över vattenomrädet Kahdenselkä pä en 
cirka 250 meter läng och sex meter hög bro.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan bryter den gamla och värdefulla kulturlandskapshelheten. Banan blir ett do- 
minerande element i det känsliga och mängsidiga kulturlandskapet. I Kiikala beva- 
ras de mest enhetliga äkeromrädena dä banan placeras närmare Lohilampi. Banan 
medför en kraftig splittring av det smäskaligare landskapet i Mustlahti.

• Banan som gär pä ställvis till och med höga bankar isolerar delar av omrädet frän 
varandra, bäde funktionellt och visuellt. Den förändring som banan för med sig i det 
öppna landskapet syns pä längt häll.

• Byomrädena Kiikala och Lohilampi samt Mustalahti och Makkarjoki isoleras frän 
varandra bäde visuellt och funktionellt.

• Övergängen över vattenomrädet Kahdenselkä ger upphov till betydande störningar 
i insjölandskapet och isolerar omräden söder om banan frän sjön.

• Flera värdefulla byggnadsgrupper blir under banomrädet eller i dess omedelbara 
närhet (200 meter): Peltola, Ahomäki, Junni, Ylhäinen och Mäkelä. Rajala, Yrjölä 
och Päkisuo blir ocksä i den omedelbara närheten av banan. Dessa har klassifice- 
rats som värdefulla byggnadsgrupper som ännu ska granskas (Byggnads- och land- 
skapshistorisk utredning).

• Banans konsekvenser för Kiikala by och dess byggnadsgrupper som är värdefulla pä 
region-/landskapsnivä blir relativt smä, eftersom banan dras söder om byn.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Kiikala-Lohilampi och Mustlahti-Makkarjoki kulturlandskap, enligt inventeringsut- 
kastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) en kulturmiljö som är värdefull pä 
landskapsnivä.

• Omrädet hör till Haarjärvi-Myllykylä-Karstu landskapsomräde som är värdefullt pä 
landskapsnivä.

• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.

• Det finns eventuella fornlämningar inom omrädet. De blir inte i den omedelbara när
heten av banan.

L I N J A  E KM 7 6 +  1 0 0  M Ü E T L A H O E N  R A T A S I L T A

Figur 45. Visualisering av banbron över Kahdenselkä. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.
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3) Salmi och Arpalahti, Salo:

I Salmi- och Arpalahtiomrädet är landskapsstrukturen klart nordost-sydvästlig och to
pografin kratigt varierande. I landskapet förekommer omväxlande äkrar, skogsbeklädda 
ryggar och vattendrag som gär i samma riktning. Det smäskaliga och särpräglade land
skapet i omrädet är känsligt för förändringar.

Banan gär genom omrädet vinkelrätt mot landskapsstrukturens riktning, vilket ger upp- 
hov till höga bankar och bergsskärningar. Bandragningen vid Enäjärvi har tvä övergäng- 
ar; vid Tokkeensalmi pä en cirka 150 meter läng och sex meter hög bro och vid Lansaari 
i Arpalahti pä en cirka 200 meter läng och tio meter hög bro.

Konsekvenser för landskapet:

• De smäskaliga och särpräglade landskapshelheterna i omrädet splittras och sär- 
dragen störs.

• Övergängarna över vattendragen medför stora konsekvenser för strandlandskapen. 
Pä stränderna finns det rikligt med fritidshus och ocksä nägra bostadshus.

• Banan isolerar byomräden i Arpalahti och Salmi frän varandra.
• Flera byggnader blir i närheten av banan. Vid stranden av Tokkeensalmi blir äldre- 

hemmet pä den lokalt värdefulla gärden Joki frän 1920-talet i närheten av banan. I 
Arpalahti tangerar banan ett gärdsomräde som bildas av ett allmogehus i österbott- 
nisk stil frän är 1829 och de anknytande byggnaderna som är värdefulla pä regionni- 
vä. (Egentliga Finlands landskapsmuseums ortsdatabas)

• En eventuell fornlämning blir i den omedelbara närheten av banomrädet i Ar
palahti.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Omrädet har ett värdefullt byggnadsbeständ.
• Inom omrädet finns nägra fasta fornlämningar och nägra eventuella fornlämningar.

Figur 46. Värdefulll byggnadsgrupp i Arpalahti, tili vilken hör ett allmogehus i österbottnisk 
stil frän är 1829. Gärden omfattar ocksä ett gammalt boskapshus och loftgängs- 
hus. Byggnadsgruppen är värdefull pä regionnivä. (Egentliga Finlands landskapsmu
seums ortsdatabas)

Figur 47. Visualisering av banbron över Arpalahti. Fotografiet taget frän plats nummer 2  pä sneda flygbilden.

BANBRO

m
Figur 48. Banans placering i landskapet vid Salm i och Arpalahti. De gula pilarna märker plat-

serna där fotografierna är tagna ifrän. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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4) Lemula, Salo:

Vid Lemula i Aneriojokidalen är landskapsstrukturen mer smäskalig jämfört med det öv
re loppet. Byggnadsgrupperna, av vilka en del är värdefulla pä bade lokal och regional 
nivä, finns pä smä kullar i terrängen.

Öster om ädalen gär banan genom en bergstunnel och därefter genom älvdalen pä tvä 
cirka 200 meter länga broar och mellan dessa pä en bank som är fem meter hög pä det 
högsta stället. Väster om dalen gär banan genom en bergsskärning.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan skär genom älvdalen vinkelrätt mot landskapsstrukturen. Banan, inklusive 
broarna, bankarna och terrängskärningarna, bryter landskapshelheten i Aneriojo- 
kilaakso.

• Landskapet splittras i mindre delar, och banan ger upphov till säväl en visuell som 
en funktionell hinderverkan.

• Banan isolerar de olika delarna i Lemula byomräde frän varandra.

• I Paakka gär banan i närheten av en gammal byggnadsgrupp och en gammal kvarn 
som är värdefulla pä regionnivä. Byggnadsgruppen i Paakka bildas av ett allmoge- 
hus frän är 1897 och byggnaderna inom gärdskretsen. Vid Aneriojoki, en aning mot 
sydväst frän banan, finns en gammal kvarnplats vars befintliga kvarnbyggnad är frän 
är 1941. I anslutning till denna finns ett bostadshus frän är 1913. (Egentliga Finlands 
landskapsmuseums ortsdatabas)

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Kulturlandskapet i Aneriojokilaakso, enligt inventeringen RKY 1993 en nationellt 
värdefull kulturhistorisk miljö.

• En byggd miljöhelhet som är betydande enligt landskapsplanen för Salo stad.
• Omrädet hör till Kisko-Kiikala kulturlandskapsomräde som är värdefullt pä land- 

skapsnivä.
• Omrädet har ett värdefullt byggnadsbeständ.
• Pä omrädet finns en eventuell fornlämning som inte blir i närheten av banan.

BANBRO

Koorla

Figur 49. Banans placering i landskapet vid Lemula. Den gula pilen märker platsen där nedanstáende fotografi är taget ifrán. (Snedflygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Figur 50. Vy frän Kurkelantie norrut mot Lemula by. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.
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5) Sammalonsalmi:

I Hirsijärvi gär banan över Sammalonsalmi pä en cirka 150 meter läng och cirka sju me
ter hög bro och därefter längs strandomrädet vid en sjö pä en hög bank före en bergs
tunnel.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan förändrar insjölandskapet som i hög grad är orört. Förändringen syns i syn- 
nerhet pä södra sidan av banan där det finns flera fritidshus.

• Banan gär i närheten av den värdefulla stamfastigheten Sammalo som är ett allmo- 
gehus frän 1900-talsskiftet. Ekonomibyggnaderna inom gärdskretsen är troligtvis 
frän 1800-talet. (Egentliga Finlands landskapsmuseums ortsdatabas)

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Sammalo stamfastighet som är värdefull pä lokal nivä.
• Pä omrädet har man funnit en eventuell fornlämning och lösa fynd.

Figur 51. Banans placering i landskapet vid Sammalonsalmi i Hirsijärvi. Den gula pilen mär
ker platsen där nedanstáende fotografi är taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Val
las 2009)

Figur 52. Visualisering av banbron över Sammalonsalmi i Hirsijärvi. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.
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11.6.3. Dragningsalternativ Ee (Lojo -  Paloniemi -  Karstu)

I Lojo gär dragningen norr om riksväg 1, huvudsakligen genom ett skogslandskap. Norr 
om Iloniemi gär dragningen genom ett strandlandskap och över Lojosjön pä Hossansal- 
mi bro. Inom Routioomrädet gär dragningsalternativet genom ett mängformigt land- 
skap, där det finns bosättning i närheten av banan. I Hiitti skär bandragningen genom 
den nationellt värdefulla kulturmiljön Hiisi herrgärd och park. I Paloniemi gär dragning
en genom ett varierande landskap, turvis genom avsnitt med öppna odlingslandskap i 
närheten av vattendrag och ställen där bergssluttningar tangeras. Dragningen gär över 
Outamonjärvi pä Joenlahti och Karstunlahti broar. I Karstu gär dragningen genom en 
nationellt betydande kulturmiljö, omrädet Karstu by och kulturlandskap. I Kaukola gär 
dragningen genom Kaukola kulturlandskap.

I det närmaste hela dragning Ee gär genom en landskapsmässigt känslig miljö.

Konsekvenserna för betydande landskapshelheter och vattendrag:

1) Hossansalmi:

Banan gär över Hossansalmi vid Lojosjön pä en bro som är cirka 250 meter läng och 
cirka 10 meter hög. Pä östra sidan av bron gär banan pä ett strandomräde längs en hög 
bank pä en sträcka om cirka en halv kilometer. Pä västra sidan av bron tangerar banan 
ett bostadsomräde i Vähä-Routio, Routela och Routio.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan splittrar strandzonen pä en läng sträcka. Bron syns pä längt avständ i insjö- 
landskapet.

• Smähusomrädet frän 1940 -  1950 -talen i Routio blir strax intill banan. Inom omrä
det finns värdefulla byggnader /  byggnadsgrupper.

• Vid bandragningen i Routio finns en fornlämning.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Det finns rikligt med värdefullt byggnadsbeständ i Vähä-Routio, Routela, Lahden- 
pohja och Routio.

• Inom omrädet finns nägra fasta fornlämningar eller eventuella fornlämningar.

Figur 54. Banans placering i landskapet vid Hossansalmi. Den gula pilen märker platsen där in- 
tilliggande fotografi är taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Figur 55. Vy frán Iloniemi mot Hossansalmi. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen
där fotografiet är taget ifrán.
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2) Hiisi herrgärd och park:

Byggnaderna pä det gamla rusthället i Hiisi bildar tillsammans med de omgivande od- 
lingslandskapen en nationellt betydande kulturmiljö. Huvudbyggnaden pä Hiisi herr
gärd härstammar frän slutet av 1700-talet, den nuvarande skepnaden är visserligen ny- 
are (Museiverket 1993). Pä andra sidan av Karnaistentie finns dessutom en ladugärds- 
byggnad frän är 1909 och ett ännu äldre svinhus. I anknytning till hvudbyggnaden pä 
sydöstra sidan finns en terrasserad trädgärd frän 1700-talet. (Byggnads- och land- 
skapshistorisk utredning)

Byggnadsgruppen finns pä en fin plats pä en liten skogbevuxen kulle, varifrän smä od- 
lingsomräden öppnar sig pä södra och norra sidan av byggnaderna. Pä norra sidan ser 
man ända till Hormajärvi.

Bandragningen gär mellan herrgärdsbygganderna och odlingsomrädet i nära land- 
skapsmässig anslutning i de södra delarna längs en hög bank.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Hiisi herrgärd och park, enligt inventeringen RKY 1993 en nationellt värdefull kuL- 
turhistorisk miljö.

• Enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) en kulturmil
jö som är värdefull pä landskapsnivä.

• Byggnaderna pä omrädet är värdefulla.

• Inom omrädet finns en fornlämning och tvä eventuella fornlämningar.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan gär genom den värdefulla herrgärdsmiljön och odlingslandskapet. Den iso- 
lerar de sammanhängande delarna frän varandra och splittrar kulturlandskapshel- 
heten.

• Vyerna frän herrgärden mot odlingslandskapet bryts, likasä vyerna mot herrgärden.

• Den värdefulla trädgärden frän 1700-talet blir under bandragningen.

• Huvudleden till herrgärden bryts.

• I närheten av bandragningen blir en fornlämning och tvä eventuella fornlämningar.

Hiiden kartanon 
rakennuksia

Ristiselkä

Hormajärvi

Figur 56. Banans placering i landskapet vid Hiisi herrgärd och park. De gula pilarna märker 
platserna där nedanstäende fotografier är tagna ifrän. (Sned flygbild, Lentokuva Val
las 2009)

Figur 57. Huvudbyggnaden pä Hiisi herrgärd med dess trädgärd i förgrunden. Bandragningen gär igenom trädgärden. Fotografiet taget frän plats nummer 1 pä sneda flygbilden. (Foto: Byggnads- och 
landskapshistorisk utredning)

Figur 58. Byggnader pä Hiisi herrgärd. Fotografiet taget frän plats nummer 2  pä sneda flygbilden.
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3) Joenlahti:

Banan gär över Joenlahti vid Outamonjärvi pä en bro som är mer än ätta meter hög, pä 
en sträcka om cirka 200 meter och gär in i en tunnel i bäda ändarna. Landskapet inom 
omrädet är smäskaligt och känsligt. Terrängformerna är mycket varierande och bergen 
sluttar ställvis brant ner mot vikstranden. Frän Karstuntie som gär helt intill stranden 
runt den innersta delen av viken öppnar sig fina vyer mot landskapet.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan ger upphov till väsentliga förändringar i insjölandskapet. Den bryter vyerna 
frän den innersta delen av viken mot sjön och vice versa. Förutom bron ger tunnel- 
mynningarna upphov till olägenheter i det natursköna landskapet.

• Inom det omräde där det sker förändringar i landskapet finns ett flertal fritidshus.

• Dragningen av Karstuntie mäste flyttas till följd av de konsekvenser som banan ger 
upphov till i landskapet.

Figur 59. Banans placering i landskapet vid Joenlahti i Outamonjärvi. Den gula pilen märker
platsen där fotografiet för nedanstáende visualisering är taget ifrán. (Sned flygbild, 
Lentokuva Vallas 2009)

Figur 60. Visualisering av banbron över Joenlahti. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.
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4) Karstu: Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

Karstu är ett smäskaligt omräde som gär i nordost-sydvästlig riktning och som rytmise- 
ras av kuperade odlingsomräden och skogbevuxna sluttningar. Karstunjoki utmynnar i 
Karstunlahti som gär in pä omrädet i nordost-sydvästlig riktning. Nordost om Karstu by 
fungerar det brant sluttande borgberget Linnanmäki som ett landmärke i landskapet.

Karstu är en av de äldsta byarna inom Lojoomrädet. Den nämns för första gängen är 
1447 (Byggnads- och landskapshistorisk utredning). En del av byggnadsbeständet i byn 
härstammar frän början av 1700-talet och omfattar värdefulla gärdshelheter,offentliga 
byggnader, en kvarn och en säg (Museiverket 1993). Karstu är en värdefull kulturland- 
skapshelhet, vars struktur och byggnadsbeständ är skiktade och som i sin helhet är ex- 
ceptionellt mängsidig (Byggnads- och landskapshistorisk utredning).

Bandragningen gär över Karstunlahti pä en cirka 400 meter läng och tio meter hög bro, 
och gär in i en bergstunnel i bäda ändarna av bron. Dragningen gär över Karstunjoki- 
laakso pä en hög bank. Pä västra sidan av dalen gär banan genom en tunnel.

Konsekvenser för landskapet:

• Banan gär genom Karstuomrädet mot landskapsstrukturens riktning. Den splittrar 
det smäskaliga och känsliga landskapet i Karstu. Banan förändrar landskapets ka- 
raktär genom att splittra det i mindre delar och bryta den värdefulla kulturland- 
skapsmiljön.

• Banan bryter den visuella och funktionella förbindelsen mellan Karstu by och Kar
stunlahti.

• De landskapsmässiga konsekvenserna av bron över Karstunlahti sträcker sig längt 
in mot Karstunlahti, där det finns bäde fritids- och bostadshus pä stränderna. •

• Tunnelmynningarna syns i landskapet.

• Banan gär i närheten av flera byggnader. Den mest betydande av dessa är Joenpelto 
gamla stamfastighet som är värdefull pä regionnivä. Den bestär av en huvudbygg- 
nad i stock frän 1840-talet och flera uthusbyggnader (Putkonen 2007). Ocksä Mus- 
teri värdefulla byggnader blir i närheten av tunnelmynningen.

• Tvä fornlämningar blir i den omedelbara närheten av banan. Borgberget Linnnamäki 
är en fornlämning i klass 1. Banan gär inte i dess omedelbara närhet, men kan med- 
föra konsekvenser för vyerna som öppnar sig frän borgberget.

• Karstu by och kulturlandskap, enligt inventeringen RKY 1993 en nationellt betydan
de kuLturhistorisk miljö.

• Enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) en kulturmil- 
jö som är värdefull pä landskapsnivä.

• Karstuomrädet hör till Haarajärvi -  Myllykylä -  Karstu landskapsomräde som är vär- 
defullt pä landskapsnivä.

• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.

• Pä omrädet finns fornlämningar samt eventuella fornlämningar.

Figur 61. Banans placering i landskapet vid Karstu. Den gula pilen märker platsen där nedans- 
táende fotografi är taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Figur 62. Huvudbyggnaden frän 1840-talet pä Joenpelto stamfastighet. (Foto: Byggnads- och 
landskapshistorisk utredning)

N ? V ä I

Läget av tunnelns mynrnng
Banbron gár över Karstunlahti

i b i  X  i

Figur 63. Vy mot Karstunlahti. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän.
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11.6.4. Dragningsalternativ M (Lojo -  uomusjärvi -  Kruusila -  
Valkjärvi)

I närheten av Nummi-Pusula skär banan genom det smäskaliga landskapet i Raati. Där- 
efter gar banan huvudsakligen genom ett landskap med varierande terrängformer som 
varvas med ett flertal sjöar, sma äkeromräden och ryggar. Före Lahnajärvi viker drag- 
ningen av fran riksväg 1. Efter övergangen över Salmijärvi gar dragningen genom ett 
skogslandskap. Dragningen gar genom den nationellt betydande kulturmiljön i Laperla 
pa en lang bro och vänder därefter mot sydväst. I Kruusila gar dragningen genom de li- 
kasa nationellt värdefulla Kruusila by och kulturlandskap och tangerar norra stranden 
av Hirsijärvi.
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Figur 64. I  texten behandlade betydande landskapshelheter och vattendrag i omrddet av bandragning M. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356.

Konsekvenser för betydande landskapshelheter och vattendrag:

1) Sepänniemensalmi, Lojo:

Banan gar över Sepänniemensalmi pa en cirka 300 meter lang och sex meter hög bro. 
Pa östra sidan av bron gar banan genom en bergstunnel och pa västra sidan avgränsas 
den av höga bergsskärningar.

Konsekvenser för landskapet:

• Det nya massiva elementet leder till att landskapet förändras. Riksväg 1 gar över ett 
sund nagot längre söderut, vilket redan har medfört en väsentlig förändring i land- 
skapet.

• Den nya järnvägsbron kommer att synas pa norra sidan, men omradet där det sker 
förändringar i landskapet är relativt litet. Inom verkningsomradet finns nagra fritids- 
och bostadshus.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Pa omradet har nagra eventuella fornlämningar hittats.

Figur 65. Banans placering i landskapet vid Sepänniemensalmi. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas)
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2) Raati (Nummi-Pusula)

Landskapet i Raati har en smäskalig och kräftigt kuperad Struktur. Raatinkjoki rinner 
genom omrädet i nordost-sydvästlig riktning frän sjön Valkerpyy tili Lojosjön. De Läg- 
sta delarna i terrängen utgörs av odlingsomräden, och bebyggelsen finns pä de smä 
kuLLarna. Riksväg 1 gär i det närmaste parallellt med bandragningen pä södra sidan av 
banan.

Bebyggelsen är relativt gles, men byggnadsgrupperna pä enstaka gärdar bildar ställvis 
täta helheter som är tydligt avgränsade frän det övriga landskapet. Byggnadsbestän- 
det inom omrädet är gammalt och värdefullt och har byggts upp sedan början av 1800- 
talet (Putkonen 2007).

Banan gär genom Raatiomrädet i sydost-nordvästlig riktning. Den gär genom omrädet 
vinkelrätt mot landsskapsstrukturens riktning: detta ger upphov till flera bergsskärning- 
ar och höga bankar. Banan gär över Raatinjoki pä en sträcka om cirka 200 meter längs 
en bro som är cirka 13 meter hög.

Konsekvenser för landskapet:

• Det smäskaliga landskapet är känsligt för förändringar. Banbron och banan inklu
sive bankarna och bergsskärningarna dominerar den känsliga kulturlandskapshel- 
heten.

• Byggnaderna i Raati är grupperade längs Raatintie nordost om banan. Banan tang
erar de värdefulla gärdarna Sipilä och Pakanen. Sipilä gärd uppe pä en backe utgör 
ett imponerande inslag i landskapet. Gärdstunet som omges av en granhäck om- 
fattar en huvudbyggnad frän 1900-talet, en ladugärd och tvä bodar som anatgligen 
härstammar frän 1800-talet. (Byggnads- och landskapshistorisk utredning)

• Landskapet pä sydvästra sidan av byn splittras i mindre delar, och banan ger upp
hov till säväl en visuell som en funktionell hinderverkan.

• Bron förändrar landskapet vid Raatinjoki, men ä andra sidan kan man ändä fä en 
bild av landskapet, dä man ser landskapet fortsätta pä andra sidan av bron.

• Pä ett skogbevuxet berg sydost om Raati finns en drös frän bronsäldern i Pitkämäki. 
Drösen är en fornlämning i klass 1 och ligger pä cirka 100 meters avständ frän en 
tunnelmynning.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Raati by, enligt inventeringsutkastet Rakennettu Uusimaa (Det byggda Nyland) en 
kulturmiljö som är värdefull pä landskapsnivä.

• Omrädet har ett värdefullt byggnadsbeständ.
• Det finns flera fornlämningar inom omrädet. Fornlämningarna inom omrädet blir in

te i den omedelbara närheten av banans verkningsomräde.

Figur 66. Banans placering i landskapet vid Raati. Den gula pilen márker platsen dar nedans- 
táende fotografi ár taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Figur 67. Raati kulturlandskap, till vänster Pakanen gärd. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän. (Foto: Byggnads- och landskapshistorisk utredning)
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3) Salmijärvi, Salo:

Banan gär över Salmijärvi pä en bro som är cirka 200 meter läng och ätta meter hög. 
Pä västra sidan av denna gär banan pä en hög bank pä en sträcka om en och en halv 
kilometer.

Konsekvenser för landskapet:

• Bron medför en radikal förändring i insjölandskapet, vars särpräglade naturenliga 
skogskaraktär genomgär en enorm förändring.

• Bron syns i synnerhet frän strandomrädena i den norra och mittersta delen av Sal
mijärvi. Pä sjöstränderna finns det rikligt med fritidsbosättning.

Kulturhistoriskt värdefulla omráden/objekt:

• Inom omrädet kan det finnas fornlämningar.

Figur 68. Banans placering i landskapet vid Salmijärvi. Den gula pilen märker platsen där foto- 
grafiet för nedanstäende visualisering är taget ifrán. (Snedflygbild, Lentokuva Vallas)

Figur 69. Visualisering av banbron över Salmijärvi. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrán.



76

Förfarandet av miljökonsekvensbedömning för genbanan Esbo -  Salo, miljökonsekvensbeskrivning
LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ

4) Laperla, Salo:

Omrädets landskapsstruktur har reLativt tydliga drag; den bildas av en omfattande älv- 
dal med Lermarker i syd-nordlig riktning kantade av skogbevuxna ryggar. Pä kullarna 
vid gränserna av dessa finns bybosättningen. Varesjoki rinner genom odlingsdalen mot 
Aneriojärvi.

Kulturlandskapsomrädet som kallas bybosättningen vid Aneriojärvi omfattar Laperla- 
och Häntäläbyarna i närheten av Aneriojärvi samt Yltäjoki i Varesjokilaakso nägot läng- 
re norrut. (Museiverket 2009a) Bandragningen gär mellan Laperla och Yltäkylä, Häntälä 
by blir längre söderut pä västra sidan av Aneriojärvi.

Man vet att det har funnits vitt utspridd bosättning inom omrädet redan uder stenäl- 
dern: flera fornminnen frän stenäldern skvallrar om detta. Kulturen i Suomusjärvi är frän 
stenäldern (7000 /  6500 -  4299 fKr.). Det äldsta skedet kallas Laperlanivän, uttryckligen 
till följd av de mänga fynden inom omrädet. De äldsta omnämnandena av byarna frän 
den historiska tiden gär tillbaka till 1400-talet. (Suomusjärvi kulturmiljö och värden)

Inom omrädet finns det rikligt med värdefullt byggnadsbeständ, objekt som är värde- 
fulla pä säväl regional som lokal nivä.

Dragningen gär över omrädet i öst-västlig riktning längs en bro som är mer än en kilo
meter läng och cirka 15 meter hög.

Konsekvenser för landskapet:

• Bandragningen och bron skapar en radikal och uppseendeväckande förändring i det 
öppna landskapet. Banan medför väsentliga störningar i kulkturlandskapshelheten 
som omfattar bade byarna och de omgivande odlingsomrädena. Förändringen kom- 
mer att synas pä längt avständ.

• I fraga om landskapsstrukturen är omrädet inte sä känsligt för förändringar som ett 
smäskaligt omräde och täL förändringar i nägon män, utan att heit förlora sina vär- 
defulla särdrag.

• De mest värdefuLLa, kuLturhistoriskt betydande byggda miLjöheLheterna: LaperLa och 
HäntäkyLä byar samt YLtkyLä förbLir enhetLiga även efter byggandet av banan. Ban
dragningen gär i närheten av den LokaLt värdefuLLa heLheten i ALi-AnttiLa.

• Bandragningen gär vid eLLer i närheten av tre fornLämningar.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Laperla by och kulturlandskap, enligt inventeringen RKY 1993 en nationein bety
dande kulturmiljö. I den preciserade inventeringen RKY 2009 ett nägot mer omfat
tande omräde under benämningen bybosättningen i Aneriojärvi.

• En byggd miijöheihet som är betydande enligt iandskapspianen för Salo stad.
• Omrädet hör tiii Kisko -  Kiikaia iandskapsomräde som är värdefuiit pä iandskaps- 

nivä.
• Omrädet har rikiigt med värdefuiit byggnadsbeständ.
• Pä omrädet finns flera forniämningar samt eventueiia forniämningar.

Figur 70. Banans placering i landskapet norr om Aneriojärvi. Den gula pilen märker platsen 
där fotografiet för nedanstäende visualisering är taget ifrän. (Sned flygbild, Lentoku- 
va Vallas 2009)

AH-Anttila byggnadsgrupp

Banbron gär intill Ali-Ant- 
tila byggnadsgrupp
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W 7  K  rt JteLTkVK*
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I  västra kanten av dalen gär banan 
intill Helsingfors-Äbo motorväg

Figur 71. Bandragningen gär igenom det öppna odlingslandskapet i Laperla pá en láng bro. Den gula pilen pá sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän.
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5) Kruusila, Salo:

I Kruusila är landskapet smäskaligt och kuperat, rytmiserat av mindre odlingsomräden 
kantade av skogsomräden och byggnadsgrupper.

I Kruusila har rikligt med fasta fornlämningar och eventuella fornlämningar hittats. Det 
första omnämnandet av Kruusila by under den historiska tiden är frän är 1478 (Kiikala 
kulturmiljö och värden). Omrädet har rikligt med värdefulla byggnader.

Dragningen gär i nordost-sydvästlig riktning genom Kruusilaomrädet. Dragningen gär 
under bron där riksväg 1 finns och över Huitinjoki längs en bro som är mer än 250 meter 
läng och sju meter hög och därefter ställvis pä en hög bank före en tunnel. Efter tunneln 
tangerar banan den nordostliga stranden av Hirsijärvi längs en bro som är cirka 250 me
ter läng och cirka 10 meter hög.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Kruusila by och kulturlandskap, enligt inventeringen RKY 1993 en nationein bety- 
dande kulturmiljö.

• En byggd miljöhelhet som är betydande enligt landskapsplanen för Salo stad.
• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.
• Pä omrädet finns flera fornlämningar eller eventuella fornlämningar.

Konsekvenser för landskapet:

• Omrädet är mycket känsligt för förändringar, och banan kommer att medföra vä- 
sentliga förändringar i omrädets särdrag. Banan splittrar landskapet i mindre de
lar och isolerar de tätt anslutande delarna i miljön frän varandra, bäde visuellt och 
funktionellt.

• Bron över nordvästliga delen av Hirsijärvi förändrar insjölandskapet och syns ocksä 
frän stranden pä andra sidan.

• Flera byggnader blir i närheten av banan. Den nationellt värdefulla stamfastigheten 
i Jäppi blir bredvid en tunnelmynning. Värderingen har använts i Egentliga Finlands 
landskapsmuseums ortsdatabas och är säledes inofficiell. Den bestär av ett allmo- 
gehus som ursprungligen härstammar frän 1700-talet och flera ekonomibyggnader 
frän 1700 -  1900 -talen. Av de lokalt värdefulla objekten blir flera gärdshelheter och 
den gamla folkskolan i Hirsjärvi i närheten av banan. (Egentliga Finlands landskaps
museums ortsdatabas)

• Flera fornlämningar blir i den omedelbara närheten av banan. Figur 72. Bron vid Hirsijärvi strandomráde kommer att synas längt ifrán. Fotografiet taget pä 
östra sidan om Hirsijärvi.

Stamfastigheten i Jäppi
Tunnelns mynning vid sluttningen

Bansträckningen gär igenom 
landskapet pä hög bank

Figur 73. Kruusila bildar en vacker landskapshelhet. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän. Figur 74. Banans placering i landskapet vid Kruusila. Den gula pilen märker platsen där intil-
liggande fotografi är taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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11.6.5. DragningsaLternativ Mk (Sammatti -  Valkjärvi)

Alternativ Mk skitjer sig frän alternativ M i norra delen av Sammatti i Lojo. Den gär ge
nom nägra smä ädalar före en skogbevuxen bergsrygg i närheten av riksväg 1 fram till 
Suomusjärvi. I Suomusjärvi tangerar banan ett bostadomräde och fortsätter över det 
skogbevuxna ryggomrädet till odlingsomrädet i Aneriojokilaakso i Ahtiala. Banan gär 
genom denna ädal som hör till ett landskapsomräde som är betydande pä landskaps- 
nivä, Kisko -  Kiikala kulturlandskap. Därefter gär banan genom ett skogbevuxet omräde 
fram till Vilikkala.

Konsekvenser för de betydande landskapshelheterna:

1) Ahtiala:

Vid Ahtiala gär bandragningen genom den nord-sydliga Aneriojokilaakso i nordost- 
sydvästlig riktning. I öst avgränsas älvdalen av ett skogbevuxet äsomräde med tydliga 
gränser. Pä västra sidan är landskapsstrukturen mer splittrad. Kurkelantie (landsväg 
1970) som gär i samma riktning som dalen förbinder byggnadsgrupperna pä kullarna. I 
byn Ahtiala finns flera värdefulla byggnadsgrupper.

Pä äsomrädet öster om ädalen gär banan i ett omräde som avgränsas av höga bergs- 
skärningar. I ädalen gär dragningen pä en sträcka om cirka 400 meter över Aneriojoki 
pä en cirka ätta meter hög bro och därefter pä en sträcka om cirka 100 meter pä en hög 
bank. Vid västra kanten av dalen gär dragningen pä en bank av varierande höjd samt 
genom smä terrängskärningar.

Konsekvenser för landskapet:

• Bandragningen bryter landskapshelheten i Aneriojokilaakso da banan dras vinkel- 
rätt genom landskapsstrukturens riktning i adalen.

• Banan delar upp landskapet i mindre helheter och ger upphov till en bade visuell 
och funktionell hinderverkan.

• Bron ger upphov till en stor förändring i landskapet; a andra sidan far man en bild av 
adalen ocksa efter förändringen.

• De mest värdefulla byggnadshelheterna finns längs Kurkelantie pa norra sidan av 
Ahtiala by. Denna helhet av byggnadsgrupper bevaras.
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Figur 75. I  texten behandlade betydande landskapshelheter i omradet av bandragning Mk. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Aneriojokilaakso hör till landskapsomrädet Kisko -  Kiikala kulturlandskap som är 
värdefullt pä landskapsnivä.

• Omrädet har ett värdefullt byggnadsbeständ.
• Inom omrädet finns en fornlämning och en eventuell fornlämning. Omrädet är dess- 

utom ett potentiellt fornlämningsomräde. Banan gär inte i den omedelbara närhe
ten av fornlämningarna.

Figur 76. Banans placering i landskapet vid Ahtiala. Den gula pilen márker platsen dar nedans- 
táende fotografi ár taget ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

Figur 77. Banan gär igenom Aneriojokilaakso. Byggnaderna i byn Ahtiala blir pä norra sidan om banan. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän.
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Figur 78. I  texten behandlade betydande landskapshelheter i omrddet av bandragning Mp. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356.

11.6.6. Dragningsalternativ Mp (Kruusila -  YLisjärvi -  Linnunpelto /  
Salo)

Dragningsalternativ Mp norr om YLisjärvi viker av frän alternativ M vid Kruusila. Därefter 
gär den över Huitinjoki längs en läng bro. Därefter gär dragningen genom ett skogbe- 
vuxet äsomräde, över Pernjärvi och Kakarlampi pä broar och tangerar Syväjärvi.

Norr om Ylisjärvi gär dragningen genom den nationellt betydande byggda kulturmiljön 
Ylisjärvi kulturlandskap och Ruotasala by.

Mellan Ylisjärvi och Aarnionperä gär dragningen huvudsakligen genom ett skogbevuxet 
platäomräde där det ocksä finns nägra bergstunnlar.

Konsekvenser för betydande landskapshelheter och vattendrag:

1) Pernjärvi:

Bandragningen gär över Pernjärvi pä en bro som är cirka 200 meter läng. Pä östra och 
västra sidan av bron avgränsas bandragningen av höga bergsskärningar.

Konsekvenser för landskapet:

• Det omräde som drabbas av landskapsmässiga konsekvenser är trots storleken pä 
bron relativt litet. Frän sydvästra stranden av Pernjärvi kommer inte bron att synas 
sä mycket bakom bron där riksväg 1 gär. Frän nordväst sett döljs bron nästan helt 
bakom en skogbevuxen udde.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Omrädet är ett potentiellt fornlämningsomräde.

2) Ruotsala

Omradet finns norr om Ylisjarvi i en bred adal som ar en del av ett mer omfattande dal- 
landskap som gar i nordost-sydvastlig riktning. Det omfattande kuperade odlingsland- 
skapet kantas pa vastra och ostra sidan av skogbevuxna asryggar och ocksa i dalen ryt- 
miseras landskapet av skogbevuxna kullar. Bosattningen finns pa dessa kullar och vid 
granserna av ryggarna. Riksvag 1 skar genom omradet i sydost-nordvastlig riktning.

Ruotsala bycentrum soder om bandragningen ar en betydande helhet. Landskapet som 
omger byns centrum ar en fast del av byn och bildar tillsammans med byn en vardefull 
kultlurlandskapshelhet. (Muurla kulturmiljo och varden)

Ruotsala by har i fraga om sin basstruktur bevarats som en tat gruppby sedan teg- 
skiftestiderna. Den aldsta uppgiften ar fran 1300-talet (Museiverket 2009b). Omradet

har flera värdefulla byggnader. Byn är väl bevarad, och efter 1930-talet har nybygget i 
gärdscentrumen varit sparsamt. (Muurla kulturmiljö och värden)

Inom omrädet finns flera fasta fornlämningar. Ocksä flera lösa fynd och eventuella forn- 
lämningar har hittats.

Pä östra sidan av omrädet gär banan genom en tunnel. Banan gär över Ruotsalanjoki pä 
en bro som är cirka 500 meter läng och 15 meter hög och därefter genom ett äkerlandskap 
pä en hög bank. Banan gär över riksväg 1 pä en bro som är cirka 700 meter läng och 12 me
ter bred och fortsätter därefter pä en hög bank till en bergsrygg pä östra sidan. Pä bergs- 
ryggen avgränsas banan av höga bergsskärningar. Före fornborgen Linnamäki i Muurla gär 
banan pä en bro pä en sträcka om 200 meter och under Linnamäki genom en tunnel.

n

Figur 79. Banans placering i landskapet vid Pernjärvi. (Snedflygbild, Lentokuva Vallas 2009) Figur 80. Visualisering av banbron över riksväg 1. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen där fotografiet är taget ifrän.
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BANBRO

Konsekvenser för landskapet:

• Banan inklusive de länga och höga broarna kommer att ge upphov tili en radikal för- 
ändring i landskapet. Omrädet som drabbas av landskapskonsekvenser kommer i 
det öppna odlingslandskapet att synas pä längt avständ.

• Broarna utgör mycket massiva element i landskapet och förändrar i väsentlig grad 
landskapets karaktär.

• Banan kommer inte att bryta den mest värdefulla omrädeshelheten som bildas av 
Ruotsala by och dess byggnadsgrupper, men kommer att medföra betydande kon
sekvenser för den kulturlandskapshelhet som bildas av byggnadsgrupperna och de 
hundratals är gamla odlingsomrädena.

• I närheten av bandragningen finns flera byggnader, bland annat Viisas lokalt vär
defulla gärdshelhet som bestär av ett bostadshus frän är 1908 och flera ekonomi- 
byggnader frän början av 1900-talet. (Egentliga Finlands landskapsmuseums orts- 
databas)

• Flera fornlämningar eller eventuella fornlämningar blir under banan eller i närheten 
av banan. Banan gär genom en tunnel under den mest betydande fornlämningen 
i klass 1, Linnamäki i Muurla. Bron och tunnelmynningarna pä nordöstra sidan av 
tunneln finns i den omedelbara närheten av fornminnesomrädet.

Kulturhistoriskt värdefulla omräden/objekt:

• Ylisjärvi kulturlandskap och Ruotsala by, enligt inventeringen RKY 1993 en natio- 
nellt betydande kulturhistorisk miljö. I granskningen RKY 2009 ingär omrädet som 
en nägot mindre helhet under namnet Ruotsala by och kulturlandskap.

• En byggd miljöhelhet som är betydande enligt landskapsplanen för Salo stad.

• Omrädet hör till landskapet inom utvidgningsomrädet för Uskelan- och Halikonjoki- 
dalarna som är värdefulla pä landskapsnivä.

• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.

• Inom omrädet finns flera fasta fornlämningar, eventuella fornlämningar och lösa 
fynd.

11.6.7. Dragningsalternativ E+M (Valkjärvi-Muurla-Salo centrum)

Frän Hirsijärvi västerut tangerar dragningen södra gränsen av odlingsomrädena i Valk
järvi. Mellan Valkjärvi och Muurla gär dragningen genom ett skogbevuxet ryggomräde 
i nägra bergstunnlar. Söder om Muurla tätort gär banan genom ett omfattande öppet 
odlingslandskap. Omrädet hör till landskapet inom utvidgningsomrädet för Uskelan- 
och Halikonjokidalarna som är värdefulla pä landskapsnivä.

Frän Muurla västerut skär banan genom ett skogbevuxet ryggomräde, delvis genom 
tunnlar. Före Aarnioperä gär dragningen över ett litet öppet odlingsomräde och därefter 
under Aarnioperä genom en bergstunnel. Före Salo stads centrum gär dragningen ge
nom ett öppet odlingslandskap. Inom Salo stadsomräde gär dragningen under det na- 
tionellt värdefulla kulturlandskapet Lukkarinmäki i en bergstunnel. Pä nordöstra sidan 
av Lukkarinmäki ansluter banan till kustbanan i samma korridor före Salo station.
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Figur 82. I  texten behandlade betydande landskapshelheter i omrädet av bandragning E+M  
Salo. Baskarta ©  Karttakeskus, lov nr L4356.

Konsekvenser för de betydande landskapshelheterna:

1) Muurla:

Banan dras söder om Muurla centrum där ett vidsträckt odlingslandskap öppnar sig. 
Muurlanjoki strömmar pä en dalbotten frän Ylisjärvi mot sydväst. Den nägra kilometer 
länga dalen som gär i nordost-sydvästlig riktning kantas av skogbevuxna ryggomräden. 
Dalen är ett landskapsomräde som är värdefullt pä landskapsnivä och inkluderar en mer 
omfattande odlingsdalshelhet som fortsätter frän Muurla mot norr och sydväst.

Byggnaderna i landskapet finns pä de skogbevuxna, smä öarna som ligger en aning hö- 
gre än odlingsomrädet. Byggandet i omrädet är koncentrerat förutom till Muurla bycen
trum ocksä till byarna Kistola och Kaukola. Kistola by är den äldsta i omrädet och bil- 
dades före 1200-talet. Kaukola och Muurla bildades efter 1200-talet (Muurla kulturmiljö 
och värden). Omrädet har flera värdefulla byggnader. De äkeromräden som öppnar sig 
kring byarna är landskapsmässigt betydande och skapar tillsammans med bybebyggel- 
sen en betydande kulturlandskapshelhet.

Banalternativet gär genom den öppna älvdalen pä en sträcka om en kilometer söder om 
Muurla bycentrum. Pä västra sidan av odlingsdalen gär banan genom en tunnel och pä 
östra sidan avgränsas den av höga bergsskärningar.

Figur 81. Banans placering i landskapet vid Ruotsala. (Snedflygbild, Lentokuva Vallas 2009)
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Konsekvenser för landskapet:

• Banan gär genom odlingsdalen söder om Muurla. Banan pä den i medeltal cirka fyra 
meter höga banken spjälker bäde visuellt och funktionellt upp kulturlandskapshel- 
heten i mindre delar.

• Banan isolerar delar av byomrädet frän varandra och frän det traditionellt tätt an- 
knytande landskapet.

• I det öppna landskapet sträcker sig konsekvenserna av dragningen längt. I söder 
kan förändringen observeras ända frän Kiskontie och i norr frän utkanterna av Muur
la bycentrum.

• Tunnelmynningen kan synas pä längt avständ i landskapet.

• Flera byggnadsgrupper, av vilka Panki gärdshelhet är nationellt värdefull, blir i när- 
heten av banan. Helheten bestär av huvudbyggnaden frän 1880-talet och flera eko- 
nomibyggnader frän 1900-talet. Värderingen har använts i Egentliga Finlands land- 
skapsmuseums ortsdatabas och är säledes inofficiell. Av de lokalt värdefulla bygg- 
nadsgrupperna blir gärdarna Kankare och Koskela samt en kvarn frän 1800-talet i 
närheten av banan. (Egentliga Finlands landskapsmuseums ortsdatabas)

• Flera fornlämningar blir i den omedelbara närheten av bandragningen.

Kulturhistoriskt värdefulla omràden/objekt:

• Omrädet hör till landskapet inom utvidgningsomrädet för Uskelan- och Halikonjoki- 
dalarna som är värdefulla pä landskapsnivä.

• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.

• Inom omrädet finns flera fornlämningar, eventuella fornlämningar och lösa fynd.

TUNNEL

Figur 83. Banans placering i landskapet vid Muurla. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

2) Aarnioperä-Lukkarinmäki, Salo:

Mynningen av bergstunneln under Aarnioperä finns i närheten av en hög bergsbrant i
Salo. Mot Salo centrum gär dragningen i närheten av Kiskontie, genom ett odlingsland-
skap och vid sidan av en golfplan norr om dragningen. Banan gär pä en bank som vid
tunnelmynningen är cirka sju meter hög och inom odlingsomrädet cirka tre meter hög.
Det öppna landskapet är viktigt med tanke pä stadsbilden i Salo stadsstruktur.

Konsekvenser för landskapet:

• Järnvägsbanken ger upphov till en visuell hinderverkan. Utsikten frän Kiskontie 
norrut över det öppna landskapet blir skymd av järnvägsbanken.

• Tunnelmyningen syns pä längt avständ.

• I fräga om landskapsstrukturen har omrädet tydliga drag och landskapshelheten 
kan fortfarande urskiljas efter förändringen.

• Den nationellt värdefulla gravplatsen frän bronsäldern i Aarnioperä blir pä cirka 200 
meters avständ frän tunnelmynningen.

Kulturhistoriskt värdefulla omràden/objekt:

• Det finns nägra fasta fornlämningar inom omrädet. Gravplatsen frän bronsäldern i 
Aarnioperä hör till klass 1, dvs. den är en nationellt värdefull fornlämning.

3) Lukkarinmäki-Salo centrum:

Dragningen gär under Lukkarinmäki genom en tunnel. Pä backen har det funnits en 
stenkyrka redan pä medeltiden. Den nuvarande Uskela stenkyrka blev färdig är 1832. 
I Lukkarinmäki finns det ocksä annat gammalt byggnadsbeständ ända frän början av 
1800-talet. (Museiverket 2009c)

Kankare byggnadsgrupp

Banan gàr bakom Kan 
kare byggnadsgrupp

Möjlig stationsplats

Figur 84. Söder om Muurla öppnas ett brett äkerlandskap. Den gula pilen pä sneda flygbilden märker platsen därfotografiet är taget ifrän. (Foto: Jouni Nyqvist)

Tynnelmynningen i sydost finns i änsan av nuvarande Kiskontie. Terrängen stiger kräf
tigt i ändan av nuvarande Kiskontie, och banan gär in i en tunnel kantad av höga ter- 
rängskärningar pä en sträcka om cirka 200 meter innan den egentliga tunneln börjar. 
Under Lukkarinmäki gär banan delvis genom en bergstunnel, delvis genom en betong- 
tunnel.

I den branta sluttningen nordost om Lukkarinmäki finns tunnelmynningen pä stadssi- 
dan. Banan gär genom stadsstrukturen i sydost-nordvästlig riktning innan den ansluter 
till samma dragning som kustbanan före Salonjoki.

Konsekvenser för landskapet:

• Tunnelmynningen sydost om Lukkarinmäki, inklusive terrängskärningarna före den- 
na, leder till en väsentlig förändring i stadslandskapet. Dragningen av Perniöntie 
bevaras, men vägen höjs med cirka en meter. Vid mynningen av banan blir höjdskill- 
nanden mellan banans ytnivä och Perniöntie närmare tio meter.

• En ny dragning görs för slutet av Kiskontie. För tillfället utgör Kiskontie en av inkörs- 
vägarna till Salo och ett intressant sätt att närma sig staden.

• En del av Lukkarinmäkitunneln byggs som en betongtunnel och grävs manuellt frän 
marken. Vid dragningen av betongtunneln finns nägra byggnader.



82
Förfarandet av miljökonsekvensbedömning för genbanan Esbo -  Salo, miljökonsekvensbeskrivning

LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ

Linnunpelto

TUNNEL

AARNIOP I

• Tunnelmynningen i staden och banans dragning genom det tätt bebyggda omrädet 
ger upphov till stora förändringar i stadsbilden. Vid bandragningen finns flera bygg- 
nader, och bland dessa ett lokalt värdefullt bostadshus frän början av 1900-talet i 
Salmenranta. VR:s nationellt värdefulla bostadshus som sannolikt är frän 1920-ta- 
let, ett nationellt värdefullt bostadshus frän 1924 pä Tehdaskatu och en banvaktares 
bostadshus, sannolikt frän är 1910, samt ett lokalt värdefullt bostadshus frän bör
jan av 1900-talet i Salmenranta blir i närheten av banan. (Egentliga Finlands land- 
skapsmuseums ortsdatabas) (Klassificeringen som nationellt värdefullt objekt har 
använts i Egentliga Fnlands landskapsmuseums ortsdatabas och är säledes inoffi- 
ciell)

• Banan ger upphov till visuella och funktionella olägenheter för den charmiga helhe- 
ten av trähus huvudsakligen frän 1930-40-talen i omgivningen av Hanhenkuja och 
Raivaajankatu väster om Lukkarinmäki.

• Arrangemangen för väg-, cykel- och gängtrafiken mäste ändras. Banan leder till att 
Raivaajankuja blir en ätervändsgränd. Banan gär över Salmenranta och Tehdaskatu 
längs en bro. Den nuvarande järnvägsbron breddas. Den nuvarande bron för mo
ped-, cykel- och gängtrafik över Tehdaskatu rivs, och en ny bro byggs pä nordöstra 
sidan av banan. En ny bro för moped-, cykel- och gängtrafik byggs ocksä över Sa- 
lonjoki.

• Väl genomförda nya trafikarrangemang och leder för moped-, cykel- och gängtrafik 
kan ocksä medföra positiva konsekvenser.

Kulturhistoriskt värdefulla omraden/objekt:

• Lukkarinmäki, enligt inventeringen RKY 1993 en nationellt värdefull kulturhistorisk 
miljö. I granskningen RKY 2009 ingär omrädet som en nägot mindre helhet under 
namnet Uskela kyrkbacke och Lukkarinmäki förstadsbebyggelse.

• Salo järnvägsstation och närbebyggelse, enligt inventeringen RKY 1993 en natio
nellt betydande kulturhistorisk miljö. I granskningen RKY 2009 ingär omrädet som 
en nägot mindre helhet under namnet omrädet och den gamla köpingsmiljön kring 
Salo järnvägsstation.

• Salo centrum, en byggd miljöhelhet som är betydande enligt landskapsplanen för 
Salo stad.

• Omrädet har rikligt med värdefullt byggnadsbeständ.

• Inom omrädet finns en historisk fornlämning som inte blir inom banans verknings- 
omräde.

Figur 85.
Banans placering i landskapet utan- 
för Salo. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas
2009)

Figur 88.
I  Salmenranta gär bandragningen vid en lokalt värde
full byggnad frän början av 1900-talet. En annan mots- 
varande byggnad ligger intill (gula byggnaden pä bil
den). Fotografiet taget frän plats nummer 2  pä sneda 
flygbilden.

Tunnelns mynning

Bansträckningen gär i 
riktning med Kiskontie. 
Vägens sträckning ändras

Figur 86. Infart till Salo längs Kiskovägen. Fotografiet taget frän plats nummer 1 pä 
sneda flygbilden.

■■ Bansträckningen gär
vid dessa byggnader

Figur 87. Banan korsar Raivaajankatu. Fotografiet taget frän plats nummer 2  pä sne
da flygbilden.

Bansträckningen 
över gatan vid den 
gröna byggnaden
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Figur 8g. Banans läge i Salo centrum. De gula pilarna märker platserna där fotografierna är tagna ifrán. (Sned flygbild, Lentokuva Vallas 2009)

11.7. Sammanfattning och sLutsatser

I detta kapiteL finns en sammanfattning av konsekvenserna av bandragningshelheten 
för Landskapet och kuLturmiLjön meLLan Lojo och Aarnioperä i Salo. En jämföreLse mel
lan dessa dragningsaLternativ görs. Det finns ocksä en sammanfattning av konsekven- 
serna av avsnitten E+M Esbo -  Lojo och E+M SaLo som är gemensamma för varje ban- 
dragning.

Förutom den verbaLa bedömningen har de objekt som bLir inom bandragningens verk- 
ningsomräde samLats i en tabeLL för en jämföreLseaLternativen. Dragningarna kan inte 
jämföras enbart med stöd av numerisk information, eftersom effekten av konsekvenser
na varierar. TabeLLen 22 är ändä riktgivande vid granskningen av de oLika dragningsaL- 
ternativen.

Konsekvenser för ákeromrádena

Det finns inga störe skillnader i konsekvenserna av bandragningsalternativen för áker
omrádena; alia dragningar gár genom omfattande enhetliga och mindre ákeromráden. 
Av tabellen 22 framgár den ákerareal som blir under banomrádet för varje dragning. Det 
finns inga större skillnader mellan dessa arealer. De splittrande konsekvenser som ba- 
nan ger upphov till för ákrarna torde medföra större olägenheter.

Konsekvenser för skogsomrádena och bergsskärningarna

Den största skogsareal som blir direkt under banan finns pá dragning M, och den mins- 
ta pá dragning Ee. Dragningarna M, Mk och Mp gár över skogbevuxna ásryggar, till stor 
del i närheten av riksväg 1 som redan har splittrat de enhetliga skogsomrádena. Den 
ställvis ringa omfattningen av skogsomrádena mellan riksvägen och banan kan leda till 
att skogsbruket forsváras.

Den skogsareal som blir under dragning E är mindre än pá M-dragningarna. E-drag- 
ningarna ger i sin tur upphov till större olägenheter för de enhetliga skogsomráden där 
det inte sedan tidigare finns störningar i stil med dem frán riksväg 1.

Antalet bergsskärningar som bandragningen ger upphov till är minst pá dragning Mk 
(5 229 306 m3) och störst pá dragning E (6 365 531 m3).

Konsekvenser för insjölandskapet

I tabellen intiLL finns en förteckning över de skadligaste konsekvenserna för insjöland- 
skapen. De konsekvenser som E- och Ee-dragningarna ger upphov till för insjölandska
pet är de kraftigaste. De bryter flera vikar, sund och bukter bland annat vid Lojosjön, 
Outamonjärvi och Enäjärvi. Konsekvenserna av M-dragningarna är ocksä kraftiga, de 
bryter landskapet vid flera sjöar. Banbroarna pä M-dragningarna gär flera gänger över 
sjöar i närheten av bron där riksväg 1 gär, och det tillägg som banan bidrar med i det 
redan förändrade landskapet är inte sä radikal. Alternativ Mk kan anses vara det fördel- 
aktigaste i förhällande till förändringen i insjölandskapet.

Konsekvenser för kulturmiljön

Dragning E ger upphov tili olägenheter förutom för den nationellt värdefulla kulturmil- 
jön i Lemula ocksä för miljöerna i Kiikala -  Lohilampi och Mustlahti -  Makkarjoki som är 
värdefulla pâ landskapsnivä samt för landskapsomrâdet inom Muurlaomrädet som är 
värdefullt pâ landskapsnivâ.

Dragning Ee ger upphov till olägenheter förutom för de nationellt värdefulla kultur- 
miljöerna vid Hiitti herrgârd och i Lemula ocksâ för miljöerna i Kiikala -  Lohilampi och
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Mustlahti -  Makkarjoki som är värdefulla pä landskapsnivä samt för MuurLaomrädet in- 
om landskapsomrädet som är värdefuLLt pä Landskapsnivä.

Dragning M medför skadliga konsekvenser förutom för de nationellt betydande kultur- 
miljöerna i Laperla och Kruusila ocksä för Raatiomrädet som är värdefullt pä landskaps
nivä samt för Muurlaomrädet som ligger inom landskapsomrädet som är värdefullt pä 
landskapsnivä.

Alternativ Mk skär inte genom nägra nationellt värdefulla kulturmiljöer. Det ger upp- 
hov till olägenheter förutom för Raatiomrädet som är värdefullt pä landskapsnivä ocksä 
för Ahtiala- och Muurlaomrädena inom landskapsomrädena som är värdefulla pä land- 
skapsnivä.

Dragning Mp ger upphov till olägenheter förutom för de nationellt värdefulla kulturmil- 
jöerna i Laperla och Ruotsala ocksä för Raatiomrädet som är värdefullt pä landskaps- 
nivä.

Med tanke pä kulturmiljöerna är de olägenheter som alternativ Mk medför de minst 
omfattande. Kulturmiljöerna vid dragning Ee drabbas av de mest skadliga konsekven- 
serna.

Konsekvenser för fornlämningarna

Kvantitativt mest fornlämningar blir inom verkningsomrädet (200 meter) för alterna
tiven M och E, minst inom omrädet för alternativen Mk och Mp. De olägenheter som 
bandragningarna ger upphov till för fornlämningarna i klass 1 (nationellt värdefulla) är 
störst inom Linnamäkiomrädet i Muurla pä dragning Mp.

Slutsatser

Vid en jämförelse av konsekvenserna av bandragningsalternativen kan man sluta sig till 
att dragning M och dess underalternativ med tanke pä landskapet och kulturmiljön är 
fördelaktigare än dragningsalternativen E. M-dragningarna gär delvis i närheten av mo- 
torvägen, medan den nya terrängkorridoren för E-dragningarna spräcker den känsliga 
och relativt orörda miljön.

Bland M-dragningarna kan alternativ Mk anses medföra de minst skadliga konsekven
serna för landskapet och de värdefulla kulturmiljöerna. De skadliga konsekvenserna av 
alternativ Ee för landskapet och kulturmiljön är de kraftigaste.
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Tabell 22. De mest centrala konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön för banalternativen och deras gemensamma sträckningar

GEMENSAMT AVSNITT FÖR 
ALTERNATIVEN

BANDRAGNINGSALTERNATIV SOM SKA JAMFÖRAS GEMENSAMT AVSNITT FÖR 
ALTERNATIVEN

E+M Esbo-Lojo E (Lojo -  Aarnionperä) Ee (Lojo -  Aarnionperä) M (Lojo- Aarnionperä) Mk (Lojo -  Aarnionperä) Mp (Lojo -  Aarnionperä) E+M Aarnionperä -  Salo

Allmänt Gär delvis genom samma ter- 
rängkorridor som motorvägen

Gär genom ett landskapsstruk- 
turellt känsligt och smäskaligt 
landskap

Gär huvudsakligen pä ett smalt 
näs mellan Lojosjön och Horma- 
järvi. Gär genom ett landskaps- 
strukturellt känsligt och smäska
ligt landskap.

Gär delvis genom samma ter- 
rängkorridor som motorvägen

Gär delvis genom samma ter- 
rängkorridor som motorvägen

Gär delvis genom samma ter- 
rängkorridor som motorvägen

Gär genom en tät stadsstruk- 
tur inom Salo stads centrum- 
omräde

Konsekvenser för enhetliga äkerom- 
räden (äkerareal som blir under ba- 
nan ha)

Större sammanhängande 
äkeromräden finns inte i när- 
heten av banan. (10 ha)

Gär genom enhetliga äkerom- 
räden inom Kiikala -  Lohilampi- 
Mustlahtiomrädet samt i Lemu- 
la och Muurla. (81 ha)

Gär genom enhetliga äkerom- 
räden inom Kiikala-Lohilampi- 
Mustlahtiomrädet samt i Lemula 
och Muurla. (82,7 ha)

Gär genom enhetliga äkerom- 
räden i Laperla och Muurla. 
(86,8 ha)

Gär genom enhetliga äker- 
omräden inom Ahtiala- och 
Muurlaomrädena. (65,2 ha)

Gär genom enhetliga äker- 
omräden inom Laperla- och 
Ruotsalaomrädena. (73 ha)

(0 ha)

Konsekvenser för enhetliga skogs- 
omräden (skogsareal som blir under 
banan ha)

Tangerar Noux nationalparks- 
omräde. (35 ha)

Gär genom enhetliga skogs- 
omräden mellan Arpalahti och 
Lemula, Lemula och Vilikka- 
la samt Valkjärvi och Muurla. 
(221 ha)

Gär genom enhetliga skogs- 
omräden mellan Arpalahti och 
Lemula, Lemula och Vilikka- 
la samt Valkjärvi och Muurla. 
(209,8 ha)

Gär genom enhetliga skogs- 
omräden i omgivningen av 
Salmijärvi samt inom omrädet 
mellan Valkjärvi och Muurla. 
(261,8 ha)

Gär genom enhetliga skogs- 
omräden mellan Suomusjärvi 
och Ahtiala, Ahtiala och Vilik- 
kala samt Valkjärvi och Muur
la. (280,9 ha)

Gär genom omfattande enhet
liga skogsomräden i omgiv- 
ningen av Salmijärvi. (275 ha)

(o ha)

Bergsskärningar (m3) 6 117 978 6365531 5551653 6 093 764 5229306 6 459 159 54 913

Konsekvenser för insjölandskapet Splittrar landskapet kring 
nägra sjöar.

Splittrar landskapet kring 
mänga sjöar. De skadligaste 
konsekvenserna inom Koivulan- 
selkä- och Enäjärviomrädena 
vid Lojosjön.

Splittrar landskapet kring mänga 
sjöar. De skadligaste konsekven
serna i omgivningen av Hossan- 
salmi vid Lojosjön, Joenlahti vid 
Outamonjärvi och Karstunlahti.

Splittrar landskapet kring 
mänga sjöar. De skadligaste 
konsekvenserna inom Koivu- 
lanselkä- och Salmijärviomrä- 
dena vid Lojosjön.

Splittrar landskapet kring 
mänga sjöar. De skadligaste 
konsekvenserna i omgivnin- 
gen av Koivulanselkä vid Lo
josjön.

Splittrar landskapet kring 
mänga sjöar. De skadligaste 
konsekvenserna inom Koivu- 
lanselkä- och Salmijärviomrä- 
dena vid Lojosjön.

Konsekvenser för kulturmiljöerna Splittrar Esboädalens och 
Gumböle kulturmiljöer, tange
rar Hista herrgärdslandskap.

Splittrar Kiikala -  Lohilampi och 
Mustlahti -  Makkarjoki samt 
Lemula och Muurla kulturmil- 
jöer.________________________

Splittrar Hiitti herrgärds, Kii
kala -  Lohilampi och Mustlah
ti -  Makkarjoki samt Muurla kul- 
turmiljöer.___________________

Splittrar Raati, Laperla, Kruu- 
sila och Muurla kulturmiljöer.

Splittrar Raati, Ahtiala och 
Muurla kulturmiljöer.

Splittrar Raati, Laperla och 
Ruotsala kulturmiljöer.

Splittrar Lukkarinmäki kultur- 
miljö.

Nationellt betydande kulturmiljöer 1 3

Kulturmiljöer som är värdefulla pä 
landskapsnivä *

Landskapsomräden som är värdeful
la pä landskapsnivä

Byggnadshistoriska objekt i närhe- 
ten av banan, värdefulla pä nationell 
nivä och landskapsnivä** ***

Fornlämningar i närheten av ba- 11 16 18 10 12
nan*

* De nationellt värdefulla kulturmiljöerna är värdefulla ocksä pä landskapsnivä. I dessa har enbart de objekt inberäknats som inte hör tili de nationellt värdefulla Objekten.

** Uppgifterna om de nationellt värdefulla objekten har erhällits frän Egentliga Finlands landskapsmuseums ortsdatabas, och deras status är inte officiell. Objekten i enlighet med inventeringen RKY 1993 är de enda officiellt värdefulla objekten pä nationell nivä, och des
sa finns inte inom verkningsomrädena för bandragningarna. Objekten har räknats pä 200 meters avständ frän banans mittlinje

***Fornlämningarna i närheten av banan har räknats pä 200 meters avständ frän banans mittlinje. Till rapporten bifogas dessutom kartorna som sammanställdes i samband med den arkeologiska arkiv- och kartutredningen för genbanan Esbo -  Salo och dragningsalter- 
nativen Lojo -  Salo. Eventuella fornlämningar, lösa fynd och eventuella fornminnesomräden har märkts ut pä kartorna.

2 2 2

3 4 3 1 1 1 1

3 3 2 2 2

84 5 1 2
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12. OBJEKT INOM NÁTVERKET NATURA 2000

12.1. Utgángsinformation och tillämpade metoder

I närheten av planeringsomrádet finns flera Naturaomräden för vilka man utrett vit
ka konsekvenser genomförandet av bandragningsalternativen eventuellt ger upphov 
till. För tio Naturaomräden har en behovsprövning gjorts. Vid behovsprövningen har de 
eventuella konsekvenserna av projektet för Natura 2000 -omräden och deras skyddsvär- 
den granskats. Om man vid beovsprövningen kommer fram till att projektet ger upphov 
till konsekvenser som utsträcker sig till ett Natura 2000 -omräde och att dessa i väsent- 
lig grad försämrar de naturvärden inom omrädet som är orsaken till att omrädet har in
kluderats i nätverket Natura 2000, ska projektgenomföraren göra en Natura 2000 -be- 
dömning i enlighet med 65 § i naturskyddslagen. De naturvärden som granskas kan 
vara de naturtyper inom SCI-omräden som tas upp i bilaga I eller bilaga II till naturedi- 
rektivet och de fägelarter inom SPA-omräden som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet 
eller de flyttfäglar som avses i artikel 4.2.

12.2. NuLäge

I detta kapiteL beskrivs de Natura-omräden som finns inom ptaneringsomrädet i när
heten av bandragningarna och deras skyddsvärden i stora drag. För varje omräde ges 
ocksä en beskrivning av omrädets pLacering i förhäLLande tiLL bandragningsalternativen. 
Omrädenas pLacering presenteras i kartbiLagorna 3 (naturkartor).

Noux FI0100040, S C I och SPA, areal 5644 ha, avständ frän bandragning E+M cir- 
ka 70 m

Noux Ligger i närheten av huvudstadsregionen vid gränserna meLLan KyrksLätt, Esbo och 
Vichtis, i närheten av bostadsomräden. Avgränsingen omfattar ett enhetLigt huvudom- 
räde pä mer än fem tusen hektar samt av nägra mindre deLomräden. I aLLra sydLigaste 
FinLand är Noux det största, viktigaste och enhetLigaste skyddsomrädet i den västLiga 
taiganaturen, i synnerhet i skogarna. Omrädets geoLogi karaktäriseras av ett arkeiskt 
urberg genomskuret av ett flertaL brottdaLar, bergsbranter och kaLberg. Höjden varie- 
rar meLLan 27 och 114 meter ö.h. Pä daLbottnarna finns rikLigt med smä myrar och sjöar. 
Landskapen domineras av bergens branta topografi, inkLusive utsiktspLatserna, omfat- 
tande men smäskaLiga och svärframkomLiga skogar samt ett otaL smä sjöar. I Noux Le
ver mänga djurarter som är ovanLiga i Södra FinLand. BLand dessa har däggdjursarten 
flygekorren som tas upp i biLaga IV (a) tiLL EU:s naturdirektiv ett mycket starkt beständ 
i Noux. Noux är det mest betydande habitatet för arten i Södra FinLand. I Noux finns 
ocksä ett gott beständ av tjädrar, Tetrao urogaLLus, en art som tas upp i biLaga I tiLL fä- 
geLdirektivet.

Lojoäsen och Ojamonkangas FI0100040, S C I och SPA, areal 272 ha, avständ frän 
bandragning Ee cirka 180 m

Lojoäsen utgör en deL av SaLpausseLkä som biLdats av grus och sand och som i sLutet 
av istiden skiktades tiLL ett gränsdeLta i inLandsisen i den forna Östersjön. Inom omrä
det meLLan Lojoäsen, Lojo station och MuijaLa, breder SaLpausseLkä ut sig tiLL en bred 
och hög pLatä. Det finns flera smä käLLor, bLand annat PorLa rikkärrsartade skogskärr och 
MuijaLa käLLor. Lojoäsen är ett viktigt grundvattenomräde med flera vattentäkter. Natura 
2000 -objektet omfattar tvä separata deLar av Lojoäsen samt ett Litet rikkärr vid äsen.

Natura-omrädet är värdefullt med tanke pä bäde geoLogin och växttigheten samt land- 
skapet. Pä Lojoäsen Lever mänga hotade fjärilsarter pä solexponerade omräden.

Fägelsjöarna i Nummi-Pusula FI0100042, SPA, omfattar en SC I, areal 423 ha, av
ständ fran bandragning E cirka 1 100  m

Natura-omrädet som omfattar fägelsjöarna i Nummi-Pusula bestär av fem separata fä- 
gelsjöomräden, av vilka tre finns inom Nummi-Pusula omrädet (Koisjärvi, Kyynäränjärvi 
och Savijärvi) och tvä inom Lojoomrädet (Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti). Fägelsjöarna 
bildar en helhet som är värdefull bäde nationellt och internationellt. Inom omrädet fö- 
rekommer rikligt med arter som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet. Bäde sjöfägel- och 
vadarbeständet hör till de mest mängsidiga i Nyland.

Bland delomrädena av fägelsjöarna i Nummi-Pusula ligger den sydliga avgränsningen 
av Vasarlanlahti (cirka 1,5 kilometer frän bandragningen) och Kutsilanselkä (pä mer än 
en kilometers avständ) närmast bandragningsalternativen. Trots det relativt länga av- 
ständet har dessa beaktats i bedömningen, eftersom planeringsomrädet gär över ett 
vattendragsomräde som ansluter till dessa. Vid övergängen över Sepänniemensalmi 
(E) strömmar vattnet via Maikkalanselkä till Kutsilanselkäomrädet.

Omrädena vid Lojosjön FI0100036, SC I, areal 2 13  ha, avständ frän bandragning Ee 
cirka 320 m

Naturaobjektet som omfattar omrädena vid Lojosjön bestär av 18 smä delomräden, av 
vilka största delen finns inom Lojoomrädet. Tvä delar av objektet finns i Karis. Lojosjön 
är den största sjön pä sydkusten. Berggrundens kalkinverkan och det naturgeografiska

Läget har möjLiggjort den mängsidiga strandnaturen i omrädet. Pä bergen i Lojoregio- 
nen förekommer bäde sydliga och nordLiga bergsväxter, bägge inom de yttersta grän
serna för sina förekomstomräden. Inom Natura-omrädet förekommer kaLkberg som är 
unika för FinLand och i fräga om växtLigheten de mest representativa kaLkpäverkade 
bergsängarna.

Det sydLigaste bandragningsaLternativet inom planeringsomrädet (underaLternativ Ee) 
gär norr om omrädena vid Lojosjön. Av deLomrädena vid Lojosjön är ängarna i PaLonie
mi det omräde som Ligger närmast bandragningen. Omrädet omfattar kuLLar och berg, 
gLes taLLdominerad skog och hagLiknande björkdominerade omräden. Arterna pä bergs- 
kuLLarna omfattar mängsidig ängsväxtLighet. Objektet omfattar dessutom odLingsres- 
ter och nykomLingar frän RyssLand och har ocksä kLassificerats som värdefuLLt pä Land- 
skapsnivä i inventeringen av traditionsLandskapen. Det näst närmaste omrädet Outamo 
Ligger pä mer än tvä kiLometers avständ frän bandragningsaLternativet.

Lojoregionen är ocksä det omräde där det förekommer mest Lundar i FinLand. Dessa ut
gör viktiga habitat för det hotade artbeständet i FinLand. Pä de kaLkhaLtiga markerna i 
omgivningen av Lojosjön dominerar Lundarna växtLigheten.

Skogen vid Lakimäki FI0100035, S C I, areal 50 ha, avständ frän bandragning Ee cir
ka 0 m

Skogen vid Lakimäki i Lojo norr om Outamonjärvi hör tiLL skyddsprogrammet för gam- 
meLskogar. Pä omrädet finns höga skogbevuxna berg, frodiga svackor och en Liten kärr- 
svacka. Bandragning Ee gär genom den sydvästra spetsen av omrädet.

Figur 90. Karstunjoki
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Skogen och bergsomrädena vid Karstunlahti FI0100034, SC I, areal 34 ha, avständ 
frän bandragning Ee cirka 400 m

Natura-omrädet skogen och bergsomrädena vid Karstunlahti omfattar en gammelskog 
vid stranden av Karstunlahti inom Lojoomrädet samt Pamminmäki och Tennoonmäki 
bergsomräden. Omrädet omfattar grandominerade gallringsskogar och glimmergnejs- 
berg. Växtligheten pä bergen är representativ, och vid objektet päträffas bland annat 
hotade mossarter. Pä Tennoonmäki finns ocksä bergsängsväxtlighet, och pä den västra 
sluttningen, antagligen under inverkan av kalk som avrinningsvattnen för med sig, krä- 
vande mossarter. Av delomrädena ligger Tennoonmäki närmast.

Aneriojärvi FI0200122, SPA, areal 156 ha, avstand frän bandragning M cirka 1 200 m

Aneriojärvi är omgiven av äkrar, en ganska eutrofierad, men landskapsmässigt vacker 
sjö i övre delen av Kiskonjoki vattendrag. Sjöarna har en omfattande andel öppet vat- 
ten. Bland helofytväxtligheten kring stränderna är sjöfräken den dominerande arten. Pä 
omrädet finns det ocksä skogsängsartade omräden, till exempel skogsbuskage samt 
strandängar pä den nordöstra stranden av sjön, dit översvämningarna för med sig vat- 
ten varje är. Dessa gör artbeständet inom omrädet mängsidigare. Fägelbeständet är re- 
lativt mängsidigt och arterna omfattar mänga arter som är kännetecknande för fägel- 
sjöar. Aneriojärvi har beaktats i bedömingen, eftersom banan gär över Varesjoki som 
mynnar ut i sjön.

Laukkakallio F I0 20 0 117 , S C I, areal 39 ha, avständ frän bandragning E cirka 40 m

Laukkakallio är en brant bergssluttning mitt i ett sumpigt ekonomiskogsomräde och har 
mycket betydande ekonomiska värden. Laukkakallio framträder pä ett relativt längt av
ständ som en sluttning som karaktäriseras av plantskog. Omrädets inre landskap förfu- 
las pä mänga ställen av avverkningar, men pä syd- och sydöstsluttningarna finns land
skapsmässigt vackra enängar. Kalbergssluttningarna inom bergsomrädet har ställvis 
klyvts till följd av sprickbiildningar. Växtligheten pä Laukkakallio är delvis relativt unik 
och representativ, trots att omrädets naturtillständ har störts. De biologiskt mest bety
dande omrädena är kalbergssluttningarna pä södra och sydvästra sidan, inklusive de 
artrika bergsängarna och -fälten.

Lemulanrinne FI0200048, SC I, areal 79 ha, avständ frän bandragning E cirka 
270 m

Natura-omrädet Lemulanrinne ligger i Salo kommun (i de tidigare Kisko och Suo
musjärvi kommunomrädena). Omrädet bestär av bergsomrädet norr om Kurkelanjär- 
vi, den anslutande bergsalmlunden samt Lemulanrinne sluttningslund. Inom omrädet 
finns branta kalbergssluttningar med artrik växtlighet. Ocksä djurbeständet inom om
rädet är mängsidigt. Lemulanrinneomrädet omfattar en medelnäringsrik tjärn, vars vat- 
ten är ganska klart och som befinner sig närmast i naturstillständ. I tjärnen finns ett 
livskraftigt kräftbeständ. Inom omrädet päträffas ocksä flera arter som tas upp i bilaga 
I till fägeldirektivet.

Kiskonjoki övre lopp FI0200120, Sci, areal 56 ha, avständ frän bandragning Mk
0 m, avständ mellan bandragning E och Ruokslammi cirka 25 m, bandragning E gär 
över Lohioja

1 omrädet kring Kiskonjoki övre lopp finns delar av vattendrag och smä sjöar som i det 
närmaste är orörda. I flera smä tjärnar häckar smälommen, Gavia stellata, en art som 
tas upp i bilaga I till fägeldirektivet. Ett exempel pä en tjärn av denna typ är Sikojärvi 
med sumpiga stränder. Lohioja i Mullasto som ingär i omrädet hör till de bästa förök- 
ningsomrädena för den vilda bäcköringen i Egentliga Finland. Äijänlampi är en oligo-

trofisk skogstjärn, huvudsakligen omgiven av barrskog. I östra ändan av tjärnen finns 
ocksä en vacker björkskog, och stranden kantas av en smal vitmossbevuxen strandvall.

Alternativ E finns söder om Ruokslammi och Vareslammi som hör till det Kiskonjoki öv
re lopp. Ruokslammi ligger närmare dragningen. I Lemula gär dragningen över Lohioja 
som hör till ett Natura-omräde. Pä norra sidan gär alternativ Mk över den lilla sjön Ko- 
skenalanen som hör till vattendraget. Dragningen ligger inom Natura-gränsen.

12.3. Konsekvenser för Objekten inom nätverket Natura 
2000

Noux

Bandragning E+M gär söder om Natura-gränsen i Noux. Oljud kan spridas till omrädet. 
Under byggfasen kan temporära störningar uppstä i omrädet till följd av det oljud som 
markbearbetningen och arbetsmaskinerna ger upphov till. I den del av Noux som ligger 
närmast bandragningen finns Bakskogens urskogsomräde där man av skogshönsarter- 
na päträffar bland annat den platstrogna tjädern. Banans placering i närheten av om- 
rädesavgränsningen för Noux bör beaktas redan under byggfasen, och i fortsättningen 
bör hänsyn tas till att omrädet skyddas tillräckligt mot störningar frän tägtrafiken, till 
exempel buller. Samtliga aktiviteter i anslutning till Byggandet och driften av banan bör 
tydligt begränsas till omräden utanför skyddsomrädets gränser. Intill sydvästra hörnet 
av Noux Natura-avgränsning har en stationsreservering framlagts. Ocksä markanvänd- 
ningsbehoven i näromgivningen av stationsreserveringsomrädet skulle säkert ändras 
till följd av uppförandet av stationen (till exempel förbindelserna till stationen och an- 
slutningsparkeringen). Till följd av störningarna under byggandet och placeringen av 
stationsreserveringen mäste en egentlig Naturabedömning göras i samband med den 
fortsatta planeringen av bedömningen av konsekvenserna av projektet för skyddsvär- 
dena i Natura-omrädet Noux.

Lojoasen och Ojamonkangas

Natura-omrädena Lojoäsen och Ojamonkangas drabbas inte av nägra konsekvenser av 
projektet som i betydande grad skulle försämra skyddsvärdena i Natura-omrädena. Mo- 
torväg E18 ligger mellan banan och Natura-avgränsningen.

Fagelsjöarna i Nummi-Pusula

Av de omräden som hör till fägelsjöarna i Nummi-Pusula kan fasta substanser sprida 
sig till Kutsilanselkä genom Sepänsalmi och Maikkalanselkä, om det i samband med 
schaktningen av tunneln söder om denna frigörs fasta substanser som sprider sig till 
vattendraget. Kutsilanselkä är omgiven av äkrar, och därför är vattendraget redan be- 
lastat. De fasta substanser som eventuellt sprider sig till omrädet kan inte förväntas 
försämra fägelbeständets levnadsförhällanden och omrädets skyddsvärden i nägon vä- 
sentlig grad.

Aneriojärvi

Alternativ Mk som ska bedömas gär pä cirka 500 meters avständ söder om sjön. Om 
strömningarna i sjöns avloppsälv inte päverkas inom projektet, medför det inga konse
kvenser för Natura-värdena.

Omrädena vid Lojosjön

Genomförandet av banprojektet skulle inte försämra skyddsvärdena i omrädena vid Lo
josjön i nägon väsentlig grad.

Skogen vid Lakimäki

Genomförandet av bandragningen skulle förstöra den sydvästligaste delen av Natura- 
omrädet och skyddsvärdena inom detta. Den omfattande schaktningen skulle ocksä 
medföra större konsekvenser för vattenhushällningen inom omrädet. Dessa förändring- 
ar kan vara förödande för tillväxtmiljön för det krävande artbeständet inom omrädet.

En egentlig Natura-bedömning av konsekvenserna av bandragning Ee mäste genom- 
föras, om detta dragningsalternativ väljs för den fortsatta planeringen.

Skogen och bergsomrädena vid Karstunlahti

Genomförandet av banprojektet skulle inte försvaga skyddsvärdena i Karstunlahtiom- 
rädet i nägon väsentlig grad.

Laukkallio

Genomförandet av banprojektet skulle inte försvaga skyddsvärdena i Laukkallioomrä- 
det i nägon väsentlig grad.

Lemulanrinne

Det kortaste avständet mellan Lemulanrinne och banlinjen är cirka 270 meter. Banpro
jektet ger inte upphov till nägra konsekvenser som skulle försämra omrädets skyddsvär
den i väsentlig grad. Skyddsgrunden för omrädet utgörs av de värdefulla naturtyperna. 
Inom omrädet förekommer ocksä arter som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet, och de 
eventuella buller- och tägljusstörningar som dessa drabbas av bör beaktas.

Kiskonjoki övre lopp

Om planen för bandragning E ska utvecklas, bör konsekvenserna för Kiskonjoki övre 
lopp i fräga om Lohioja preciseras. Det bör ocksä säkerställas att arbetena genomförs 
sä attt inga fasta substanser eller skadliga substanser sprids till Ruokslammi. Utveck- 
lingen av planeringen av bandragning Mk kräver en Natura-bedömning i fräga om Ko- 
skenalanen.
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13. ANDRA VÄRDEFULLA NATUROBJEKT

13.1. Utgángsinformation och tillämpade metoder

Den beflntLiga naturinformationen samlades in frän miLjöförvaLtningens informations- 
tjänst OIVA, Finlands miljöcentrals datasystem organismarter, Nylands och Sydvästra 
Finlands miljöcentralers informationskällor samt rapporterna om naturutredningarna i 
kommunerna inom planeringsomrädet. Vid planeringen beaktades de ekologiska för- 
bindelserna och kärnomrädena i samband med sammanställningen av Nylands land- 
skapsplan och Äbo vägdistrikts utredning av hjortdjur. Utifrän uppgifterna om de eko
logiska kärnomrädena och förbindelserna mellan dessa samt i synnerhet om habitaten 
för de arter som ska skyddas har man anvisat bandragningsavsnitt där det är särskilt 
viktigt att de ekologiska förbindelserna bevaras.

13.2. NuLäge

Inom planeringsomrädet finns varierande typer av naturobjekt som är värdefulla pä lo
kal nivä och pä landskapsnivä, i synnerhet pä avsnittet mellan Lojoäsen och Esbo (figur 
91). Inom dessa omräden päträffas normalt ocksä hotade och krävande artbeständ. I 
närheten av planeringsomrädet finns tio Natura 2000 -omräden, av vilka sex finns väs- 
terut frän Lojoäsen. Inom Lojosjöns omräde finns flera nationellt värdefulla bergsom- 
räden. Ocksä i den västra ändan av planeringsomrädet, öster om Salo tätortsomräde, 
finns flera nationellt värdefulla bergsomräden samt nägra lokalt värdefulla naturobjekt. 
En förteckning över naturobjekten inom planeringsomrädet och deras skyddsvärden 
finns i tabell 23.

Inom planeringsomrädet lever mänga organismarter som tas upp i bilaga IV (a) tili EU:s 
naturdirektiv. Eniigt naturskyddsiagen är det förbjudet att förstöra eller försämra dessa 
arters föröknings- och rastställen och därför bör de beaktas i all planering av markan- 
vändningen. Med hänsyn tili omfattningen av planeringsomrädet och den planerade 
tidsplanen för genomförandet av projektet, har de potentieiia habitaten för arterna i bi- 
iaga IV (a) utretts.

Inom planeringsomrädet har man beaktat naturobjekt, skyddsprogramobjekt samt 
skyddsomräden inom nätverket Natura 2000 som klassiflcerats som värdefulla pä lo
kal nivä, landskapsnivä och nationell nivä. Inom planeringsomrädet genomfördes ter- 
rängarbeten som komplettering av den beflntLiga naturinformationen i september och 
oktober 2009 och pä nytt i mars och apriL 2010. Terrängkorridorerna som skuLLe bedö- 
mas granskades utifrän flygbiLder och kartor. Terrängarbetena fokuserades tiLL de om
räden som verkade intressanta med tanke pä naturförhäLLandena och där sannoLikhe- 
ten att päträffa värdefuLLa habitat samt organismarter som är hotade eLLer som tas upp 
i naturdirektivet var störst. De objekt som skuLLe undersökas i terrängen utgjordes av 
främst frodiga inre deLar av vikar, odikade myrar samt äs- och bergsomräden. De omrä
den där banförbindeLsen gär bredvid riksvägen undersöktes mer i aLLmänna drag, efter- 
som konsekvenserna inom dessa omräden huvudsakLigen utgörs av hinderverkningar.
Luontosiipi Kotkansiipi svarade för de kompLetterande naturutredningarna. Faunatica 
Oy svarade för förutredningen av fjäriLar, giftstekLar och trumgräshoppor som Lever pä 
soLexponerade omräden.

Pä omrädet strävade man efter att beakta ätminstone flygekorrens (en art som tas upp 
i biLaga IV (a) tiLL naturdirektivet) viktigaste förökningsomräden och rutter. FLygekorrens 
habitat och de skogsomräden som Lämpar sig för flygekorren undersöktes i apriL 2010 
inom omrädet meLLan Lojo och SaLo samt i Esbo (LuontoseLvitys Kotkansiipi 2010). FLy
gekorrens samtLiga habitat Längs den dragning som väLjs för den fortsatta pLaneringen 
ska undersökas innan banprojektet genomförs, och samtidigt ska de rutter tiLL andra 
skogar som Lämpar sig för flygekorren pLaneras.

Förekomsten av uttrar (en art som tas upp i biLagorna II och IV (a) tiLL EU:s naturdirektiv) 
inom pLaneringsomrädet bör beaktas vid den fortsatta pLaneringen av aLLa övergängar 
över vattendrag. En beskrivning av förekomsten av uttrar och hur man beaktat dem i 
samband med banprojektet finns i ett separat kapiteL 14.6. De arter av troLLsLändor och 
äkergrodan som tas upp i biLaga IV (a) har beaktats genom att bedöma frodiga inre de
Lar av vikar som Lämpar sig för arternas förökning som eventueLLa habitat för dessa ar
ter. Innan banprojektet förverkLigas bör naturutredningar av dessa objekt genomföras.
Utifrän dessa kan konsekvenserna av projektet för arternas föröknings- och raststäLLen
bedömas. Figur 91. Sianselkä berg i Muurla (bild: Petri Parkko)
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Tabell 23. Naturobjekten och skyddsvärdena inom planeringsomrddet samt avständet frän banan (objekt pä högst en kilometers avstdnd)

Naturobjekt /  -omrade Skyddsvärde Kommun Avstand fran 
banan (när- 
maste) km

Teirinsuo -  Vitmossens yromrade Värdefull pä landskapsnivä (M) Esbo 0,1
Stampforsens forsomrade Värdefull pä Lokal nivä (P) 0

Naturskyddsomradena pa stranden av Kvarnträsk, YSA012758 Nationellt värdefull (V) 0

Mustapuro älvdal P 0,4
Koskenmäenpuro nedre lopp P 0,5
Kakarlampi strandmyr, YSA 012796 V 0

Brobackaa hassellund V 0,9
Arkniitty bäckdal M 0,3
Kotalammensuo M 0,5

Natura 2000 -omradet Noux V Kyrkslätt, Es
bo, Vichtis

0

Torvströmossens myromrade P Kyrkslätt 0

Spelmyr (Kurkisuo) P 0,2

Örtkärr (ca sektion 39 500 norra sidan) P Vichtis 0,3
Klibbalsstrandäng (Järvenpäänmäki) P 0

Ormbunkslund (pa nordöstra sidan av föreg.) P 0,1
Ödemark och lund (väster om Haukilampi) P 0,1
Värdefullt strandomrade (Huhmarjärvi) P 0,2

Strandäng (Palojärvi) P 0,9
Sjundea a P 0

Värdefullt fagelomrade P 0

Laukkamäki P 0,2

Hassellund i naturtillstand (västra stranden av Huhmarjärvi) P 0,3
Lemmoonkallio P 0,8

Värdefullt fagelomrade (Lemmoonkallio + omgivning) P 0,8

Damm (Huhmarnummi) P 0,4
Enmyr P 0,5
Lapinsuo P 0

Värdefullt fagelomrade (Lapinsuo + omgivning) P 0

Kauhumäki bergsomrade P 0,3
Kauhussuo P 0,5
Linnanmäki P 0

Värdefullt fagelomrade (Linnanmäki + omgivning) P 0

Dike (Linnanniittu) P 0,3
Hassellund i naturtillstand (tva omraden, Linnanniittu) V 0,7
Ödemark (Linnanniittu nord) P 1

Äldre blandskog (väster om Vanhaissuo) P 0

Myr med glest trädbestand (Höytiönnummi) P 0,4
Berg (Höytiönnummi) P 0,1
Bäcksvacka /  fuktig lund (Höytiönnummi) P 0

Sma bergsobjekt (Höytiönnummi) P 0,2 -  0,9

Tjärn (Kiilamäki) P 0,6

Naturobjekt /  -omrade Skyddsvärde Kommun Avstand fran 
banan (när- 
maste) km

Tjärn (Kiilamäki) P Vichtis 0,5
Gammelskog (Öster om Mäyräjoki) P 0

Frodig ödemark P 0,2

Gammelskog (Väster om Mäyräjoki) P 0

Bergsobjekt (Hiidenmäki) P 0,7
Källund P 0,3
Suonsilmä myrtjärn P 0,6

Skogsomradet kring Vähä-Myllylampi P 0,5
Skogsomrade pa nordvästra sidan av Iso-Myllylampi P 0,7
Tallmyr vid Ahvenlampi, delvis i naturtillstand P 0

Skogsomrade väster om Ahvenlampi P 0,4

Lojoasen V Lojo 0

Solexponerade miljöer (Lojoasen) V 0

En Naturminnesmärke 0,5
Nälköönsuo ja Nälköönlampi P 0,1
Bergsomrade (sydöstra hörnet av Nummenkylä dgp) P

Myr, källödemark M 1

Flyttblock Naturminnesmärke 0,4
Lempoonlampi myr P 0

Saukola lermyr P 0,6

Flera sma naturskyddsomraden vid Karnainen och Karstu 
mellan tva bandragningsalternativ

V 0,6

Naturskyddsomrade pa stranden av Haukilahti vid Lojosjön V 0,4
Natura 2000 -omradet Lojosjön, ängarna i Paloniemi V 0,3
Naturskyddsomrade pa stranden av Lylyistenlahti vid Lojosjön V 1

Naturskyddsomrade pa stranden av Joenlahti vid Outamon- 
järvi

V 0

Skogen vid Lakimäki, Natura 2000 -omrade V 0

Flera sma naturskyddsomraden söder om Natura-omradet La
kimäki

V 0

Naturskyddsomrade (tva omraden, Kennonkorpi) V 0,01

Naturskyddsomrade pa nordvästra stranden av Outamonjärvi V 0,6

Skogen och bergsomradena vid Karstunlahti, Natura 
2000 -omrade V

0,4

Naturskyddsomrade pa stranden av den innersta delen av 
Karstunlahti V

0,02

Innersta delen av Karstunlahti P 0

En bäck som verkar orörd P 0,2

Naturskyddsomrade, Miilunpohja hassellund V 0,1
Litet naturskyddsomrade (Pitkämäki) V 0,5

Pässinajomäen källa och rännil P Nummi-

Hauklampi avloppsbäck P Pusula

Hauklampi frodiga ödemark P

Strandlundarna i Sorvasto P 0,5
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Naturobjekt /  -omráde Skyddsvärde Kommun Avstánd frán 
banan (när- 
maste) km

Innersta delen av Mustlahti (Enäjärvi) P Karjalohja 0,2

Tokkeen salmi (Enäjärvi) P Salo 0

Laukkakallio, Natura 2000 -omráde (flera punkter i närheten 
av bandragningen)

V 0,1

Lansaari som i frága om tradbestándet verkar orört (Enäjärvi) P 0

Kotolahti (Enäjärvi) P 0,1
Näringsrikt bergsomráde (Myllymäki) P 0,1
Naturskyddsomráde, Myllymäki sluttningslund V 0,02

Myllysuo, näringsrik myr P 0,2

Kiskonjoki övre lopp, Natura 2000 -omráde (flera punkter i 
närheten av bandragningen)

V 0

Natura 2000 -omrádet Aneriojärvi V 1,1 (mellan
dragningar-
na)

Naturskyddsomráde (vid Lemula) V 0,4
Suovasuo, odikad vid de centrala delarna P 0

Palanasuo, odikad vid de centrala delarna P 0,3
Representativt berg (mellan Suovasuo och Palanasuo) P 0

Representativa branter (pá stranden av Norsjoenlahti) P 0,3
Lavberg + brant (pá sydvästra sidan av Laihajärvi) P 0

Rikligt med dött tradbestánd (pá nordvästra sidan av Laihaj
ärvi)

P 0,1

Mustalampi (myr) M 0,02

Flera representativa berg och branter (i närheten av dragning 
Mp)

P 0

Starrmyr (i sydöstra ändan av Koirajärvi) P 0,2

Odikad näringsfattig myr (pá östra sidan av Kakarlampi) P 0,1
Värdefull liten sjö (Matolammi) P 0,2

Bäcklunden i Ruotsala P 0,1
Delvis odikad näringsfattig myr, Rohjossuo P 0,1
Rikligt med representativa berg (i närheten av dragning E+M) P 0

Bäcklunden i Muurla centrum P 1

Asplunden i östra delen av Lavianmäki M 0,5
Bergsomrádena pá östra sidan av Salo V 0

Figur 93. Den planerade banlinjen gär över Stampforsens forsomráde. Forsen rinnerfrán Kvarnträsk tili Dämman (bild: Petri Parkko)
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13.3. Konsekvensmekanismer

Banprojektet medför direkta konsekvenser för ett värdefullt habitat, även om bara en Il
ten deL av omrädet hamnar under dragningen. Risken är att objektet försvagas betyd- 
ligt, eftersom förekomsten av nägon krävande eller hotad art kan hamna under drag
ningen. Om man i samband med projektet blir tvungen att fälla trädbeständ i närheten 
av ett värdefullt habitat, kan ett mikroklimat torka ihop. Detta kan vara mycket skadligt 
mad tanke pä bland annat mossarterna. Den torkande gränseffekten sträcker sig längt 
in i skogen. Vid de objekt som har en liten areal är uttorkningen speciellt skadlig.

De värdefulla habitaten, i synnerhet lundfläckarna, har ofta ocksä ett rikt fägelbeständ 
för vilket bullerkonsekvenserna av banan kan vara skadliga. För naturen vid strömmar 
kan banprojektet medföra skadliga konsekvenser, om flödet i dessa förändras. I fräga 
om myrobjekt föreligger det fara för att vattenhushällningen förändras.

ett mängsidigt fägelbeständ och utgör ett betydande habitat för flygekorren, och där- 
för krävs särskilt stor hänsyn till naturvärdena vid banplaneringen. I Nummenkylä norr 
om Lojoäsen finns ett flertal värdefulla habitat, av vilka den näringsfattiga myren och 
det ödemarksliknande omrädet söder om Ahvenlampi ligger närmast banan. Banan gär 
över den södra gränsen av myromrädet.

Alternativ M Lojo -  Aarnionperä (Salo)

I Karnainen norr om bandragningen blir ett nationellt värdefullt bergsomräde. Banan 
gär mycket nära den södra gränsen av Ahvenlampi. Söder om Maikkalanselkä, före över- 
gängen över Sepäänniemensalmi, gär banan genom den norra delen av det nationellt 
värdefulla bergsomrädet Palanutkallio.

I Talpela gär banan över tvä nationellt värdefulla bergsomräden: norra delen av Orosmä- 
ki och södra delen av det omfattande bergsomrädet i Kivimäki. Vid södra gränsen av

Kivimäki, söder om banan, finns naturskyddsomrädet Miilunpohja hassellund. Vid byn 
Raati gär banan norr om ett litet naturskyddsomräde pä södra sidan av Pitkämäki. Ef- 
ter byn Raati skär banan genast efter övergängen över Raatinjoki genom ett värdefullt 
skogsomräde. Parken vid objektet är i det närmaste orörd och har rikligt med rötträd.

I norra delen av Sammatti gär banan över Hämjoki, vars fära befinner sig i naturtillständ. 
Objektet har i delgeneralplanen för Sammatti markerats med beteckningen MY-2 (jord- 
och skogsbruksdominerat omräde med miljövärden). Det nationellt värdefulla bergs
omrädet pä norra sidan av Haarjärvi blir pä södra sidan av banan.

Alternativ Mp (tili de delar som det skiLjer sig fran alternativ M)

I den södra delen av Pernjärvi gär banan över en delvis representativ bergsbrant. Mel
lan Koirajärvi och motorvägen finns ett omfattande bergsomräde som pä mänga ställen 
befinner sig i naturtillständ och där det finns sammanhängande lavbevuxna omräden

13.4. Konsekvenser av alternativen

Alternativ E+M pá sträckan Esbo -  Lojo

I Esbo gar banan i närheten av naturskyddsomräden. Väster om Mickels finns ett li
tet privat naturskyddsomräde, Teirisuo klibbalsödemark, men ocksä myromrädet kring 
hela naturskyddsomrädet har bedömts vara ett naturobjekt som är värdefullt pä land- 
skapsnivä. Klibbalsödemarken ligger pä relativt längt avständ frän dragningen, men he
la den sydligaste delen av myromrädet finns i närheten av dragningen. Banan gär över 
naturskyddsomrädet vid Kvarnträsk strand mellan Kvarnträsk och Dämman (figur 93). 
Väster om Nupurböle finns Kakarlamminsuo naturskyddsomräde, där banan gär över 
den allra östligaste delen.

Norr om bandragningen i närheten av Kakarlamminsuo naturskyddsomräde finns Ko- 
tasuo som är värdefull pä landskapsnivä. Norr om motorvägen finns det representativa 
naturobjektet Arkniitty bäckdal. I Kolmiranta gär banan mellan Pitkänen och Vuohilam- 
pi över en representativ bäck vars fära befinner sig i naturtillständ samt över strandlun
den, inklusive de smä bäckarna, vid Pitkänen. Banan tangerar sydvästra hörnet av Noux 
nationalpark. Mycket nära sydvästra hörnet av Noux omrädesavgränsning har en sta
tionsreservering anvisats. Pä sydvästra sidan av Noux gär banan över den södra delen 
av den lokalt värdefulla Torvströmossens myr.

Vid byn Palojärvi i Vichtis gär banan över lokalt värdefulla myrar vid Träskända och Hau
kilampi. Myren väster om Haukilampi bestär av strandvallar, örtkärr och fuktiga lun- 
dar. Objektet har markerats som skyddsomräde i förslaget till delgeneralplan för Vichtis 
(2005). Mellan Huhmarjärvi och Palojärvi, söder om banan, finns ett omfattande och re- 
presentativt omräde med skogsstrandängar där det förekommer sällsynta klibbalsäng- 
ar av kärrbräkentyp (Luontotieto Keiron 2005).

Pä västra sidan av Huhmari gär banan över den relativt omfattande, lokalt värdefulla La- 
pinsuo som en gäng i tiden dikades och vars naturtillständ försvagats. Kauhumäki som 
klassificerats som värdefull pä nationell nivä och Kauhussuo som är värdefull pä land
skapsnivä kommer att hamna pä södra sidan av banan vid Kuusela. Mossarterna i Kau
humäki är speciellt representativa och intressanta. Kauhussuo i sin tur är en represen
tativ myr som befinner sig i naturtillständ och som lämpar sig som häckningsomräde 
för tranan som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet.

Banan gär över det lokalt värdefulla bergsomrädet Linnanmäki. Pä omrädet mellan Hö- 
ytiönnummi och Lojoäsen finns omfattande objekt som klassificerats som värdefulla 
pä landskapsnivä och där det förekommer flera värdefulla habitat. Omrädet har ocksä Figur 92. Matolammi är en värdefull liten sjö mellan dragning Mp och motorvägen (Bild: Petri Parkko)
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och gammalt grandominerat trädbeständ. Inom omrädet finns ocksä mindre odikade 
myrar som bidrar till naturens mängformighet inom bergsomrädet. Banan gär genom 
detta bergsomräde. En värdefull liten sjö, Matolammi, hamnar mellan banan och mo- 
torvägen.

Före Ruotsala gär banan över tvä nationellt värdefulla bergsomräden: vid Yltjärvi finns 
bergsomrädet Linnamäki, vars norra del är skyddad och som klassificerats som natio
nellt värdefullt. Banan gär mitt genom omrädet. Före Salo tätortsomräde gär banan 
över det nationellt värdefulla bergsomrädet Tammenmäki.

Alternativ Mk (till de delar som det skiljer sig frän alternativ M)

I Suomusjärvi gär banan över vattendraget Koskenalanen, vars norra del ingär i Na- 
tura-programmet. Den mest orörda delen av av det nationellt värdefulla bergsomrädet 
söder om Palanesuo hamnar pä norra sidan om banan. Den lokalt värdefulla Palanesuo 
kommer att helt befinna sig norra om banan.

Alternativ E Lojo -  Aarnionperä (Salo)

I Karstu gär banan över den värdefulla Karstunjoki, men de mest värdefulla naturobjek
ten längs älven blir klart söder om banan. I Talpela gär banan över tvä nationellt värde
fulla bergsomräden vid Orosmäki. Miilunpohja hassellund, ett naturskyddsomräde norr 
om Orosmäki, kommer att ligga norr om banan.

Öster om byn Arpalahti gär banan norr om Lansaari, ett omräde som i fräga om sitt 
trädbeständ befinner sig närmast i naturtillständ. I Vilikkala gär banan över det nordös- 
tra hörnet av den trädfattiga myren Suovasuo som i mitten är odikad. De representativa 
lundarna vid Kotolahti i Arpalahti hamnar pä södra sidan om banan. Banan gär söder 
om Ruokslammi och Vareslammi som hör till Natura-omrädet Kiskonjoki övre lopp. Av 
dessa ligger Ruokslammi närmare banan.

Alternativ Ee

Väster om Lojo, pä norra sidan av Outamonjärvi. finns flera naturskyddsomräden. Ba
nan gär precis norr om Paloniemi skyddsomräde för den röda skogsliljan. I naturskydds- 
förordningen tas den röda skogsliljan upp som en särskilt skyddad kärlväxtart. Banan 
gär över de södra delarna av naturskyddsomrädet Lakimäki som delvis grundats pä sta
tens marker. I den innersta delen av Haavaslahti vid Outamonjärvi finns naturskydds
omrädet Kertunlahti. Banan gär i närheten av den norra gränsen av omrädet.

Vid Karstunlahti gär banan genom ett nationellt värdefullt bergsomräde och i närheten 
av naturskyddsomrädet Pilvilinna lund. Efter Karstunlahti gär banan över den värdefulla 
Karstunjoki. Vid övergängsstället befinner sig färan i ett tillständ som liknar naturtill
ständ, och strandväxtligheten är representativ. Pä strandmarkerna vid älven fann man 
sommaren 2009 bland annat skogssallat, springkorn och nässelsnärja.

Alternativ E+M Aarnionperä (Salo) -  Salo

I Muurla gär banan längs den norra gränsen av Kave-Rytkö mellan Rohjossuo och en 
tjärn. Den västligaste delen av Rohjossuo utgörs av en odikad näringsfattig myr. De re
presentativa, orörda bergsomrädena i omgivningen av Koiramäki hamnar norr om drag- 
ningen, likasä Uudenniitunmäki och Lutvahanmäki som finns längre västerut. Banan 
tangerar den sydligaste gränsen av Röysymäki. Frän bergsomrädena västerut gär ba
nan över avloppsbäcken frän Ylisjärvi.

Mellan Muurla och Salo gär banan genom Sianselkä bergsomräden som är relativt orör
da och lokalt värdefulla. Klipporna pä södra sidan av Karhunkankare väster om Siansel
kä bergsomräden är med sina branter och hyllor mängformiga. Ocksä trädbeständet är 
relativt orört. Banan gär över dessa bergsomräden.

Före Salo tätortsomräde hamnar den asplund i västra delen av Lavianmäki som i gene
ralplanen för Salo fätt märkningen sl (naturskyddsomräde) norr om banan. I Salo gär 
banan genom det nationellt värdefulla bergsomrädet Tammenmäki. Myllyoja bäcksän- 
ka hamnar norr om banan.

13.5. Ätgärder för Lindring av konsekvenserna

Innan projektet genomförs ska naturutredningar av de värdefulla habitat som hamnar 
under bandragningsalternativen göras, eftersom det annars finns en risk för att bety- 
dande naturvärden försvinner och att naturens mängfald utarmas. Byggandet av banan 
i en tunnel vid de nationellt värdefulla bergsomrädena inskränker konsekvenserna för 
växtligheten och fägelbeständet. Pä de ställen där tunnlar dras rör sig mänga djur.

Alternativ E+M pä sträckan Esbo-Lojo:

I Esbo dras banan i närheten av mänga naturskyddsomräden, vitket ger upphov till 
ätminstone bullerolägenheter inom omrädena. Omrädet mellan Kvarnträsk och Däm- 
man är problematiskt med tanke pä planeringen, eftersom banan gär genom ett natur
skyddsomräde. Ocksä Kakarlamminsuo naturskyddsomräde drabbas av bullerolägen- 
heterna. Grundliga naturutredningar krävs för dessa ställen för att en bättre bedömning 
av konsekvenserna av banan för naturförhällandena inom skyddsomrädena ska kunna 
göras. Banan gär över flera lokalt värdefulla myrar. Förändringarna i myrarnas vatten- 
hushällning ska i män av möjlighet undvikas med hjälp av brobyggnad.

Alternativ Ee

Vid bergsomrädena i Lojo kan man genom att bygga banan i en tunnel trygga artbe
ständet inom omrädet innan byggarbetena inleds. Broarna över Karstunjoki kan byggas 
utan att strömmarna i älven förändras.

Alternativ Mp:

Vid det omfattande och pä mänga ställen orörda bergsomrädet mellan Koirajärvi och 
motorvägen bör banan dras genom en tunnel.

13.6. Sammanfattning och sLutsatser

Dä den planerade banan dras genom ett skyddsomräde som med stöd av naturskydds- 
lagen (1096/1996) fredats eller päverkar de arter som kräver särskilt skydd eller fredats 
med stöd av naturskyddslagen eller deras habitat pä det sätt som fastställs i lagen, kan 
projektet inte genomföras utan de undantagstillständ som förutsätts i naturskyddsla
gen och som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. För hävning av fridlysning- 
en av ett naturskyddsomräde eller lindring av fridlysningsbestämmelserna kan tillständ 
sökas enligt förutsättningarna i 27 § i naturskyddslagen.

Med naturvärdeskoncentrationer avses här omräden där det finns flera, närliggande ob
jekt som är värdefulla pä landskapsnivä eller lokal nivä.

Naturskyddsomräden

I den ända av avsnitt E+M som finns i Esbo finns tre naturskyddsomräden mycket nära 
banan. Banan splittrar nätverket av naturobjekt och försämrar de ekologiska förbindel- 
serna i omrädet. Esbo har rikligt med bosättning och ett omfattande vägnät, och därför 
kan splittringen av omrädena vara skadlig för naturen i omrädet. Bullerskydd för objek
ten inskränker olägenheterna.

I alternativ Ee finns det pä avsnittet väster om Lojo, pä norra sidan av Outamonjärvi, 
flera naturskyddsomräden.

I Talpela dras alternativ M strax norr om naturskyddsomrädet Miilunpohja hassellund. 
Vid byn Raati dras banan pä norra sidan av ett litet naturskyddsomräde.

Naturvärdeskoncentrationer

I alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo känner man till flera naturobjekt mellan byn 
Palojärvi i Vichtis och Höytiönnummi.

Banan ger upphov till väsentliga olägenheter för djurbeständet inom omrädet mellan 
Höytiönnummi och Lojoäsen i Nummenkylä. Inom omrädet föreligger en risk för att sär
skilt värdefulla objekt blir under banan och därigenom att naturvärdena försämras.

Värdefulla bergsomräden

Alternativen E och M gär i en tunnel under bergsomrädena i Karnainen som hör till de 
nationellt värdefulla bergsomrädena. Efter Sepänniemensalmi medför banalternativen 
E och M konsekvenser för den norra delen av bersgomrädet i Orosmäki. Här planeras 
en tunnel. Bergen i Karstu är en besvärlig punkt, eftersom bergen har en kalkinverkan 
som ökar naturens mängfald, och alternativ Ee gär igenom bergen pä flera ställen. Pla
neringen av schaktningen inom detta omräde kräver grundliga utredningar av växtlig
heten, ocksä i fräga om mossarterna.

Före Ruotsala, vid Juvankoski, gär alternativ Mp genom tvä nationellt värdefulla bergs
omräden. Öster om dessa finns omfattande, lokalt värdefulla berg. I Muurla gär banan 
pä södra sidan av Sianselkä och Karhunkankare genom karga berg som i fräga om na
turförhällandena är representativa. Omrädet har dessutom ett rikligt beständ av flyge- 
korrar. I Salo skär bandragning Mp genom tre nationellt värdefulla bergsomräden öster 
om Salo. Här planeras tunnlar pä tvä ställen.
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14. KONSEKVENSER FOR DJURBESTÁNDET, VAXTLIGHETENOCH DE EKOLOGISKA FÖRBINDELSERNA

14.1. Utgänsinformation och tiltämpade metoder

Utgängsinformation om det hotade och betydande artbeständ som förekommer inom 
planeringsomrädet erhölls frän bland annat kommunerna, de regionala miljöcentra- 
lerna, miljöförvaltningens databas UHEX samt de naturintresserade i regionerna inom 
planeringsomrädet.

Inom planeringsomrädet lever ett flertal hotade organismarter som ocksä tas upp i EU:s 
naturdirektiv. Särskild hänsyn bör tas till konsekvenserna av projektet för de arter som 
tas upp i bilaga IV (a) i direktivet. I fräga om flygekorren har man inom planeringsom
rädet försökt hitta artens viktigaste habitat, eftersom det med tanke pä tidsplanen för 
genomförandet av projektet och det omfattande planeringsomrädet inte är ändamäls- 
enligt med en noggrann kartläggning av samtliga habitat. Uttern, som är en art som tas 
upp i bilagorna II och IV (a) till naturdirektivet, behandlas i kapitel 14.6.

Inom planeringsomrädet har flera kartläggningar av flygekorren gjorts pä 2000-talet, i 
synnerhet för planläggningen av motorväg E18 och Esbo. Ocksä frän Lojo- och Vichtis- 
omrädet fick man rikligt med uppgifter om flygekorrar. Inom de omräden som är vikti-

Figur 94. Váren 2010 hittades ett av flygekorrens förökningsställen i byn Salmi (Bild: Petri Parkko)

gast med tanke pä banplaneringen gjorde man vären 2010 i fräga om flygekorren kom- 
pletteringar och preciseringar för sträckan mellan Lojo och Salo samt i Esbo.

I Lojo päträffas arter av trollsländor som tas upp i bilaga IV (a) och som har beaktats 
genom att bedöma lämpligheten av de frodiga och i fräga om växtligheten mängsidiga 
vattendragen inom terrängkorridoren för arten. De frodiga innersta delarna av vikarna 
har i detta skede bedömts som potentiella förökningsställen för organismarterna i bi
laga IV (a) och kräver tilläggsutredningar innan banprojektet genomförs. Objekten be- 
dömdes under terrängarbetena sommaren 2009.

I de frodiga och i fräga om växtligheten mosaikartade vattendragen lever i synnerhet den 
citronfläckade kärrtrollsländan Leucorrhinia pectoralis. De rena sjöar och tjärnar där det 
finns rikligt med flytbladsväxter utgör förökningsställen för följande arter av trollsländor 
som tas upp i bilaga IV (a): bred trollslända Leucorrhinia caudalis och pudrad kärrtroll- 
slända Leucorrhinia albifrons. De vattendrag där det finns ett mängsidigt beständ av 
trollsländor har i allmänhet ocksä ett mängsidigt fägelbeständ. De utgör ocksä lekomrä- 
den för äkergrodan Rana arvalis som tas upp i bilaga IV (a). I de vikar där växtligheten är 
mängsidig kan ocksä hotade växtarter med stor sannolikhet förekomma.

Uppgifterna om fägelbeständen har erhällits frän naturutredningarna inom pla- 
nerinsgomrädet. I detta skede har konsekvenserna av banprojektet för de mest värde- 
fulla och i fräga om fägelbeständet mest mängsidiga omrädena bedömts. De omräden 
som i fräga om fägelbeständen är viktigast hör till Natura-programmet, men i synner
het öster om Lojoäsen finns ett med tanke pä fägelbeständet värdefullt omräde utanför 
skyddsprogrammen.

14.2. Konsekvensmekanismer

Banprojektet kan medföra betydande skadliga konsekvenser för djurbeständet och växt
ligheten inom planeringsomrädet. En del av konsekvenserna uppstär enbart under byg- 
gandet, men största delen av konsekvenserna är permanenta.

Konsekvenser under byggandet

Grumlingen av vattnet under schaktningarna och muddringarna kan ge upphov till tem- 
porära olägenheter ätminstone för trollsländsarterna. Detta gäller övergängarna över 
frodiga vikar samt sjöar och tjärnar.

Permanenta konsekvenser

Banan kan bryta djurens naturliga rutter, vilket kan leda till kollisioner med tägen. Om 
de skogsrutter till andra skogsomräden som används av däggdjursarten flygekorren 
som tas upp i bilaga IV (a) till naturdirektivet bryts, kan detta tolkas som en sädan för- 
störing eller sädan försämring som avses i naturskyddslagen och som kräver ett undan- 
tagstillständ av den regionala ELY-centralen.

Brobyggandet kan medföra försämrande konsekvenser för däggdjursarten uttern som 
tas upp i bilaga IV (a) till naturdirektivet, eftersom de rutter som djuren använder för att 
röra sig längs strandsluttningarna kan brytas. Dä kan uttrarna söka sig till banan och

löpa risk för att bli överkörda av ett täg. För andra organismer som lever i strömmar, till 
exempel trollsländans larver, kan förändringarna i vattenströmmarna vara skadliga.

Faktorer inom banprojektet som päverkar fägelbeständet är att fäglarnas habitat för- 
störs och försämras samt att bullerkonsekvenserna ökar. Hannarna förflyttar sig frän 
omgivingen som näs av bullret frän bantrafiken, eftersom deras säng inte hörs över bull- 
ret. Banan genom den nya terrängkorridoren splittrar ytterligare de skogar som redan 
splittrats av skogsbruket, vägnätet och bosättningen, vilket försvärar bland annat skogs- 
hönsfäglarnas förökning. Som platsfägel är det i synnerhet för tjädern, som tas upp i bi
laga I till fägeldirektivet, svärt att förflytta sig till nya omräden. Inom artens habitat bör 
det finnas ett mängsidigt nätverk av gallringsskog där det finns lämpliga födogivande 
träd under vintern, lugna spelomräden samt lämpliga bläbärsmoar för ungarna.

Schaktningen av bergsomrädena i samband med projektet leder till en minskning av 
antalet karga berg som lämpar sig som habitat för arterna nattskärra och trädlärka som 
tas upp i bilaga I till fägeldirektivet och som i rödlistningen klassificeras som nära ho- 
tade.

För växtligheten kan byggandet av banan medföra förutom en direkt utrotning ocksä för- 
ändringar i vattenhushällningen inom värdefulla habitat, till exempel bäckar och myrar. 
De mest betydande växtförekomsterna finns i allmänhet inom värdefulla habitat, och 
därför kan detta leda till att artbeständet utarmas och även att det hotade artbeständet 
försvinner. Avverkning av trädbeständet i närheten av ett värdefullt habitat torkar ut ob- 
jektets mikroklimat, vilket leder till risk för att i synnerhet grodbeständet utarmas.

14.3. Konsekvenser av alternativen

Alternativ E + M pa sträckan Esbo -  Lojo

I Esbo har rikligt med flygekorrhabitat hittats. Inom planeringsomrädet har flygekor
ren rutter frän Noux nationalpark ända till Finnä. Vid Mickels, söder om dragningen, har 
flygekorren ett habitat öster om Snäck. Flygekorrspillning och ett risbo som lämpar sig 
som förökningsställe hittades vären 2010 strax söder om bandragningen. Flygekorrens 
habitat sträcker sig till norra sidan av daghemmet i Mickels där man vären 2010 hittade 
rikligt med spillning. Bandragningen gär genom flygekorrens habitat i Mickels, vilket le
der till att rutten bryts.

Vid Myntböle har man gjort observationer av spillning bäde söder om dragningen i 
Blombacka och norr om dragningen i omgivningen av Hemängsberget. Under terräng
arbetena vären 2012 konstaterades Hemängsberget vara ett viktigt förökningsomrä- 
de för flygekorren. Här hittades flera föröknings- och rastställen. Skogen vid den östra 
gränsen av golfbanan lämpar sig i det närmaste i sin helhet för flygekorren, och därför 
utgör den en bra rutt frän Gumböle via Blombacka söderut. Vid den östra gränsen av 
golfplanen hittades ären 2007 och 2008 ocksä ett av flygekorrens förökningsställen.

Bäde söder och norr om Kvarnträsk har observationer av flygekorrspillning gjorts. Sko
gen som lämpar sig för flygekorren fortsätter som en smal remsa söder om Dämman 
där avverkningar nyligen genomförts. Kvarnträsk naturskyddsomräde utgör enligt ut- 
redningen av fladdermöss i de södra delarna av Esbo (Siivonen 2002) ocksä ett födo-
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omräde för vattenfladdermusen Myotis daubentoni. Inom omrädet har flera individer av 
arten observerats, och därför krävs beaktande av fladdermössen vid banplaneringen.

Flygekorrens habitat fortsätterväster om dragningen frän Forsbacka ända till södra si- 
dan av Svartbäckträsket. I omgivningen av Nupurinjärvi har observationer av flygekor- 
ren gjorts pä mänga ställen. Pä omrädet mellan Nupurinjärvi och Svartbäckträsket, i 
Svartbäck, hittades rikligt med flygekorrspillning vären 2010. I omgivningen av Kakar- 
lammi finns det inget bra habitat för flygekorren, vilket ökar betydelsen av rutten mel
lan Nupurinjärvi och Kvarnträsk. Flygekorrens habitat fortsätter frän Nupurinjärvi mot 
södra gränsen av Kotasuo.

I strandskogarna vid sjön Kolmpers har flera observationer av flygekorren gjorts, men 
omrädet ligger klart söder om den planerade bandragningen. I Kolmiranta gär drag
ningen över ett av flygekorrens betydande habitat vid östra gränsen av sjön Pitkänen. 
Det behövs en rutt mellan flygekorrarnas habitat i Kolmiranta och Kolmpers.

Pä nordöstra sidan av Träskända vid Palojärvi i Vichtis gär dragningen över ett av flyge
korrens habitat, likasä vid Huhmarjärvi. Förekomsten vid Huhmarjärvi är ganska omfat- 
tande och sträcker sig till vardera sidan av Gamla Äbovägen. Inga egentliga föröknings- 
ställen har hittats inom omrädet (Luontotieto Keiron Oy 2006), men sannolikt förökar 
sig arten inom omrädet. Söder om dragningen, vid Karhusenmäki, har observationer av 
flygekorren gjorts. Frän detta finns det en rutt genom en skog till flygekorrens habitat 
vid Huhmarjärvi. Dessa omräden stär i föbindelse med ett av flygekorrens omfattande 
habitat i Alhonpää söder om dragningen.

Skogarna väster om Huhmarjärvi är betydande med tanke pä fägelbeständen: Inom Lem- 
moonkallio-, Huhmarnummi- och Katajasuoomrädet häckar flera par av gransängare som 
i rödlistningen klassificerats som en särbar art (VU) samt flera par av järpar som är en art 
som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet. Omrädet hamnar norr om dragningen.

Ali-Rosti äkrar väster om Kuusela som ligger söder om dragningen är betydande med 
tanke pä fägelbeständen: sommaren 2007 hittades tre kornknarrsrevir samt ett törnska- 
terevir. Bäda arterna tas upp i bilaga I till fägeldirektivet och enligt rödlistningen är de 
nära hotade (NT).

Enligt utredningen av fägelbeständen 2007 konstaterades Höytiönummi öster om Num- 
menkylä med tanke pä fägelbeständen vara ett särskilt värdefullt omräde. Av de arter 
som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet häckar bland annat tjäder, berguv, sparvuggla, 
gräspett och nattskärra i omrädet. Av dessa arter är tjäder, gräspett och nattskärra nära 
hotade (NT). Av de arter som klassificerats som särbara häckar gransängaren och gök- 
tytan i omrädet. Med tanke pä planeringen av banan är detta omräde speciellt utma- 
nande, eftersom det förutom fägelvärdena ocksä har ett mycket omfattande flygekorr- 
habitat som delas vid bandragningen. Mest observationer av flygekorrar har gjorts norr 
om dragningen. Enligt de senaste uppgifterna har skog avverkats och naturvärdena in
om omrädet försämrats väster om Höytiönummi, men sannolikt omfattar omrädet fort- 
farande värdefulla delar.

I Nummenkylä norr om Lojoäsen finns mänga omräden som med tanke pä fägelbestän
den är värdefulla. Av dessa hamnar grustagsomrädena vid Lojoäsen direkt under ba
nan och ligger säledes inom banprojektets verkningsomräde. Inom detta omräde som 
kraftigt bearbetats av människan häckar bland annat mänga par av nattskärror (direk- 
tivart, nära hotad, NT), stenskvättor (nära hotad, NT) samt en koloni av backsvalor. Pä 
myromrädet söder om Ahvenlampi lever ett mängsidigt fägelbeständ. I utredningen av 
fägelbeständen 2007 päträffades ändä inga hotade arter eller arter som tas upp i bila
ga I till fägeldirektivet pä detta ställe. Bäda ovan nämnda objekt har klassificerats som 
lokalt värdefulla.

Pä strandmarkerna vid Vähä-Myllylampi som ligger norr om bandragningen i Nummen
kylä finns ett stort flygekorrhabitat. Flygekorren lever inom ett omfattande omräde norr 
om Lojoäsen. Vid Lojoäsen finns mycket betydande, solexponerade omräden som ut- 
gör ett gott habitat för mänga hotade insektsarter. Enligt förutredningen av insekter är 
2007 (Faunatica Oy 2009) finns de mest värdefulla solexponerade omrädena utanför 
bandragningen. Nälköönlampi som finns pä södra sidan av dragningen är med tanke pä 
växtligheten ett representativt och intressant omräde. Pä tjärnens stränder har förutom 
fingerbälmossa Riccardia palmata som klassificerats som nära hotad (NT) ocksä mänga 
växtarter som är sällsynta för Lojo päträffats.

Pä strandmarkerna vid Sepänniemensalmi invid Maikkalanselkä finns ett flygekorrha
bitat, som hamnat pä bäda sidorna om motorvägsdragningen. Banan och motorvägen 
utgör tillsammans betydande hindrande konsekvenser.

Alternativ M pá sträckan Lojo -  Aarnionperä (Salo)

Inom Orosmäki- och Pietarinmäkiomrädet i Talpela finns ett flygekorrhabitat pä södra si
dan om dragningen. Dragningen gär över den nordligaste delen av flygekorrhabitatet vid 
Pitkämäki i byn Raati. Detta omräde utgör enligt terrängarbetena vären 2010 fortfarande 
ett flygekorrhabitat. Efter övergängen över Raatinjoki gär dragningen rakt över den öst
ra delen av ett flygekorrhabitat. Helt i närheten av Raatinjoki utgör den skog som ligger 
nordost om motorvägen ett särskilt gott habitat för flygekorren och ett objekt som ocksä i 
övrigt är viktigt för naturens mängfald. I skogen finns mänga rötträd där det finns spär av 
hackspettar och tickor Skogen hör ocksä till Skogscentralens miljöstödsomräden.

Flygekorrhabitaten i Metsämäki och Kuukusmäki finns pä norra sidan om dragningen, 
men ansluter mycket sannolikt till artens andra habitat i Raati. Inom Raatiomrädet har 
synnerligen mänga observationer av flygekorrar gjorts, vilket kräver att motorvägens och 
banans gemensamma hindrande effekter beaktas.

Vid Lahnajärvi gär den planerade dragningen över Myllyoja som rinner frän Kaituri till 
Lahnajärvi och som verkar vara en orörd bäck. Bäcken är sannolikt ett utterhabitat. Un
der terrängarbetena vären 2010 hittades rikligt med flygekorrspillning och ett sannolikt 
förökningsställe längs bäcken. Nägon egentlig rutt söderut behövs inte, eftersom bäcken 
rinner söder om flygekorrhabitatet, genom äkrarna. Rutten samt flygekorrens föröknings- 
ställen i Saukko mäste ändä beaktas vid banplaneringen.

Alternativ Mp (till de delar som det skiljer sig frän alternativ M)

I Kruusila gär dragningen precis norr om motorvägen. Vid Pernjärvi finns ett omfattande 
flygekorrhabitat som sträcker pä bägge sidorna om motorvägen. Situationen är den sam- 
ma ocksä längre västerut vid Koirajärvi. De sammanlagda hindrande konsekvenserna som 
motorvägen och banan ger upphov till inom omrädet bör beaktas vid banplaneringen.

I Salo finns de kända flygekorrhabitaten i omgivningen av det nationellt värdefulla bergs- 
omrädet Aromäki -  Maalunmäki norr om dragningen.

Alternativ Mk (till de delar som det skiljer sig frän alternativ M)

Man känner inte till nägra värdefulla djurförekomster längs dragningen.

Alternativ E pá sträckan Lojo -  Aarnionperä (Salo)

I Talpela gär dragningen över den norra delen av flygekorrhabitatet vid Orosmäki där mo
torvägen och banan ställvis ger upphov till en gemensam hinderverkan.

Väster om Lohilampi gär dragningen över den frodiga innersta delen av Mustlahti. Objek- 
tet utgör en gott habitat för trollsländsarterna och äkergrodan som tas upp i bilaga IV (a) 
till naturdirektivet. Ocksä Tokkeen salmi i anslutning till Enäjärvi är med tanke pä växtlig
heten ett frodigt habitat som lämpar sig för trollsländor.

Söder om Enäjärvi, i Kontinpohja, finns ett flygekorrhabitat. Den planerade bandrag
ningen gär i närheten av detta. Är 2009 hittades flygekorrspillning vid stranden av Kon
tinpohja, men inte är 2010. Strandskogen i den nordvästra delen av Kontinpohja är än
dä blandgallringsskog som lämpar sig särskilt väl som flygekorrhabitat och som bör be
aktas vid banplaneringen. Relativt nära Kontinpohja, öster om byn Salmi, hittades vä
ren 2010 tvä ställen där flygekorren förökar sig. Denna skog blir pä norra sidan av drag
ningen, men ansluter mycket sannolikt till strandskogarna vid Kontinpohja.

Pä östra sidan av byn Arpalahti finns den frodiga Kotolahti som lämpar sig för troll
sländsarterna och äkergrodan som tas upp i bilaga IV (a). Dragningen gär längs vikens 
norra strand. Öster om Vilikkala gär dragningen Riitjärvis norra strand. Pä sjöstränder- 
na finns goda flygekorrhabitat, men under terrängarbetena vären 2010 hittades inga 
tecken pä att arten finns i omrädet.

Myllymäki i byn Arpalalahti har till följd av stenartens kalkinverkan en intressant växt- 
lighet och kräver tilläggsundersökningar i fräga om mossarterna. Pä berget växer bland 
annat mycket rikligt med svartbräken, gaffelbräken och gökärt. Dragningen gär genom 
norra delen av detta bergsomräde.

Den planerade dragningen norr om Vilikkala gär vid Sammalonsalmi över ett omfattan
de flygekorrhabitat. Inom omrädet finns det flera ställen där arten förökar sig pä vardera 
sidan av Sammalonsalmi, och framförallt skogarna öster om sundet har ocksä flera na- 
turvärden. Under terrängarbetena vären 2010 gjorde man i skogen observationer som 
tydde pä häckning, bland annat av mindre hackspett (särbar, VU) och gräspett (nära 
hotad, NT, direktivart).

Öster om Sammalonsalmi gär dragningen precis strax norr om gränsen för ett flyge
korrhabitat, men pä västra sidan, vid Herranokka och Levoniemi, över habitatet. Det är 
mycket sannolikt att flygekorrarna rör sig över Sammalonsalmi, och vid östra gränsen 
av sundet finns det inget behov av en rutt norrut genom skogen. Förflyttningen mot 
sydliga väderstreck bryts inte av bandragningen. Vid västra stranden av Sammalonsal
mi rör sig flygekorrarna längs stränderna, med andra ord finns det en risk för att denna 
rutt bryts.

I Lemula gär dragningen över Lohioja som hör till Natura-programmet. Väster om Ko- 
orla gär dragningen norr om Riitjärvi. Pä sjöstränderna finns habitat som lämpar sig för 
flygekorrar, men under terrängarbetena vären 2010 hittades inga tecken pä arten inom 
omrädet.

Alternativ Ee (till de delar som det skiljer sig fran alternativ E)

I Hiitti, öster om Hiidenlahti, gär dragningen över den södra delen av ett flygekorromrä- 
de. Vid Outamonjärvi väster om Lojo gär dragningen i närheten av ett ställe där den sär
skilt skyddade röda skogsliljan växer. Dragningen gär över den mycket frodiga innersta 
delen av Karstunlahti. Viken utgör en bra livsmiljö för trollsländsarterna och äkergrodan 
som tas upp i bilaga IV (a) till naturdirektivet. I viken lever den blodröda ängstrollslän- 
dan Sympetrum sanguineum som enligt rödlistningen är en nära hotad (NT) (figur 95).
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Alternativ E+M Aarnionperä (Salo) -  Salo

I Salo gär den planerade dragningen söder om flygekorrhabitaten i Koiramäki samt 
längre västerut söder om flygekorrhabitatet i Uudenniitunmäki. Skogsomrädet söder 
om Uudenniitunmäki är ocksä ett häckningsomräde för sparvugglan, en art som tas 
upp i bilaga I till fägeldirektivet. Söder om Karhunkankare berg mellan Muurla och Sa
lo hittades flygekorrspillning sommaren 2009, men inte under granskningarna vären 
2009. Sannolikt finns kärnomrädet nägonstans norr om Karhunkankare, eftersom det 
pä södra sidan finns fä skogar som lämpar sig för flygekorren. Konsekvenserna av ban- 
projektet för detta flygekorrobjekt är ringa.

14.4. Ätgärder för Lindring av konsekvenserna

Före genomförandet av banprojektet ska den aktuella situationen för flygekorrarna be- 
dömas i en grundlig utredning pä den valda dragningen. Föröknings- och rastställena 
ska lämnas utanför byggandet. Byggandet av tunnlar pä samma ställen som mororvä- 
gen finns förbättrar möjligheterna för flygekorrarna att röra sig mellan olika skogsom- 
räden.

Alternativ E+M pä sträckan Esbo -  Lojo och pä Salo

Flygekorrarnas habitat i Esbo är sä stora och betydande att flera rutter ska lämnas öpp- 
na inom omrädet. Dessa kan kopplas till andra ekologiska sammanhang sä att andra or- 
ganismarter drar nytta av dem. De rutter som är viktiga med tanke pä flygekorren finns 
vid östra gränsen av Myntböle golfbana, södra gränsen av Kvarnträsk och Dämman 
samt mellan Nupurinjärvi och Svartbäckträsket. Mellan Kavrnträsk och Dämman bör en 
sä hög bro byggas att den ekologiska förbindelsen längs stränderna bevaras.

Ocksä vid Svartbäckträsket finns stora höjdskillander som kunde utnyttjas för att ska- 
pa en ekologisk korridor mellan Nupurinjärvi och Svartbäckträsket. Tack vare detta kan 
flygekorrarna röra sig frän Nupurinjärvi till Svartbäckträsket och vidare till Kvarnträsk.

Frän det betydande flygekorrhabitatet pä stranden av Pitkänen i Kolmiranta behövs en 
rutt till Kolmpers där det finns rikligt med habitat som lämpar sig för arten. För tillfäl
let har rutten redan försämrats pä grund av motorvägen, och därför bör en grönbro över 
bäde motorvägen och banan övervägas.

Vid Huhmarjärvi gär dragningen över ett flygekorrhabitat. Frän flygekorrhabitatet sö
der om Huhmarjärvi bör det finnas en rutt genom skogen till artens andra habitat. Inom 
Huhmari- och Palojärviomrädet behövs en skogsövergäng för vilt eller nägon annan lös- 
ning som tryggar flygekorrens rutter. Pä grund av fägelbeständet inom omrädet väster 
om Huhmarjärvi bör ett bullerskydd byggas vid banan.

Vid Höytiönnimei öster om Nummenkylä är det skäl att genomföra grundliga naturut- 
redningar i fräga om bäde djurbeständet och växtligheten, innan banprojektet genom- 
förs. Utifrän dessa kan de nödvändiga bullerskydden och ekologiska korridorerna bedö- 
mas. Höytiönnummi utgör helt klart ett kärnomräde i naturen, och det är av största vikt 
att detta beaktas vid banplaneringen.

Pä de solexponerade omrädena vid Lojoäsen bör man i fräga om byggandet av banan 
beakta de hotade insektsarterna genom att bevara omrädets sandiga karaktär. Byggan
det av banan utgör i och för sig inget hot för insekterna pä de solexponerade omrädena, 
eftersom mänga arter lever pä de sandiga omrädena längs banan. Omfattande maka- 
dambeläggning och hämtning av jordmaterial frän andra omräden bör undvikas. I ban
planeringen vid Lojoäsen är det skäl att anlita insektsexperter.

Alternativ E+M pä sträckan Aarnionperä (Salo) -  Salo

I Salo gär den planerade dragningen söder om flygekorrhabitaten i Koiramäki samt 
längre västerut söder om flygekorrhabitaten i Uudenniitunmäki. Man känner inte till 
nägra flygekorrobjekt söder om dessa flygekorrskogar, men en rutt söderut rekommen- 
deras. Om en tunnel byggs genom Lakiamäki, bildas en ekologisk korridor inom omrä- 
det.

Alternativ E pä sträckan Lojo -  Aarnionperä (Salo)

byggandet ska nödvändiga artutredningar genomföras ätminstone i fräga om organis- 
marterna i bilaga IV (a) till naturdirektivet för att dessa ska kunna beaktas vid byggan
det. Den röda skogsliljans växtplatser bör under byggandet märkas ut i terrängen sä 
att inga växtbeständ blir under banan. Ocksä näromgivningen av skyddsomrädet ska 
undersökas före byggandet, eftersom kalkinverkan förekommer ocksä pä andra ställen 
inom omrädet. Det är mycket sannolikt att hotade arter förekommer inom omrädet, ef
tersom det förutom kärlväxter ocksä förekommer bland annat hotade mossarter inom 
kalkomrädena.

Alternativ Mp

Splittringen av flygekorrhabitaten vid Pernjärvi och Koirajärvi och brytningen av rut- 
terna kan undvikas genom att bygga banan genom en tunnel. Ett trädbeständ som är 
tillräckligt högt för att flygekorrarna ska kunna förflytta sig bör bevaras vid banlinjen.

I Salo finns ett flygekorrhabitat inom ett nationellt värdefullt bergsomräde, och därför 
är den planerade tunneln genom ett berg mycket bra med tanke pä förbindelseleden 
genom skogen. Om hela bergsomrädet förblir skogbevuxet, kan flygekorrarna förflytta 
sig över banan till andra skogsomräden.

14.5. SLutsatser

Organismarter som tas upp i bilaga IV  (A) till EU:s naturdirektiv

Mest flygekorrhabitat finns i alternativ E+M. De största förekomsterna finns i Esbo där 
banprojektet ger upphov till konsekvenser som försämrar rutterna genom skogarna frän 
ett omräde till ett annat. I Esbo finns det flygekorrar i Mickels, Myntböle, omrädet mel
lan Kvarnträsk och Svartbäckträsket samt i omgivningen av Nupurinjärvi. Inom Palo
järvi- och Huhmarjärviomrädet i Vichtis har rikligt med flygekorrar päträffats. Ocksä det 
omfattande flygekorrhabitatet vid Höytiönnummi öster om Lojoäsen och flygekorrhabi
taten i Nummenkylä finns i närheten av detta alternativ.

Figur 95. Den sárbara blodröda ängstrollsländan förökar sig  i de frodiga vattendragen inom Lo-
joregionen (bild: Petri Parkko)

Inom flygekorrhabitatet pä strandmarkerna vid Sepänniemenslami i Maikkalanselkä 
skapar motorvägen och banan en väsentlig gemensam hinderverkan som kan lindras 
genom att bygga en tunnel för banan vid samma ställe som motorvägstunneln finns.

Före byggandet är det skäl att genomföra artutredningar i fräga om de frodiga vatten- 
omrädena Mustlahti, Tokkeen salmi och Kotolahti vid Arpalahti som lämpar sig för troll- 
sländsarterna och äkergrodan som tas upp i bilaga IV (a) i naturdirektivet. Vid brobyg- 
gandet och under byggandet bör artförekomsterna beaktas. Frän flygekorrhabitatet i 
byn Salmi söder om Enäjärvi bör det finnas en rutt till strandskogarna vid Kontinpohja. 
Vid Kontinpohja borde en bro eller en viltövergäng som möjliggör flygekorrarnas för- 
flyttning.

Växtligheten i Myllymäki vid Arpalahti ska utredas före eventuella schaktningsarbeten. 
I den södra delen hamnar de vegetationsmässigt representativa branterna utanför den 
planerade bandragningen. Vid Sammalonsalmi finns ett skogsomräde som lämpar sig 
för flygekorren.

Alternativ Ee

Karstunlahti som utgör ett förökningsställe för trollsländsarterna och äkergrodan som 
tas upp i bilaga IV (A) bör beaktas vid brobyggandet sä att nätverket av växtlighet i den 
innersta delen av viken inte försvinner och sä att vattenkvaliteten inte försämras. Före

I närheten av alterntiv E har tvä betydande flygekorrhabitat päträffats: söder om En
äjärvi i Kontinpohja och norr om Vilikkala i Sammalo. Ocksä i alternativ Mp finns det tvä 
betydande flygekorromräden i närheten av motorvägen pä vardera sidan om denna vid 
Pernjärvi och Koirajärvi. Motorvägens och banans gemensamma hinderverkan skulle 
bli mycket stor och innebär en risk för att flygekorren försvinner frän omrädet. Före det 
eventuella byggandet bör en grundlig bedömning av flygekorrsituationen inom omrä
det genomföras. Ocksä flygekorromrädet i Salo finns intill banan.

Mest gynnsamma förökningsställen för trollsländorna och äkergrodan finns i alternativ 
E i de närliggande frodiga innnersta delarna av Mustlahti, Tokkeen salmi och Kotolahti. 
Underalternativ Ee gär rakt över Karstunlahti. Viken utgör ett speciellt bra habitat för 
den citronfläckade kärrtrollsländan Leucorrhinia pectoralis, en trollsländsart som tas 
upp i bilaga IV (a).

Konsekvenserna av alternativ Mk för arterna i bilaga IV (a) är utifrän den befintliga na
turinformationen ringa.

Rödlistade arter

Den röda skogsliljans växtplats finns i närheten av underalternativ Ee. Växtplatsen är 
skyddad med stöd av naturskyddslagen. Till följd av kalkinverkan inom Lojoomrädet 
krävs grundliga naturutredningar innan banprojektet genomförs. Största delen av de
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rödlistade arterna finns inom naturskydds- och Natura-omrädena. Dessutom förekom- 
mer arterna inom mindre omfattande värdefulla habitat. Genom att beakta dessa främ- 
jas ocksä bevarandet av de rödlistade arterna.

Fagelbestand

Höytiönnummi öster om Nummenkylä är med tanke pä fägelbeständet ett särskilt vär- 
defullt omräde där flera av arterna som tas upp i bilaga I till fägeldirektivet samt rödlis
tade arter häckar. Antalet par inom fägelbeständen pä omrädet är väsentligt, och fägel
beständet är mycket mängsidigt till följd av de mycket olika habitaten. Av de arter som 
lever inom omrädet är det främst tjädern som lider av att omrädet splittras, för de övriga 
arterna medför bullret skadliga konsekvenser.

Alternativ Mk dras söder om Aneriojärvi som med tanke pä fägelbeständet är värdefullt. 
Av de arter som tas upp i bilaga I till EUs fägeldirektiv har bland annat rördrommen, den 
bruna kärrhöken, sängsvanen, den smäfläckiga sumphönan och kornknarren häckat vid

Figur 96. Vid strömmarna inom projektomrädet kan uttern päträffas (Lutra lutra) (Bild: Leena
Asikainen)

sjön under 2000-talet. Bullerkonsekvenserna av banprojektet för fägelbeständet är san- 
nolikt ringa.

Samtliga omfattande och karga bergsomräden längs dragningarna utgör habitat för 
nattskärra, trädlärka och tjäder. Tunneldragningen inom bergsomrädena är särskilt vik- 
tig för fägelbeständet: nattskärran lider av bullerkonsekvenserna, tjädern av splittringen 
av skogarna.

Jämförelsealternativen

'inte fatta ett slutgiltigt beslut om vilken dragning som minst päverkar möjligheterna 
för bevarandet av de värdefulla arterna. Vid valet av bandragning ska vikt läggas vid de 
totala konsekvenserna för naturen och vid bevarandet av habitat som lämpar sig för det 
värdefulla artbeständet samt vid lindringen av konsekvenserna som dessa utsätts för. 
Ätgärderna under byggandet och strukturlösningarna för banan har stor betydelse för 
bevarandet av gynnsamma levnadsförhällanden för arterna i närheten av banan. Ändä 
kan exempelvis bandragningen Ee med tanke pä det skyddade artbeständet anses va
ra däligt, eftersom det dras i närheten av skyddsomrädet för den röda skogsliljan och 
gär genom värdefulla habitat med kalkinverkan. Innan banan byggs ska noggrannare 
inventeringar genomföras pä den valda bandragningen, och utifrän dessa nödvändiga 
lindringsätgärder planeras.

i4.6.Utter

14.6.1. Metoder och utgängsinformation

Av de arter som kräver särskilt skydd och som tas upp i bitagorna titt EU:s naturdirek- 
tiv förekommer btand annat uttern (Lutra tutra) vid vattendragen inom projektomrädet. 
Uttern är en art som tas upp i bitagorna II och IV (a) titt naturdirektivet (92/43/EEG). 
Direktivet förutsätter att arten och dess habitat skyddas, vitket bör beaktas vid ptane- 
ringen och genomförandet av projektet. Entigt 49 § i Fintands naturskyddstag är det för- 
bjudet att förstöra och försämra ptatser där uttern förökar sig etter rastar. I Fintand hör 
arten entigt rödtistningen titt ktassen särbar.

Information om förekomsten av uttrar inom projektomrädet har erhättits frän btand an
nat den uppfötjningsrapport som ärtigen pubticeras av Vitt- och fiskeriforskningsinsti- 
tutet, Fintands mitjöcentrats UHEX-databas samt observationsuppgifterna i Naturhis- 
toriska centratmuseets HATIKKA-databas. Nytands ELY-centrat har samtat information 
om utterbeständet inom sitt omräde. Information om utterns tevnadssätt och mitjökrav 
samt om dagens förekomst inom projektomrädet har erhättits munttigen av ELY-centra- 
tens utterexpert och inspektör Arto Pummita som samtat de nuvarande uppgifterna om 
förekomsten av uttrar.
Uttrarna använder vattenfäror som förbindetseteder, men vid behov förflyttar de sig 
tängs marken frän ett vattenomräde titt ett annat. Pä vintern är uttern beroende av isfria 
strömmar, eftersom (Niemi m.fl. 2009) den fängar sin föda, titt exempet fisk och grodor, i 
vattnet. Det är mycket svärt att tokatisera utterns bo- och raststätten (Pummita, munttig 
information). Bedömningen av utterbeständet grundar sig pä en beräkning som gjorts 
utifrän spär och spittning (Sutkava, 1995). Uttern har ett brett revir (20-40 kitometer 
vattenrutter) där den kan ha etabterade rutter och födostätten. Beständets stortek har 
uppskattats utifrän storteken pä en enskitd utters revir (Pummita, munttig information). 
Uttern märker revirgränserna med avföring som den tämnar pä nägon högre punkt i ter- 
rängen (“tuktpost”). Variationerna i utterbeständet är ganska stora, men nägon särskitd 
trend kan inte observeras. (VFFI 2009) Vid ptaneringen av banprojektet mäste man ut- 
gä frän antagandet att atta strömmar inom ptaneringsomrädet utgör potentietta rutter 
för uttern.

Uttrarnas trafikdödlighet är betydande i Finland. Högst är dödligheten vid vattendrag 
(Niemi m.fl., 2009). Skyddet av uttern kan främjas genom att trygga att säkra rutter be- 
varas inom dess habitat i sä stor omfattning som möjligt.

14.6.2. Konsekvenserna av projektet för uttern

Konsekvenserna av banprojektet under byggandet leder inte till nägra längvariga olä- 
genheter för uttern, eftersom arten kan undvika störningsomrädet under byggandet.

Den största konsekvensen av projektet för uttern utgörs av det terränghinder som ba
nan ger upphov till. Hinderverkan är störst, om broar byggs över de vattendrag som 
fungerar som förbindelserutter, utan hänsyn till artens behov. Uttern simmar ogärna 
under broar. Om en bro byggs sä att det inte bildas nägra bankar under den eller torr- 
broar ovanom vattenytan, gär uttern över bron. Uttrarnas trafikdödsfall är ocksä vanliga 
i närheten av broar över vattendrag. Pä vintern accentueras inverkan, eftersom vattnet 
under broarna ofta hälls isfritt, och uttern kan till exempel pä grund av härda strömmar 
gä över bron (Niemi, m.fl., 2009).

14.6.3. Lindring av de skadliga konsekvenserna

Vid genomförandet av projektet med genbanan Esbo-Salo är det med tanke pä tryg- 
gandet av utterbeständet och dess habitat viktigast att beakta utterns rutter pä de stäl
len där banan gär över en ström. Uttern rör sig mer sällan pä terrängrutterna, och risken 
för att hamna under ett täg är dä mindre.

Broar bör dras över alla bredare delar av vattendrag, älvar, bäckar och tjärnar sä att ban
kar som lämpar sig som grönförbindelser bevaras. Förutom för uttern lämpar sig rut- 
terna ocksä för andra djur. Pä detta sätt lämnar man ocksä vattendraget i fred och pä
verkar inte de rädande strömförhällandena. Bankarna bör vara tillräckliga med tanke pä 
översvämningar: det mäste finnas en torr stig ocksä när vattnet är som högst. Trumbro- 
ar bör dras över de minsta dikena. Uttern gär ogärna in i trummor. Om diket leds in i en 
trumma, vore det bra att placera en separat smädjurstunnel bredvid trumman (Niemi 
m.fl., 2009). För att man med tanke pä uttern ska fä sä stor nytta som möjligt av de rut
ter som förverkligas, ska smädjursnät användas i synnerhet vid trumbroarna sä att ut
tern kan styras till en säker förbindelserutt. Förutom med styrande smädjursstaket kan 
man medverka till att uttern använder undergängen ocksä med byggande av ett lämp- 
ligt luktpostställe pä platsen. Om den luktpostplats som används förstörs till följd av 
projektets byggarbeten, är det lätt och rekommendabelt att bygga en ny luktpost till 
exempel i närheten av den tidigare platsen, i det nedere loppet av en ström. Som plats 
godkänner uttern till exempel en sten som är högre än den övriga terrängen (Pummila, 
muntlig information).

14.7. Ekologiska förbindelser

14.7.1. Metoder och utgängsinformation

Med tanke bevarandet av de omräden och det artbeständ som är betydande för natu- 
rens mängfald och naturskyddet är det ytterst viktigt att de ekologiska förbindelserna 
mellan naturomrädena bevaras.

En utredning av dagens ekologiska förbindelser och kärnomräden i naturen har gjorts för 
Nylands landskapsplan (Nylands förbund, 2007). Motsvarande information för Egentli- 
ga Finland har framlagts i Äbo vägdistrikts utredning av hjortdjur (Vägförvaltningen, 
2008). Materialet har erhällits som lokal information frän Nylands landskapsförbund 
och Egentliga Finlands ELY-central. De ekologiska centrumen och dagens förbindelser 
mellan omrädena samt de viltleder som man känner till har beaktats i bedömningen av
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behoven av ekologiska förbindelser. Habitaten för de arter som kräver särskitt skydd och 
de beaktansvärda arterna har behandlats separat. Behovet av ekologiska förbindelser 
och de eventuella ställena presenteras pä bilaga 3.

14.7.2. Konsekvensmekanismer

Konsekvenserna av projektet genbanan Esbo-Salo för de ekologiska förbindelserna an- 
knyter till den hinderverkan som konstruktionerna ger upphov till och den eventuella 
splittringen av ekologiskt enhetliga omräden (naturens kärnomräden) eller ekologiska 
nätverk. Byggandet av banan i samma terrängkorridor som motorväg E18 förstärker 
den hinder- och störningsverkan som motorvägen gett upphov till inom omrädet. En 
särskild utmaning i planeringen är att spara de ekologiska förbindelser som innebär att 
rutter som päminner om de naturliga och som gär genom bäda hindren (banan och mo
torvägen) bevaras för djuren.

Om banan byggs i en ny terrängkorridor, uppstär en hinderverkan pä ett nytt omräde. 
Bantrafiken är glesare än motorvägstrafiken, och pä mänga ställen är det lättare att gä 
över banan än över motorvägen. Banan ska inte inhägnas, men bullerhindren eller ned- 
sänkningen av banan i en bergsskärning och för vissa arter (till exempel flygekorren) ett 
öppet omräde hindrar förflyttningen pä mänga ställen. De nödvändiga servicevägarna 
breddar terrängkorridoren. Banan medför ocksä tidvisa störningar, till exempel buller 
och ljus, för de nya omrädena.

14.7.3. Konsekvenser av alternativen

Med tanke pä hinderverkan, splittringen av omräden och störningarna som nya omrä
den utsätts för medför samtliga planerade alternativ olägenheter. I jämförelsealterna- 
tiven är det viktigaste med tanke pä de ekologiska förbindelserna om banan följer ter
rängkorridoren för motorväg E18, vilket innebär att samverkningarna av konstruktioner
na mäste beaktas, eller i en ny terrängkorridor.

Banavsnitt som är gemensamma för samtliga alternativ (E+M):

I Esbo följer banavsnitt E+M terrängkorridoren för motorväg E18. Banan förstärker den 
befintliga hinderverkan, och konsekvenserna av vägen mäste beaktas vid planeringen 
av de ekologiska förbindelserna. Vid en noggrannare planering är det viktigt att trygga 
den ekologiska förbindelsen frän Nouxomrädet söderut mot Kyrkslätt och Esbo. Förbin
delserna frän Noux söderut är redan sedan tidigare smala. I Esbo gär bandragningen 
över fem punkter som i materialet för Nylands landskapsplan har märkts ut som ekolo
giska förbindelser pä landskapsnivä. I Salo gär bandragningen genom skogs- och äker- 
omräden och skapar en ny hinderverkan. Mellan Salo tätortsomräde och Ylisjärvi finns 
ett ekologiskt kärnomräde som banan delar.

De undergängar som i fräga om dimensioneringen kan förverkligas som undergängar 
för vilt finns vid fyra ekologiska förbindelser och tvä kärnomräden i naturen. Det finns 
mänga ställen där en tillräckligt stor undergäng vid behov kan förverkligas. Av dessa 
finns tvä inom kärnomräden i naturen. De undergängar som i fräga om dimensionen är 
tillräcklig för förverkligande av en undergäng för vilt, har märkts ut pä karta X.

Med tanke pä bevarandet av de ekologiska förbindelserna finns en problempunkt som 
kräver särskild uppmärksamhet söder om Nouxomrädet där en smal ekologisk förbin- 
delse frän Noux mot Esbo centralpark märkts ut i Nylands landskapsplan. Det vore skäl 
att planera en grönförbindelse pä detta ställe. Motorväg E19 innebär olägenheter för 
förbindelserna sedan tidigare, och ocksä genomgängen genom vägomrädet mäste be
aktas vid planeringen.

Inom Muurlaomrädet, väster om stationsreserveringen, bryter banan av den ekologiska 
förbindelsen vars bevarande borde tryggas.

Söder om Hormajärvi korsar banan den södra gränsen för ett ekologiskt kärnomräde. 
Omrädet omfattar ocksä flera objekt som har skyddsvärde. En splittring av omrädet bor
de undvikas. Banan bryter ocksä av den ekologiska förbindelse som märkts ut pä västra 
sidan av Karstunlahti och vars bevarande borde tryggas.

Alternativ M Lojo-Aarnionperä (Salo)

Norr om Lojosjön gär bandragningsalternativ M genom fyra kärnomräden i naturen. Av 
dessa har man vid den första planerat att banan till största delen ska gä genomen tun
nel som tryggar bevarandet av den ekologiska förbindelsen. Det femte kärnomrädet i 
naturen som bandragningen M gär genom är ett omfattande kärnomräde i naturen in
om Kiskonjoki-Perniönjokiomrädet. Dessutom gär bandragningen över fyra ekologiska 
förbindelseleder.

Pä omrädet norr om Enäjärvi gär bandragningen i samma terrängkorridor som väg E18, 
med andra ord finns det redan en hinderverkan. Västerut hamnar en stor bit av ett eko
logiskt kärnomräde mellan banan och motorvägen, dä bandragning M fram till norra si
dan av Aneriojärvi dras längre norrut än terrängkorridoren för E18.

Den mest problematiska punkten med tanke pä de ekologiska förbindelserna är det av- 
snitt som dras genom Kiskonjoki-Perniönjokiomrädet. Banan dras banan genom ett 
kärnomräde i naturen i skärningar, vilket omöjliggör undergängar. Grönbroar borde pla
neras pä lämpliga ställen för att bevara den ekologiska förbindelsen.

Alternativ Mp (pa de ställen där det skiljer sig fran alternativ M)

Underalternativ Mp skiljer sig frän bandragning M pä norra sidan av Häntalä. Mp följer 
terrängkorridoren för E18 fram till norra sidan av Ylisjärvi. Frän norra sidan av Ylisjärvi 
vänder bandragningen söderut och gär genom ett kärnomräde i naturen norr om Salo 
tätortsomräde, nägot längre norrut än bandragning E+M.

Underalternativ Mp splittrar det omfattande ekologiska kärnomrädet öster om Salo.

Alternativ Mk (pa de ställen där det skiljer sig fran alternativ M)

Underalternativ Mk gär genom samma kärnomräde i naturen inom Kiskonjoki-Perniön
jokiomrädet som bandragning M. Dragning Mk fortsätter pä en längre sträcka i sam
ma terrängkorridor som E18 tills den vänder till södra sidan av Aneriojärvi. Öster om 
Hirsjärvi skär dragning Mk genom norra delen av det relativt omfattande kärnomräde i 
naturen som framläggs i Äbo vägdistrikts utredning av hjortdjur.

Underalternativ Mk skär genom det kärnomräde i naturen inom Kiskonjoki-Perniönjoki
omrädet där de ekologiska förbindelserna ska tryggas. Alternativ Mk har broar som en- 
ligt sin dimension lämpar sig som undergängar för vilt.

Alternativ E pä sträckan Lojo-Aarnionperä (Salo)

Alternativ E gär genom tre kärnomräden i naturen. Det första finns pä norra sidan av 
Hiukoonlampi, det samma som banlinje M dras genom vid den punkt där alternativen 
viker av frän varandra. Det andra är det kärnomräde i naturen inom Kiskonjoki-Perniön
jokiomrädet som bandragning E skär genom längre söderut än linje M eller Mk. Öster

om Hirsijärvi skär dragning E genom norra delen av det relativt omfattande kärnomräde 
i naturen som framläggs i Äbo vägdistrikts utredning av hjortdjur.

Den mest problematiska punkten med tanke pä de ekologiska förbindelserna är det av- 
snitt som dras genom Kiskonjoki-Perniönjökiomrädet väster om Enäjärvi. Banan gär 
genom de mest omfattande kärnomräden i naturen inom projektomrädet där det är 
mycket viktigt att beakta de ekologiska förbindelserna vid planeringen. Pä banavsnit- 
tet mellan Enäjärvi och Hirsijärvi planeras en läng tunnel som bevarar den ekologiska 
förbindelsen och tvä tunnlar som i fräga om sin dimension är tillräckliga som under
gängar för vilt.

Alternativ Ee (pa de ställen där det skiljer sig fran alternativ E)

Underalternativ Ee gär i Lojosjöomrädet genom ett mindre kärnomräde i naturen väster 
om Hormajärvi. Linjen gär över tre ekologiska förbindelser inom landskapet.

14.7.4. Lindring av de skadliga konsekvenserna

Vid planeringen av banan bör man ta hänsyn till att de ekologiska förbindelserna be
varas, att djurens förflyttning frän ett omräde till ett annat tryggas ochh djurens trafik- 
dödlighet minimeras. Pä de omräden där det förekommer arter som är känsliga för bul
ler ska bullerskydd byggas, men bullerskyddet ökar hinderverkan av banan som i övrigt 
inte inhägnas. Bullerskydd kan behövas till exempel pä de omräden som gynnas av vär- 
defulla häcknings- och flyttfäglar.

Byggandet av banan i samma terrängkorridor som motorväg E18 förstärker den hin
der- och störningskonsekvenser som motorvägen gett upphov till inom omrädet. Om 
banan dras genom motorvägens terrängkorridor, bör de ekologiska föbindelserna inom 
vägomrädet beaktas, och förbindelserna placeras över banomrädet vid samma punkter. 
De grönförbindelser (broar och undergängar) som planeras över väg E18 mellan Muur
la och Lojo har märkts ut pä bilaga 3. Pä de ställen där banan gär närmast motorvägen 
kan nya grönbroar som gär över bäda lederna planeras. Grönförbindelser kan förverk
ligas pä de ställen där banan och vägen ligger i närheten av varandra och dras genom 
tunnlar eller över broar.

Om banan skapar en hinderverkan inom det nya omrädet och gär genom djurens eta- 
blerade rutter, uppstär en risk för olyckor som kan förebyggas med hjälp av grönförbin
delser och ledstaket för styrning av djuren. Om tryggandet av förbindelserna inte beak
tas redan vid byggandet, utgör de banavsnitt som sänkts ned i skärningar och bullerval- 
larna ett effektivt hinder för djurens förflyttningar, bland annat inom tätortsomrädena 
där de ekologiska förbindelserna redan har försämrats.

Grönförbindelser kan inkluderas i under- och övergängarna. Vid sidan av undergäng- 
arna kan ocksä konstruktioner och växtlighet som fungerar som landskapsarkitektur 
lämnas. I skydd av dessa kan smä djur röra sig utan att synas. Större villebräd behöver 
en undergäng med tillräckliga dimensioner sä att de kan se sin omgivning. En under- 
eller övergäng fungerar bäst när den ligger under eller över den omgivande marknivän 
(bland annat Vägförvaltningen 2003). En grönbro ska vara tillräckligt bred, och pä den 
är det bra att plantera snabbt växande växtlighet som slutligen gör att övergängen blir 
en skogbevuxen och skyddad led. Omrädet pä de tunnlar som ska schaktas kan lämnas 
orörda och den ekologiska förbindelsen bevaras. Smädjurens flörflyttningar kan ocksä 
beaktas i bangrundens konstruktioner genom att installera rör som fungerar som tunn
lar. Pä detta sätt kan man trygga djurens förflyttningar inom omräden där övergängen 
över banan förhindras eller försväras vid exempelvis fasta konstruktioner säsom bul-
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Lerhinder. Största delen av djurens trafikdödsfall sker vid älvdalar (bLand annat Vägför- 
vaLtningen, 2003). Vid övergängar över vattendrag kan torra stigar Lämnas under bron. 
Längs dessa kan djuren gä under bron Längs marken.

Rutterna meLLan de omräden där det förekommer flygekorrar inom pLaneringsomrädet 
mäste tryggas genom att Lämna kvar tiLLräckLigt högt trädbeständ pä vardera sidan av 
banan. Detta är särskiLt viktigt, om banan gär meLLan tvä närLiggande flygekorrhabitat. 
Vid de eventueLLa övergängsstäLLena mäste tiLLräckLigt med trädförbindeLser över väg- 
Linjen meLLan omrädena Lämnas kvar. Vid övergängsstäLLena ska avständet meLLan trä- 
den pä vardera sidan av banan inte överskrida 50 meter. Pä vardera sidan av öppningen 
mäste det finnas en ordentLig skog där träden är minst 15 meter höga.

Det är ändamäLsenLigt att pLacera grönförbindeLserna och de övriga förbindeLserna vid 
djurens naturLiga rutter och bevara sä mänga som möjLigt av förbindeLserna meLLan om
rädena för att djuren inte ska tvingas gä över banan. De pä förhand utredda viLtrutter- 
na och i synnerhet de beaktansvärda arternas habitat ger stöd dä det gäLLer att finna 
de omräden där det är ytterst viktigt att trygga de ekoLogiska förbindeLserna. Arternas 
oLika krav ska beaktas och tiLLräckLigt oLika förbindeLseLeder reserveras. För att skapa 
en ny grönförbindeLse för djuren är det viktigt att styra dem sä att de häLLs borta frän 
de vanLiga rutterna och frän vägomrädet. Djuren kan Lockas med tiLL exempeL föda eL
Ler Lukter och genom att inhägna vägomrädet vid grönförbindeLserna sä att djuren inte 
när vägen.

I fräga om tryggandet av de ekoLogiska förbindeLserna bör man vid den noggrannare 
pLaneringen ocksä beakta den risk som hinderverkningarna medför för djuren och som 
i och för sig inte hindrar deras färd. TiLL exempeL eLträdar och transparenta buLLerväg- 
gar utgör en risk för fägLarna. I synnerhet pä de avsnitt som gär över vattendrag (bLand 
annat frodiga vikar) som Lämpar sig som födo-, rast- och häckningsomräden behövs 
buLLerskydd redan med tanke pä fägeLbeständet. Stora transparenta ytor bör undvikas. 
Konstruktionerna och eLträdarna ska Lätt kunna observeras av fägLar. Transparenta ytor 
kan förses med oLika mönster som utgör hinder för fägLarna och med varningsdekaLer. 
“FägeLboLLar” som observeras av fägLar som Lyfter eLLer Landar kan fästas vid eLträdarna. 
BoLLarnas effekt är ändä osäker i synnerhet dä sikten är däLig, tiLL exempeL pä grund av 
dimma.

De sLutLiga pLaceringarna av grönförbindeLserna och och de nödvändiga mängderna ska 
preciseras i den fortsatta pLaneringen. Vid pLaneringen av förbindeLserna bör pLansitu
ationen vid tidpunkten för genomförandet och samverkningarna av projekten beaktas. 
De LämpLiga habitaten borde biLda ett nätverk med förbindeLser frän varje omräde tiLL 
flera LämpLiga habitat för att trygga arternas LevnadsförhäLLanden.

Pä kartbiLaga 3 har naturens kärnomräden och de ekoLogiska förbindeLserna som tange- 
ras eLLr korsas av banan märkts ut. Av de tunnLar som pLanerats för banaLternativen är de 
som med tanke pä dimensioneringen och utjämningen kan byggas som undergängar 
för viLt inringade. Av övergängarna har grönbroarna ringats in. CirkLarna med streckad 
Linje anger de punkter där man vid behov kan bygga tunnLar som med tanke pä dimen- 
sionerna Lämpar sig som undergängar för viLt. Utifrän naturens kärnomräden och de 
ekoLogiska förbindeLserna kan de viktigaste föbindeLserna väLjas och de omräden som 
kräver pLanering av fler förbindeLser anvisas. Ocksä grönbroarna och undergängarna för 
djur meLLan MuurLa och Lojo pä väg E18 har märkts ut. Det är skäL att pLacera motsva- 
rande förbindeLser över banLinjen vid samma stäLLen.

14.7.5. Slutsatser

SamtLiga aLternativa bandragningar medför skadLiga konsekvenser för de ekoLogiska 
förbindeLserna och naturens kärnomräden. Det största kärnomrädet i naturen finns i Ki- 
skonjoki-Perniönjokiregionen. SamtLiga banaLternativ spLittrar detta omräde som redan

sedan tidigare deLas av motorvägen. SpLittringen av de enhetLiga omrädena försämrar 
dem och ökar antaLet gränsomräden som utsätts för konsekvenser. Omrädenas enhet- 
Lighet är svär att trygga om tiLL exempeL tunnLar inte byggs vid de viktigaste förbindeL
serna Längs banan. De smaLa ekoLogiska förbindeLserna bryts Lätt, och det är svärt att 
förutsäga hur de aLLt smaLare förbindeLserna fungerar och räcker tiLL.

De befintLiga smaLa ekoLogiska förbindeLserna borde tryggas genom att vid varje stäLLe 
bygga minst en undergäng för viLt eLLer en grönbro dä det är möjLigt. Vid den noggran
nare pLaneringen ska behoven av ekoLogiska förbindeLser för det vaLda banaLternativet 
utredas grundLigt med hänsyn tiLL naturvärdena och arternas speciaLkrav sä att den hin- 
derverkan som uppstär bLir sä ringa som möjLigt.
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15. GRUNDVATTEN

15.1. Utgangsinformation och tillämpade metoder

Bedömningen av konsekvenserna för grundvattnet har sammanställts som en expert- 
bedömning utifrän tidigare undersökningar och utredningar inom omrädet. Vid bedöm
ningen av konsekvenserna för grundvattnet utnyttjades tidigare undersökningsmate- 
rial, miljöförvaltningens uppgifter om grundvattenomräden, kartor över jordmänen och 
tolkning av baskartor.

15.2. Nuläge

Inom planeringsomrädet gär banan genom nio grundvattenomräden av vilka ätta utgör 
grundvattenomräden i klass I och ett utgör ett grundvattenomräde i klass II (figur 97).

Kurjenpahna -  Ristinummi

Banan gär genom den västra delen av Kurjenpahna -  Ristinummi grundvattenomrä
de i klass I där grundvattenomrädet bildas av sand- och grusskikt som bildats i en 
bergskrosszon och som delvis är täckta av lerskikt. Grundvattnet i den lertäckta dalen 
är artesiskt. Huvudströmmen i grundvattnet gär mot nordost inom grundvattenomrä
det. Grundvattenomrädets totala areal är 4,72 km2 och grundvattnet bildas pä ett om-
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3. Paltan vesiyhtymäs vattentäkt, ej längre i drift 7. Kaivola vattentäkt 11. Lehmijärvi vattentäkt 15. Nittylä vattentäkt
4. Kukinnummi vattentäkt 8. Pappilankorpi vattentäkt 12. Uusniitty vattentäkt

Figur 97. Grundvattenomräden.
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räde som omfattar 2,11 km2. Pä grundvattenomrädet finns Kurjenpahna och Ristinummi 
vattentäkter. Kurjenpahna vattentäkt Ligger närmast banlinjen, pä cirka 700 meters av- 
ständ. Kurjenpahna vattentäkt har ett tillständ för en grundvattentäkt pä 1 200 m3/d och 
Ristinummi vattentäkt för 600 m3/d.

Kaukola

Kaukola grundvattenomräde i klass I utgörs av en nordost-sydvästlig äsbildning som 
skiktats vid randen av en bergssluttning och där jordmänen är sanddominerad. Grund- 
vattenomrädets totala areal är 2,74 km2 och grundvattnet bildas pä ett omräde som om
fattar 1,39 km2. Banan gär genom norra delen av grundvattenomrädet. I väst avgrän- 
sas grundvattenomrädet av en lermark. Under lerskikten finns vattenledande jordskikt. 
Grundvattenströmmen styrs av bergsytan i huvudsak mot väst och nordväst mot Muur- 
lanjokilaakso. Pä grundvattenomrädet finns Salo stads Kukinnummi vattentäkt som har 
tillständ för en grundvattentäkt pä 600 m3/d. Vattentäkten ligger i den omedelbara när- 
heten av banlinjen.

Kitula

Kitula grundvattenomräde i klass I ligger i Varesjoki bergskrosszon. Grundvattenomrä
det har en areal pä 2,24 km2. Grundvattnet bildas vid östra gränsen av en bergskross
zon pä en moränsluttning varifrän grundvattnet strömmar genom vattenledande jord
skikt västerut mot en älvdal. Suomusjärvi kommuns Kitula vattentäkt finns i en älvdal. 
Vattentäktens genomsnittliga täktvolym har under de senaste ären uppgätt till cirka 
150 m3/d. Banlinjen gär genom den centrala delen av grundvattenomrädet i öst-västlig 
riktning. Kitula vattentäkt ligger i närheten av banan, pä cirka 50 meters avständ.

Kukinhuoneenharju

Kukinhuoneenharju grundvattenomräde i klass I bestär av en nord-sydlig längsmal äs. 
Grundvattenomrädets totala areal är 1,96 km2 och grundvattnet bildas pä ett omräde 
som omfattar 1,44 km2. Banan gär genom södra delen av grundvattenomrädet. I kärnde- 
larna av äsen finns grova grusskikt, vid äskanterna är jordmaterialet sanddominerat. I 
västra delen av grundvattenomrädet avgränsas äsen av en lerdal och i östra delen bland 
annat av Vähänummi bergsomräde. I den syd-sydvästliga delen av grundvattenomrädet 
gär huvudströmmen i grundvattnet mot sydväst mot Lahnajärvi. Pä grundvattenomrä
det finns inga vattentäkter.

Halkiovahannummi

Halkiovahanummi grundvattenomräde i klass II är en randbildning vid den tredje Sal- 
pausselkääsen. Grundvattenomrädets totala areal är 1,36 km2 och grundvattnet bildas 
pä ett omräde som omfattar 0,61 km2. Jordmaterialet i bildningen är sanddominerat, 
ställvis förekommer ocksä morän. Grundvattenomrädet avgränsas till stora delar av 
bergsryggar. Banlinjen skär genom norra delen av grundvattenomrädet. Vid gränserna 
av grundvattenomrädet strömmar grundvattnet ut i skogs- och äkerdiken.

Lojoäsen B

Lojoäsens grundvattenomräde i klass I är en del av tredje Salpausselkääsens randbild- 
ning. Grundvattenomrädets totala areal är 23,02 km2 och grundvattnet bildas pä ett om
räde som omfattar 9,05 km2. Lojoäsens bredd varierar mellan en halv kilometer och en 
kilometer. Skikten i jordmänen kan vara upp till tiotals meter tjocka. Till följd av berg- 
grundens varierande topografi kan det förekomma till och med stora variationer i jord-

mänsskiktens tjocklek. De grova grusskikt som har den bästa vattenledningsförmägan 
förekommer vanligtvis i de tillförseläsar i anslutning tili Salpausselkä som finns i berg- 
grundens krosszoner och som morfologiskt sett inte är klart urskiljbara. Salpausselkä 
avgränsas delvis av lermarker. Under dessa kan det förekomma sand- och grusskikt med 
god vattenledningsförmäga. I lermarkerna kring Salpausselkä är grundvattnet ofta ar- 
tesiskt. Banlinjen gär genom norra delen av grundvattenomrädet, genom grundvatten
omrädets gränszon mot Lojoäsen. Banan gär genom Lojoäsen i östra delen av grund- 
vattenomrädet.

Grundvattnet strömmar frän de centrala delarna av grundvattenomrädet huvudsakligen 
mot nord-nordväst mot Lehmijärvi och Pappilanselkä vid Lojosjön. Pä grundvattenom
rädet finns Lojo stads totalt sju vattentäkter samt en privat vattentäkt (Etelän Maito- 
kunta). Uusniitty, Lehmijärvi och Takaharju vattentäkter ligger närmast banlinjen.

Takaharju vattentäkt ligger vid norra gränsen av Salpausselkä. Vattentäkten har är 1971 
beviljats tillständ för täkt av 1 200 m3/d vatten. Vattentäktens täktvolym uppgär till cirka 
800 m3/d. Vid vattentäkten ligger de vattenledande jordskikten under lerskikten.

Lehmijärvi vattentäkt grundades är 1990. Vattentäkten har tillständ för täkt av 2 000 m3/d 
grundvatten. Vattentäktens täktvolymer har uppgätt til cirka 1 000 m3/d. Lehmijärvi 
vattentäkt ligger pä den norra sluttningen av Salpausselkä. Vid vattentäkten finns en 
krosszon i berggrunden.

Uusniitty vattentäkt ligger i östra delen av grundvattenomrädet vid den södra gränsen 
av Salpausselkä. Vid Uusnitty vattentäkt har slybekämpningsmedel konstaterats. Vat
tentäkten stängdes för nägra är, men togs i drift pä nytt hösten 2008 dä halterna hade 
sjunkit. Vid vattentäkten tas cirka 200 m3/d vatten.

Nummelanharju

Genbanan Esbo -  Salo ansluter till Hyvinge -  Hangöbanan vid västra gränsen av Num
melanharju grundvattenomräde i klass I. Nummelanharju är en del av Första Salpaus- 
selkäs randbildning. Grundvattenomrädets totala areal är 12,98 km2 och grundvattnet 
bildas pä ett omräde som omfattar 9,28 km2. Nummelanharju i västra delen av grund
vattenomrädet bestär av en smal sanddominerad rygg som i söder avgränsas av lerom- 
räden. I västra delen av grundvattenomrädet finns ingen vattentäkt. Vichtis kommuns 
vattentäkter finns i de centrala och östra delarna av grundvattenomrädet.

Kolmiranta

Kolmiranta grundvattenomräde i klass I bestär delvis av en moräntäckt berggsslutt- 
ning. Grundvattenomrädet har en areal pä 0,38 km2. Det finns nägra bergsborrbrunnar 
pä grundvattenomrädet. Banlinjen skär genom södra delen av grundvattenomrädet.

Kustavansuo

Kustavansuo grundvattenomräde i klass I bestär av en sandbildning som skiktats vid 
randen av en bergssluttning. Banan gär genom den centrala delen av grundvattenomrä
det. De östra och södra gränserna av grundvattenomrädet är täckta av lerskikt. Grund
vattenomrädets totala areal är 0,56 km2 och grundvattnet bildas pä ett omräde som 
omfattar 0,23 km2. Grundvattnet styrs av bergsytan och strömmar huvudsakligen mot 
nordost. Paltan vesiyhtymäs tidigare vattentäkt som inte längre är i drift finns pä grund
vattenomrädet.

15.3. Konsekvenser för grundvattnet

Alternativ Mp

Banlinjen korsar Kustavansuo grundvattenomräde vid västra gränsen av bergsryggen. 
Enligt bedömningen ger bergsschaktningen inte upphov till nägra väsentliga konse
kvenser för strömförhällandena i grundvattnet. Vid östra gränsen av grundvattenom
rädet finns grundvattnets trycknivä i närheten av markytan. Anläggningsverksamheten 
kan ge upphov till att grundvattnet strömmar ut pä markytan, om schaktningen eller 
pälningen utsträcks till vattenledande jordskikt under leran. Kustavansuo grundvatten
omräde har ringa betydelse för vattenförsörjningen i samhället.

Alternativ M

Banlinjen gär över Varesjokilaakso vid Kitula grundvattenomräde. Pä det lertäckta dal- 
omrädet kan schaktningen eller pälningen ge upphov till skadlig utströmning av grund
vatten. Banlinjen gär i närheten av Kitula vattentäkt, och därför kan byggandet leda till 
att vattnet blir grumligt vid Kitula vattentäkt. Grundvattnet strömmar frän östra grän
sen av grundvattenorädet mot Kitula vattentäkt. De schaktnings- och sprängningsar- 
beten som eventuellt krävs för byggandet av banan kan ge upphov till konsekvenser för 
grundvattnets kvalitet.

Kukinhuoneenharju är klart högre än sin omgivning. Byggandet av banan kräver säle- 
des markskärning vid Kukinhuoneenharju grundvattenomräde. Banlinjen skär genom 
äskärnan där jordmaterialet har mycket god vattenledningsförmäga. Pä grundvatten
omrädet finns inga vattentäkter som kunde utsättas för konsekvenser av byggandet 
av banan. Vid Kukinhuoneenharju är den planerade skärningsnivän för banan cirka 
+ 85... + 87 meter. För Kukinhuoneenharju stär inga observationer om grundvattenni- 
vän till förfogande. Diket pä västra sidan av äsen ligger under nivän + 75 meter. Utifrän 
detta kan grundvattennivän bedömas ligga under skärningsnivän, och byggandet av 
banan kräver säledes inte en sänkning av grundvattennivän.

Alternativ E+M

Banlinjen dras vid östra gränsen av Kurjenpahna -  Ristinummi grundvattenomräde, där 
banan skär genom tvä bergsryggar. Vid denna punkt krävs bergsschaktning för byggan
det av banan. Enligt bedömningen ger bergsschaktningen inte upphov till nägra vä
sentliga konsekvenser för strömförhällandena i grundvattnet. I norra delen av Kurjen
pahna -  Ristinummi gär banlinjen i närheten av grundvattenomrädets gräns genom ett 
lermarksomräde där det kan förekomma artesiskt grundvatten.

Inom Kaukola grundvattenomräde kräver byggandet av banan en markskärning i norra 
spetsen av Kukinnummi. Grundvattnet i jordskikten under leran i utkanten av Kukin
nummi kan vara artesiskt. Schaktnings- och pälningsarbetena i anslutning till byggan
det av banan kan ge upphov till skadlig utströmning av grundvatten. Kukinnummi vat
tentäkt finns i den omedelbara närheten av banlinjen. Byggandet av banan ger säledes 
upphov till en risk för vattentäktens drift. Utifrän de tillgängliga uppgifterna är Kaukola 
grundvattenomräde indelat i flera avrinningsomräden, och den grundvattenvolym som 
bildas inom omrädet kan inte utnyttjas i sin helhet vid Kukinnummi vattentäkt. För Ku
kinnummi vattentäkt kunde en ny ersättande brunnspunkt söder om bandragningen 
undersökas för att grundvattenreserverna ska kunna utnyttjas.
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Banlinjen gär Längs den nordLiga gränsen av Lojoäsen där det stäLLvis förekommer ar- 
tesiskt grundvatten. Genomborrningen eller avlägsnandet av lerskiktet genom schakt- 
ning eller pälning som när det vattenledande jordskiktet under Leran kan ge upphov 
till skadlig utströmning av grundvatten. Banan gär pä gränsen till grundvattnets om- 
fattande avrinningsomräde, vilket kan Leda till att till och med stora mängder grund
vatten strömmar ut och i sin tur till att det blir svärt att Leda bort vattnet. I förhällande 
till grundvattenströmningen Ligger banlinjen under vattentäkterna. De eventuella skad- 
Liga konsekvenserna skulle drabba vattentäkternas vattenavgivningskapacitet. Det är 
inte sannolikt att vattenkvaliteten vid vattentäkterna drabbas av konsekvenserna av 
banbyggandet.

Banlinjen skär genom norra delen av Lojoäsens grundvattenomräde. Enligt planerna 
skulle byggandet av banan kräva en markskärning med ett djup pä högst 25 meter i 
Lojoäsen. Det finns inga uppgifter om grundvattennivän vid den planerade skärning- 
en. Därför kan ingen noggrannare bedömning göras av huruvida byggandet kräver en 
sänkning av grundvattennivän som är permanent eller temporärt under byggandet. In- 
om omrädet kan det förekomma karstvatten ovanpä det egentliga grundvattenskiktet. I 
närheten av skärningen syns bergsytan som bergsblottningar pä södra och norra sidan 
av banan. Byggandet kan säledes kräva bergsschaktning.

Genbanan Esbo -  Salo ansluter till Hyvinge -  Hangöbanan vid västra gränsen av Num- 
melanharju grundvattenomräde. Främst de pälningsarbeten som görs vid växelomrä- 
det kan eventuellt ge upphov till konsekvenser för grundvattnet. Enligt de tillgängliga 
uppgifterna finns det inget artesiskt grundvatten vid växelomrädet.

Banlinjen skär genom södra delen av Kolmiranta grundvattenomräde. Byggandet krä
ver bergsschaktning i nägon män. Byggandet av banan kan ge upphov till konsekvenser 
för eventuella privatbrunnar i näromgivningen.

Alternativ E

Vid alternativ E finns inga klassificerade grundvattenomräden.

Alternativ Ee

Bergsyta förekommer nära markytan inom Halkiovahannummi grundvattenomräde och 
delar grundvattenomrädet i separata mindre avrinningsomräden. Vid norra gränsen 
av grundvattenomrädet vid banlinjen finns bergsyta i närheten av markytan. Byggan
det kräver säledes eventuellt bergsschaktning. Enligt bedömningen ger den eventuella 
schaktningen inte upphov till nägra skadliga konsekvenser för strömförhällandena i el
ler kvaliteten pä grundvattnet.

15.4. Lindring av de skadliga konsekvenserna

Konsekvenserna av banan för grundvattnet anknyter främst till de eventuella konse
kvenserna för grundvattnet under byggandet. Grundvattenrisken under driften ankny
ter främst till transporterna av farliga ämnen och till den eventuella olycksrisken. I en 
normal situation Leder inte järnvägstransporterna eller banunderhället till nägra kon
sekvenser för grundvattnet. Idag har användnngen av bekämpningsmedel pä grund- 
vattenomrädena frängätts. De banavsnitt som dras genom grundvattenomräden in
om planeringsomrädet utgör en rak banlinje, och olycksrisken är säledes mycket Liten. 
Enbart pä Nummelanharju grundvattenomräde placeras Esbo -  Salobanans och Hy
vinge -  Hangöbanans anslutningspunkt. Tack vare utvecklingen av tägsäkerheten är ris- 
ken för en storolycka mycket Liten.

De eventuella skadliga konsekvenser som anknyter till byggandet av banan kan före- 
byggas med stöd av tilläggsutredningar av grundvattenförhällandena före byggandet 
samt förhandsplanering av byggandet som tar hänsyn till grundvattenriskerna. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid den eventuella förekomsten av artesiskt grundvatten 
i utkanten av flera grundvattenomräden. En närmare bedömning av konsekvenserna 
av bergsschaktningen görs i samband med den fortsatta planeringen, med hänsyn till 
bland annat privatbrunnarna.

15.5. Osäkerhetsfaktorer

Med tanke pä bedömningen av konsekvenserna för grundvattnet kan skärningspunkten 
i Lojoäsen anses vara den mest centrala punkten. För preciseringen av konsekvensbe- 
dömningen borde här göras tilläggsundersökningar för utredningen av grundvattenni- 
väerna samt jordmänskvaliteten och skiktstrukturern.

15.6. Jämförelsealternativen

Konsekvenserna för grundvattnet är minst omfattande i alternativen Mp, E och Ee.

Alternativ Mk

Vid alternativ Mk finns inga klassificerade grundvattenomräden.
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16. YTVATTEN

16.1. Utgängsinformation och tiLLämpade metoder

Pä sträckan Lojo-Salo gär samtLiga banaLternativ för projektet genom fyra oLika huvu- 
davrinningsomräden:
• Sjundeâ â (22) vattendragsomräde
• Karis â (23) vattendragsomräde
• Kiskonjoki-Perniönjoki (24) vattendragsomräde
• UskeLanjoki (25) vattendragsomräde

Mellan Esbo och Lojo när banan tvä avrinningsomräden vid kusten.
• Esbo â (81.020) vattendragsomräde
• Mankâns (81.021) vattendragsomräde

Vattendragsomrädena har numrerats i enlighet med Vatten- och miljöförvaltningens 
Publikation Finlands vattendragsomräden (Ekholm,igg3).

För bedömningen av konsekvenserna av genbanan Esbo-Salo och dess dragningsalter- 
nativ för ytvattnet har befintlig information samlats in frän miljöförvaltningens webb- 
plats samt OIVA-service. Uppgifter om vattendragens tillständ har erhällits frän bland 
annat de regionala utvecklingsprogrammen för vattendragen, de regionala miljöcentra- 
lerna: Nylands miljöcentral (idag Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, ELY-central) 
samt Sydvästra Finlands miljöcentral (idag Egentliga Finlands ELY-central). Utgängs
information har ocksä samlats in frän Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, kommuner- 
nas utredningar och uppföljningsinformation om vattendragen samt undersöknings- 
information som sammanställts i samband med olika projekt (bland annat projekten 
Karjaanjoki Life och River Life). Som utgängsmaterial vid konsekvensbedömningen an- 
vändes Lantmäteriverkets kartmaterial, flygbilder och Geologiska forskningscentralens 
jordmänskartor. Dessutom utnyttjades resultaten av de obligatoriska uppföljningarna 
av vattendragen, klassificeringarna av vattendragens tillständ och planerna för vatten- 
värden. Dessutom har utgängsinformation erhällits genom intervjuer med olika exper
ter, till exempel för utredningen av förekomsten av tjockskaliga mälarmusslor och vär- 
defullt fiskbeständ.

Ytvattnen inom projektets verkningsomräde och konsekvenserna för dessa presenteras 
i detalj i tabellen i bilaga 5. Bedömningen har gjorts som en expertbedömning utifrän 
det insamlade bakgrundsmaterialet.

16.2. Ytvattens nuLäge

Esbo ä, Mankans och Sjundeä a vattendrag

Frän Esbo och ända tili Lojo skär banan genom ett omräde med mänga smä vattendrag. 
Det finns rikligt med smä sjöar och tjärnar samt förbindande strömmar inom omrädet. 
Typen av sjöar och tjärnar samt föroreningskänsligheten varierar. I omrädet finns det 
grumliga och humusrika samt klara och humusrika vattendrag med varierande frodig- 
het. Det finns ocksä karga, näringsfattiga vattendrag, bland annat myrgölar.

Sjöarnas ekologiska klassificering och klassificering enligt användningsduglighet varie
rar mellan utmärkt och försvarlig (Oinonen, 2008, och UUS, 2008). De frodiga växtlig- 
hetsomrädena till och med i de sjöar som klassificerats som försvarliga kan ha ett rikt

artbeständ (tili exempel fäglar och insekter). Sjöarna har därför betydelse för mängfal- 
den. Fiskbeständet kan bli lidande av den svaga syresituationen. De sjöar som är käns- 
ligare för föroreningar är de karga och näringsfattiga sjöarna och tjärnarna. Rapporter 
om resultaten av uppföljningen av tillständet i sjöarna i Esbo har sammanställts (bl.a. 
Oinonen, 2008). De beaktansvärda objekten har klassificerats och avgränsats i inven
teringen av strömmarna i Esbo som genomförts i uppdrag av Esbo stad (Janatuinen, 
2009).

Karis â vattendrag

Väster om Lojoäsen gär dragningsalternativen för banan genom omrädet kring Karis ä 
sjösystem och Lojösjön. Sjösystemet är det största i Nyland och betydande med tanke 
pä fiskbeständet (Marttinen, 2004). Inom omrädet finns flera öringbeständ, av vilka en 
del kan vara ursprungliga. De mänga dammarna i Svartän hindrar idag laxens och havs- 
öringens vandring upp mot vattendraget.

Lojosjön är splittrad och omfattande. Enligt Nylands miljöcentrals klassificering är Lo- 
josjöns ekologiska tillständ gott och delvis tillfredsställande (UUS, 2008). Den norra 
delen omringas av Hormajärvi som har ett eget avrinningsomräde. I fräga om sitt eko
logiska tillständ har Hormajärvi klassificerats som försvarlig (UUS, 2008). Inom vat- 
tenskyddet är Hormajärvi ett internationellt betydande Project Aqua -objekt. Project 
Aqua -objekten har klassificerats som vetenskapligt värdefulla forskningsobjekt som 
kräver särskilt skydd. Den spridda belastningen har lett till att den tidigare fiskrika Hor
majärvi med utmärkt vattenkvalitet eutrofierats. Hormajärvi har naturligt klart vatten, i

motsats tili Lojosjön som har leriga stränder och är grumlig av lerpartiklar. Pä norra och 
södra sidan av Sammatti finns flera mindre sjöar och tjärnar.

Kiskonjoki -  Perniönjoki vattendragsomräde

Banans dragningsalternativ gär genom omgivningen av Enäjärvi och genom Kiskonjoki 
övre lopp. Kiskonjoki övre lopp bestär av ett flertal smä bäckar och älvar samt av smä 
platäsjöar och tjärnar. Vattenkvaliteten i dessa är fortfarande god. I omrädet kring Ki
skonjoki övre lopp finns delar av vattendrag och värdefulla smä sjöar som bevarat sitt 
naturtillständ. Kiskonjoki -  Perniönjoki avrinningsomräde är i sin helhet skyddat (fors- 
natur, skyddsomräde MUU020025) genom forsskyddslagen (1987/35). Enligt lagen fär 
exempelvis inget tillständ för uppförande av ett kraftverk beviljas i delar som hör till 
detta sjösystem. Nägra av omrädena kring Kiskonjoki övre lopp har förutom Kiskonjoki 
avgränsats för nätverket Natura 2000. Nätverket omfattar ocksä Lohioja som utgör ett 
förökningsomräde för bäcköringen. Ocksä Aneriojärvi som finns inom omrädet har till 
följd av sitt värdefulla fägelbeständ inkluderats i Natura-nätverket. I västra delen av av- 
rinningsomrädet finns rikligt med smä sjöar i den bergiga terrängen.

Uskelanjoki vattendragsomräde

Projektet slutar i Salo efter övergängen över Uskelanjoki som rinner genom staden.

Den ekologiska klassificeringen av ytvattnen inom planeringsomrädet presenteras pä 
figur 98.

Figur 98. Det ekologiska tillstándet i ytvattnen inom planeringsomrádet (vattenvárdsomrádet Kumo älv- Skârgàrdshavet- Bottenhavet, 2009)
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i6.3.Konsekvensmekanismer

Konsekvenserna av banan för vattendrag kan indelas i konsekvenser under byggandet, 
av vilka mänga är kortvariga och reversibla, samt längvariga och mer permanenta kon
sekvenser, av vilka mänga förorsakas av driften av den färdiga banan, dvs. av bantrafi
ken och banunderhället.

16.3.1. Konsekvenser för ytvattnen under byggandet

De konsekvenser för vattendragen som eventuellt uppstär till följd av byggandet av 
banan anknyter i synnerhet till de fasta substanser som frigörs under byggandet och 
schaktningen och som i vattendragen kan orsaka belastning och vidare eutrofiering och 
förorening. Risken för belastning av vattendragen är särskilt stor, om utjämningarna 
samt bergsskärningarna och tunnelschaktningen sker i närheten av vattendrag. Karga 
vattendrag är särskilt känsliga för föroreningar.

Förutom belastningen av fasta substanser kan ocksä de sprängämnen som används 
för schaktningen av tunnlarna samt bergsskärningarna och sönderfallsprodukterna av 
dessa leda till att kväveföreningar sköljs ned i vattendragen med exempelvis tunnlar- 
nas sköljvatten.

Vid byggandet av breda övergängar över vattendrag placeras broarnas stödpälar ocksä 
i vattnet, om det inte finns torr mark vid det aktuella stället. Stödpälarna kräver ingen 
stor areal och förändrar inte heller strömmarna i nägon betydande grad. Under byggan
det frigörs ändä bottensediment med strömmarna. Det frigjorda sedimentet leder till en 
temporär grumling av vattnet. Grumlingen kan temporärt skapa skuggor över assimile- 
rande växter, skada filtrerande bottendjur och skrämma bort fiskar frän omrädet. Pä de 
omräden som täcks av konstruktionerna förstörs bottendjuren permanent. Den botten
fauna som eventuellt förstörs i miljön äterhämtar sig vanligtvis inom nägra är.

Dä sedimenten lägger sig och skiktar sig pä nytt kan det leda till att det aktuella bot- 
tenomrädet slammas upp och täcker bottendjuren. Frigjorda sediment kan transportera 
näringsämnen och skadliga substanser som är bundna till dessa. En del av de skadliga 
ämnen som eventuellt är bundna i sedimenten kan lösa sig i vattnet. I strömmande vat- 
ten kan konsekvenserna sprida sig längre ner i vattendraget pä ett stort omräde.

16.3.2. Längvariga konsekvenser för ytvattnen

Efter byggandet av banan är konsekvenserna för vattendragen relativt ringa. Brokon- 
struktionen päverkar strandomrädets struktur och växtlighet, vilket temporärt kan pä- 
verka förhällandena i vattnet. Pä öppna ställen skapar bron ett skuggomräde som lokalt 
minskar den assimilerande växtligheten och andra arter. Strömmarna under broarna 
häller sig i allmänhet isfria under en längre tid. Banan byggs sä att vattendragen berörs 
sä lite som möjligt. Vid övergängarna över vattendrag lämnas utrymme för markförbin- 
delser under broarna. Ställvis mäste ändä stödpelare byggas ocksä i vattnet. Pä län sikt 
är konsekvenserna av dessa ringa. Driften av banan, i synnerhet transporterna av farliga 
ämnen, ger upphov till olycksrisker.

16.3.3. Särskilt beaktansvärda arter som förekommer i vattendragen 
inom projektets verkningsomräde och eventuella 
konsekvenser för dessa

Konsekvenser för den tjockskaliga mälarmusslan

Ilmari Valovirta, blötdjursforskare vid Naturhistoriska centralmuseet, gav en expertbe- 
dömning av den eventuella förekomsten av tjockskaliga mälarmusslor inom projektom- 
rädet. Sannolikheten av att denna mussla förekommer har bedömts i fräga om samtliga 
bandragningsalternativ vid de ställen där banan gär över en ström.

Den tjockskaliga mälarmusslan är en art som tas upp i bilaga IV (a) till EU:s naturdirek- 
tiv. Det är förbjudet att förstöra eller försämra musslans föröknings- och rastomräden. 
Med tanke pä botten- och vattenförhällandena är den tjockskaliga mälarmusslan inte 
lika krävande som exempelvis flodpärlmusslan. Dess larvstadium som parasiterar i fis
kar trivs ofta i mörtfiskars och vissa abbor- och piggfiskars gälar, vilket innebär att den 
kan sprida sig ocksä till omräden där det inte finns nägon uppgängsförbindelse ända 
frän havet.

I samband med projektet med genbanan Esbo -  Salo hotas den tjockskaliga mälar
musslan främst av fasta och skadliga substanser som eventuellt sprids till vattendragen 
under byggandet. Den största olägenheten uppstär om brokonstruktionerna förändar 
strömförhällandena eller täcker över den tjockskaliga mälarmusslans förekomstarealer.

Inom projektomrädet har man lokaliserat 31 objekt där det finns en liten möjlighet att 
det förekommer tjockskaliga mälarmusslor, och dessa bör beaktas vid den noggranna- 
re planeringen. Objekten har enligt sannolikheten av att det förekommer tjockskaliga 
mälarmusslor och att dessa finns inom verkningsomrädet indelats i fyra klasser 5-2 (bi
laga 5):

5) Mycket sannolikt att det förekommer tjockskaliga mälarmusslor i älven, och med 
stor sannolikhet inom projektets verkningsomräde.

4) Sannolikt att tjockskaliga mälarmusslor förekommer i älven och eventuellt inom 
projektets verkningsomräde.

3) Tjockskaliga mälarmusslor förekommer eventuellt i älven och med liten sannolik
het inom projektets verkningsomräde.

2) Liten möjlighet att tjockskaliga mälarmusslor förekommer i strömmen.

Sannolikheten för att det förekommer tjockskaliga mälarmusslor i vattendraget är myck
et stor i bäde klass 5 och 4, men i objekten i klass 5 är det mer sannolikt att dessa före
kommer inom projektets verkningsomräde, dvs. vid övergängsplatsen eller i närheten 
av denna i det nedre loppet. Mest övergängar över strömmar vid vilka tjockskaliga mä
larmusslor med stor sannolikhet förekommer inom projektets verkningsomräde finns pä 
bana M (4 stycken) och pä banans underalternativ Mk (3 stycken). Pä bana M gär tre av 
övergängarna över samma, slingrande Hämjoki och en över Varesjoki. Underalternativ 
Mk har tvä övergängar över Hämjoki och en över Aneriojoki. Ocksä bana E gär över Ane- 
riojoki (klass 5). Till klass 5 hör ocksä övergängen över Ruotsalanjoki i alternativ Mp. Pä 
bana E+M finns tvä objekt i klass 5 och fyra objekt i klass 4. Uppgifterna för varje objekt 
finns ovan i samlingstabellernas spalt Bör observeras (bilaga 5).

Alla banalternativ gär över strömmar där det sannolikt förekommer tjockskaliga mälar
musslor. Förekomsten av den tjockskaliga mälarmusslan ska i första hand utredas vid 
de ställen där musslan enligt bedömningen med största sannolikhet förekommer. De 
egenskaper som strömmarna i klass 5 har är enligt expertbedömningen de mest för- 
delaktiga för den tjockskaliga mälarmusslan (Valovirta, muntlig information). Om arten 
hittas vid nägot avrinningsomräde inom projektomrädet där arten enligt klassificering-

en förekommer med största sannolikhet, är det skäl att kontrollera övergängarna över 
strömmar som placerats i andra klasser inom samma omräde i klassificeringsföljden.

Konsekvenser för fiskbeständet

De konsekvenser som fiskbeständet eventuellt drabbas av uppstär närmast under byg
gandet. En tillfällig ökning av fasta substanser inom fiskarnas levnads- och föröknings- 
omräden kan temporärt skrämma bort dem eller skada leken eller utvecklingen av rom
men. Inom projektomrädet förekommer bäcköring som förökar sig pä naturlig väg.

Konsekvenser för uttern

En separat beskrivning av konsekvenserna för uttern som förekommer inom projektom
rädet finns i kapitel 14.6.

16.4. Lindring av de skadliga konsekvenserna

Konsekvenser under byggandet

Pä de omräden där utjämningen av banan kräver grävning etter schaktning frigörs fas
ta substanser. I samband med schaktningen frigörs dessutom kväveföreningar frän 
sprängämnena. Större mängder fasta substanser och kväveföreningar frigörs pä de om
räden där större bergsskärningar etter tunntar görs. De fasta substanser och kväveför
eningar som frigörs kan genom skötjning och dagvatten orsaka betastning i vattendra
gen inom avrinningsomrädet, om vederbörtiga vattenhanteringssystem för minimering 
av konsekvenserna för vattendragen under byggandet inte byggs. Smä mängder grum- 
tat etter tindrigt förorenat vatten kan renas genom att teda dem titt exempetvis ett mar- 
kreningsverk som byggts pä ort och stätte. Transporten av de nitrater och fasta sub
stanser som frigörs frän sprängämnena som används i schaktningen av tunntarna etter 
skärningarna med skötjvattnen titt ett vattendrag kan förebyggas genom att behandta 
vattnet etter teda det titt nägot annat stätte för rening.

Schaktningen av tunntarna kan teda titt att vatten frän ytvatten flyter med bergets täck- 
agevatten in i tunntarna, titt exempet frän smä tjärnar i närheten av tunntarna. Sprick- 
ningen i berggrunden ska ha en förbindetse med ytvattnen för att dessa ska stuta i tunn
tarna. Om detta fenomen observeras, kan bergets täckagevattenmängd minskas exem
petvis med stöd av injicering.

Längvariga konsekvenser

I syfte att minimera de permanenta konsekvenserna för vattendragen har man bestutat 
att bygga övergängarna över vattendragen sä att brons stödkonstruktioner börjar vid 
stranden en bit frän vattnet för att spara markomräde mettan vattnet och konstruktio
nerna. Markomrädet fungerar som torrbro etter grönförbindetse. En bank minskar ocksä 
mängden fasta substanser som sprider sig titt vattendraget, om en “buffertzon” bitdas 
pä stranden. Ocksä övergängarna över smä strömmar kan konstrueras sä att bankar 
bitdas under dessa (titt exempet trumbroar). Inte ens smä strömmar ska tedas genom 
en rörtik brotrumma. Inom ptaneringsomrädet förekommer btand annat bäcköring, vars
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vandring skulle förhindras av ett rör. Redan pä grund av uttrarna mäste bankar lämnas 
kring strömmarna vid övergängsställena. Uttern simmar inte under en bro utan tar sig 
upp pä banan, om det inte finns nägon torrstig. Bankomrädena ska vara tillräckligt om- 
fattande sä att sä mänga arter som möjligt drar nytta av dessa. Bankarna fär inte heller 
hmna under vatten vid översvämningar. Brokonstruktionerna placeras i män av möjlig- 
het sä att bropälarna finns pä land. I fräga om bredare övergängar över vattendrag är 
detta ändä inte möjligt, utan stödpälar mäste byggas ocksä i vattnet.

I närheten av de omräden som är känsliga för störningar, till exempel frodiga vikar och 
andra viktiga fägelsjöar, kan ett bullerskydd vid behov byggas längs banan. I fräga om 
bullerskyddets konstruktioner mäste hänsyn tas till dess säkerhet för fäglarna. Eventu- 
ella transparenta konstruktioner ska förses med fägelhinderstreck eller nägon annan 
konstruktion som förbättrar hindrets visibilitet.

Den tjockskaliga malarmusslan

Utgängspunkten för byggandet av en bro är att strömförhällandena i vattnet inte för- 
ändras. Det är ändä skäl att lokalisera den eventuella förekomsten av tjockskaliga mä- 
larmusslor sä att de inte blir under konstruktionerna eller sä att fasta substanser som 
frigörs och de eventuella skadliga ämnena i dessa inte sprides sig till musslans före- 
komstplatser. Den tjockskaliga mälarmusslans eventuella förekomstplatser i det banal
ternativ som väljs för den noggrannare planeringen mäste kontrolleras enligt beskriv- 
ningen ovan. De mest sannolika platserna kontrolleras genom dykningar och de min- 
dre sannolika kan preliminärt bedömas utifrän vattenprover. Inom förekomstomrädena 
mäste genomförandet av arbetsskedena under projektets byggande och reningen av 
avrinningsvattnen planeras noggrant.

Med tanke pä förekomsterna av tjockskaliga mälarmusslor är banavsnitt E+M den mest 
problematiska, eftersom inga underalternativ framlagts för detta. Vid sex av övergäng- 
arna över strömmar finns det med stor sannolikhet tjockskaliga mälarmusslor. Av alter
nativen gär E över tvä älvar, Karstunjoki och Aneriojoki, där det med stor sannolikhet 
förekommer tjockskaliga mälarmusslor, medan det pä bana M, beroende pä banalter
nativ, finns minst fem motsvarande objekt. Konsekvenserna för den tjockskaliga mälar- 
musslan kan förebyggas genom att planera byggandet av övergängarna över de even
tuella förekomstplatserna sä att inga konstruktioner finns i vattnet och sä att att vatten- 
kvaliteten eller strömförhällandena inte förändras under byggandet eller i fortsättning- 
en. Om byggandet inte kan genomföras utan att orsaka konsekvenser för strömmarna, 
mäste objektet kontrolleras och nödvändiga ätgärder vidtas för att trygga musselbe
ständet och dess levnadsförhällanden.

Fiskbestandet

Konsekvenserna kan lindras genom att genomföra de byggnadsätgärder som eventu- 
ellt ökar mängden fasta substanser i öringbäckarna utanför lektiden. Halten av fasta 
substanser späds ut relativt snabbt i det strömmande vattnet. Efter byggfasen medför 
banan inga konsekvenser för fiskbeständet. Brokonstruktionerna hindrar inte fiskarnas 
vandring och förändrar inte strömförhällandena.

16.5. Jämförelsealternativen

Vid en jämförelse av konsekvenserna av genbanealternativen för ytvattnen bör hänsyn 
tas till konsekvensmängden och -omfattningen samt till verkningsomrädets naturvär- 
den och känslighet. De skadliga flöden som orsakas av strömförändringarna och de 
andra konsekvenserna som medför förändringar i vattendragen och ocksä päverkar den 
organiska miljön, kan i hög grad förebyggas exempelvis med stöd av ovan nämnda ät
gärder. Konsekvenserna under byggandet är temporära och kan lindras ocksä med hjälp 
av tidsläggning, till exempel genom att undvika ätgärder som grumlar vattnet under 
de viktigaste lektiderna och verksamhet som orsakar störningar under fäglarnas häck- 
ningstider.

De mest problematiska är de permanenta konsekvenserna som banan ger upphov till 
exempelvis vid övergängar över skyddsomräden där arterna kan vara krävande och 
känsliga för influenser. Banalternativ E+M gär över tvä strömmar inom skyddsomräden. 
Konsekvenserna för dessa omräden kan inte helt förhindras.

Mellan Lojo och Salo finns det tvä huvudalternativ E och M för banan. Bäda banalter
nativen korsar Hormajärvis avrinningsomräde i Lojösjöomrädet. Rening av avrinnings- 
och sköljvattnen inom omrädet rekommenderas för att förebygga konsekvenserna. In
om omrädet för bana E finns rikligt med vattenomräden av vilka Natura 2000 -omräde- 
na inom Kiskonjoki avrinningsomräde är de mest betydande i fräga om skyddsvärde- 
na. Alternativ E gär ocksä över Lohioja som hör till ett Natura-omräde. I samband med 
terrängbesöken har man konstaterat att det med avseende pä artbeständet finns rika, 
eventuellt värdefulla, frodiga vikar och sund i Enärjärviomrädet inom verkningsomrädet 
för alternativ E. Det är skäl att göra en noggrannare utredning av de frodiga vikarnas 
och sundens tillständ och artbeständ i samband med den mer detaljerade fortsatta pla
neringen. Alternativ M följer till stor del terrängkorridoren för motorväg E18 och konse
kvenserna av denna drabbar i hög grad samma vattendrag som konsekvenserna av mo- 
torvägen. Det finns mänga sjöar, tjärnar och andra smä vattendrag inom verkningsom
rädet för alternativ M. Dessa omfattar ändä inte skyddade vattendrag.

Alternativ Mk gär över ett delomräde som hör till ett Natura-omräde inom Kiskonjoki 
avrinningsomräde. Alternativ Mp i sin tur gär över en liten ström inom ett lokalt värde- 
fullt skyddsomräde öster om Salo stads tätortsomräde.

Inom Lojosjöomrädet gär alternativ Ee över näset söder om Hormajärvi. Ee gär genom 
Hormajärvi avrinningsomräde, och ocksä de läckage- och sköljvatten som den nöd
vändiga schaktningen i detta alternativ ger upphov till kräver rening. I samband med 
terrängbesöken observerade man att bana Ee ocksä gär över frodiga Karstunlahti som i 
fräga om artbeständet kan vara värdefull.

16.6. Slutsatser

I alla alternativ kommer banan att gä över delar av flera sjösystem. Man försöker för- 
verkliga samtliga övergängar över vattendrag med banbroar och lämna bankar som bil- 
dar markförbindelser under dessa. Banken bildar en torrstig eller grönförbindelse ocksä 
för djur som rör sig pä marken. Bevarandet av bankarna är viktigt bland annat för uttern 
som rör sig längs vattendrag och pä vintern är beroende av isfria strömmar.

Dä den planerade banan dras genom ett skyddsomräde som med stöd av naturskydds- 
lagen (1096/1996) fredats eller päverkar de arter som kräver särskilt skydd eller fredats 
med stöd av naturskyddslagen eller deras habitat pä det sätt som fastställs i lagen, kan 
projektet inte genomföras utan de undantagstillständ som förutsätts i naturskyddsla
gen och som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. För hävning av fridlysning- 
en av ett naturskyddsomräde eller lindring av fridlysningsbestämmelserna kan tillständ 
sökas enligt förutsättningarna i 27 § i naturskyddslagen. Samtliga övergängar över vat
tendrag planeras i detalj först under de senare planeringsfaserna dä bättre hänsyn kan 
tas till vattendragens olika skyddsbehov.

Vid en jämförelse av banalternativen kan det alternativet (M) bedömas medföra färre 
konsekvenser för de skyddade vattenomräden som konstaterats vara värdefulla. Bäda 
underalternativen till den nordliga banan gär över ett skyddat sjösystemsomräde. Inom 
verkningsomrädet för den nordliga banan finns det ocksä färre ytvatten än inom verk
ningsomrädet för det sydliga alternativet (E). Den nordliga banan gär ändä över flera 
objekt där det eventuellt förekommer tjockskaliga mälarmusslor. Redan före byggandet 
mäste dessa objekt granskas, och vid behov ska konsekvenserna för denna art förebyg- 
gas.

I fräga om övergängar över älvar och strömmar bör lösningar som innebär att vatten- 
omrädet förblir orört eftersträvas. Vid övergängar över bredare vattenomräden, till ex
empel sund eller sjövikar, mäste brons stödkonstruktioner ändä placeras i vattenomrä- 
det. Avsikten är att förverkliga samtliga konstruktioner utan att strömförhällandena för
ändras. Pä detta sätt uppstär konsekvenser för ytvattnen huvudsakligen enbart under 
byggandet. Konsekvenserna av schaktningen av tunnlarna och bergsskärningarna samt 
av andra ätgärder under byggandet för vattendragen kan reduceras genom att bygga 
system för vattenbehandling för att förhindra att fasta substanser och kväveföreningar 
sprider sig till vattendragen. Under driften av banan genererar tägtrafiken nästan inga 
utsläpp i vattendragen. Olycksrisken och ett eventuellt utsläpp av skadliga ämnen i vat
tendrag i samband med en olycka mäste ändä beaktas.
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17. OBJEKT MED RISK FÖR FÖRORENAD JORDMÂN

17.1. Utgângsinformation och tillämpade metoder

Vid utredningen av förorenade markomräden har man som utgângsinformation använt 
miLjöförvaLtningens datasystem MATTI (MATTI = jordmänens tillständ), materialet om 
planeringsomrädets höjdkurvor, Lantmäteriverkets terrängdatabas, Geologiska forsk- 
ningscentralens jordmänskartor och flygbilder pä omrädet.

Datasystemet MATTI är miljöförvaltningens databas som omfattar information om 
eventuell förorening av jordmänen. I databasen har objekten placerats som punktin
formation vid fastigheter där skadliga ämnen använts eller för vilka man har informa
tion om att avfall eller substanser som hamnat i jordmänen inom omrädet har försäm- 
rat jordmänens kvalitet. I samband med den aktuella bedömningen har man sökt fram 
alla de objekt i databasen som finns inom en radie pä en kilometer frän bedömnings- 
alternativen.

Bedömningen av objekten som hämtats frän databasen MATTI samt AV de objekt som 
valts pä basis av kartgranskningen och flygbilderna har gjorts som en expertbedöm- 
ning. Utifrän bedömningen valdes objekt för en närmare granskning. I valet av objekt 
beaktades avständet mellan objektet och bandragningen, verksamheten som ger upp- 
hov till föroreningar, placeringen inom grundvattenomrädet och närheten till ytvatten. 
Vid mätningen av avständet frän bandragningarna har man utifrän granskningen av 
kartorna och flygbilderna strävat efter att uppskatta avständet till den verksamhet som 
i själva verket ger upphov till föroreningar. En närmare beskrivning av de objekt som val
des pä basis av bedömningen finns i denna konsekvensvbeskrivning.

17.2. Beskrivning av nuläget

Inom en radie pä en kilometer frän bandragningarna finns totalt 121 klassificerade MAT- 
TI-objekt. Objekten presenteras enligt klassificering i tabell 24.

Tabell 24. Objekt som klassificerats i MATTI-systemet och som finns inom en radie pá en ki
lometer frän bandragningarna.

Klass antal

Omräden där utredningar behövs 48

Omräden som ska bedömas eller vid behov renas 13

Omräden som inte kräver rening 21

Objekt i drift 39
totalt: 121

MATTI -objekten har bedömts separat, och av dessa har man valí 10 objekt som kan ge 
upphov tiLL konsekvenser vid byggandet av banan. Objekten och uppgifterna om dessa 
presenteras i tabeLL 25 och deras pLacering pä figur 99.

Förutom MATTI -objekten har man inom omrädet för bandragningsaLternativen konsta- 
terat fyra objekt som kan ge upphov tiLL konsekvenser vid byggandet av banan. De aktu- 
eLLa objekten presenteras i tabeLL 26.

17.3. Behov av ytterligare undersökningar

Jordmänen vid de framLagda objekten är eventueLLt förorenad. I fräga om varje objekt 
ska vid behov en separat bedöming av jordmänens föroreningsgrad och behovet av re- 
ning genomföras utifrän en närmare undersökning av jordmänens föroreningsgrad. Det 
rekommenderas att sammansättningen i avfaLLet pä de tidigare avstjäLpningspLatserna 
vid dragningarna utreds innan eventueLLa byggägärder vidtas inom omrädet.

17.4. Konsekvensbedömning

I fräga om samtliga alternativ anknyter konsekvenserna av de förorenade omrädena hu- 
vudsakligen till de konsekvenser som en iständsättning av de förorenade markomräde- 
na ger upphov till. De konsekvenser som en iständsättning ger upphov till är närmast 
kostnadskonsekvenser samt miljökonsekvenser under iständsättningen. Dessutom kan 
förändringar i miLjöförhältandena inom omrädet ge upphov till spridning av skadliga 
substanser eller en minskning av den nuvarande spridningen.

De bedömda konsekvenserna av identifierade objekt med förorenad mark vid bandrag
ningarna presenteras i samlad form i tabell 27. Vid konsekvensbedömningen har ocksä 
den eventueLLa spridningen av skadliga substanser tiLL grund- eller ytvattnen under byg
gandet beaktats.

Figur gg. Matti-objektens läge.
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Tabell 25. De objekt vid bandragningsalternativen som klassifcerats i datasystemet MATTI och som kan ge upphov till konsekvenser under byg-
gandet. Objektets nummer refererar till symbolen pá bild 98.

Objekt
nr.

Kommun Objekt som eventuellt orsakar förorening, och sannolika 
skadliga substanser

Banlinje
(+sektion)

Placering i förhallan- 
de till bandragningen

Jordmän

1 KyrksLätt Tidigare kommunal avstjälpningsplats Ingen information 
om sammansättningen i avfallet. Pâ en avstjälpningsplats 
päträffas ofta mânga olika typer av farliga substanser, t.ex. 
metaller, oljekolväten, lösningsmedel, PCB- och PAH-fören- 
ingar.

E+M
(35+000)

Vid banlinjen Morän,
berg

2 Salo Tidigare kommunal avstjälpningsplats Ingen information 
om sammansättningen i avfallet. Pâ en avstjälpningsplats 
päträffas ofta mânga olika typer av farliga substanser, t.ex. 
metaller, oljekolväten, lösningsmedel, PCB- och PAH-fören- 
ingar.

M
(85+280)

Vid banlinjen Berg,
morän

3 Lojo Nedskrotningsanläggning. Eventuella skadliga substanser, 
t.ex. olika oljekolväten och lösningsmedel.

Ee
(54+100)

Vid banlinjen Lera, fin 
sand

4 Salo Tidigare kommunal avstjälpningsplats Ingen information 
om sammansättningen i avfallet. Pâ en avstjälpningsplats 
päträffas ofta mânga olika typer av farliga substanser, t.ex. 
metaller, oljekolväten, lösningsmedel, PCB- och PAH-fören- 
ingar.

E+M
(103+600)

Norr om banlinjen 
(ca 50 m)

Sand

5 Vichtis Körövningsbana. Eventuella skadliga substanser, t.ex. ben- 
sin och oljekolväten.

E+M
(45+700)

Norr om banlinjen 
(ca 60 m)

Sand

6 Salo Servicestation. Eventuella skadliga substanser, t.ex. oljekol
väten (bl.a. bensin och dieselolja).

E+M
(113+800)

Norr om banlinjen 
(ca 70 m))

Lera

7 Lohja Tidigare kommunal avstjälpningsplats Ingen information om 
sammansättningen i avfallet. Pâ en avstjälpningsplats pâtrâf- 
fas ofta mânga olika typer av farliga substanser, t.ex. metaller, 
oljekolväten, lösningsmedel, PCB- och PAH-föreningar.

E+M
(47+400)

Norr om banlinjen 
(ca 150 m)

Lera,
morän

8 Salo Avfallsstation. Ingen information om sammansättningen i 
avfallet. Pâ en avstjälpningsplats pâtraffas ofta mânga olika 
typer av farliga substanser, t.ex. metaller, oljekolväten, lös
ningsmedel, PCB- och PAH-föreningar.

Mp
(108+800)

Huvudsakligen norr 
om banan, delvis pä 
linjen

Berg

9 Salo Metallindustri. Eventuella skadliga substanser, t.ex. lös
ningsmedel och metaller.

E+M
(114+800)

Söder om bandrag
ningen (gränsar mot 
banomrädet)

Lera

10 Salo Metallindustri. Eventuella skadliga substanser, t.ex. lös
ningsmedel och metaller.

E+M
(114+600)

Söder om bandrag- 
ningen (gränsar mot 
banomrädet)

Lera

Tabell 26. Objekt utanför datasystemet MATTI som kan ge upphov till konsekvenser vid byggandet. Objektets nummer refererar till symbolen 
pá figur 98.

Objekt
nr.

Kommun Objekt som eventuellt orsakar förore
ning

Banlinje
(+sektion)

Placering i förhällande till ban
dragningen

Jordmän

11 Vichtis Smäindustri/verksamhetslokal/lagring E+M
(50+170)

Vid banlinjen Sand (randbildning)

12 Lojo Smäindustri/verksamhetslokal/lagring E+M
(50+360)

Norr om banlinjen (ca 50 m) Sand (randbildning)

13 Lojo Smäindustri/verksamhetslokal/lagring E+M
(50+600)

Fastigheten gränsar mot 
bandragningen

Sand (randbildning)

14 Kyrkslätt Byggnadskvarter med verksamhetslo- 
kaler

E+M
(36+450)

Gränsar mot bandragningen, pä 
norra sidan

Lera

Tabell 27. Bedömning av konsekvenserna av objekt med förorenad jordmán.

Objekt
nr.

Banlinje
(+sektion)

Uppskattad risk för spridning av skadliga 
substanser till grund- och/eller ytvatten + 
motivering

Konsekvensbedömning

4 E
(103+600)

Grundvatten: medelmättlig (inom ett grund- 
vattenomräde, inte inom ett omräde där 
grundvattnet egentligen bildas).
Ytvatten: liten

Omrädet utgörs av ett gammalt grustag där det har funnits en 
avstjälpningsplats. Tillsvidare inget behov av rening inom om
rädet (källa: MATTI-databasen). Föroreningsgraden och re- 
ningsbehovet mäste bedömas dä markanvändningen förändras.

3 Ee
(54+100)

Grundvatten: medelmättlig (inom ett grund- 
vattenomräde, inte inom ett omräde där 
grundvattnet egentligen bildas).
Ytvatten: liten

Jordmänen vid nedskrotningsanläggningen kan till följd av 
verksamheten vara förorenad. Föroreningsgraden och re- 
ningsbehovet inom omrädet ska bedömas före byggandet av 
banan.

1 E+M
(35+000)

Grundvatten: liten (jordmänsförhällanden 
med svag vattenledningsförmäga). 
Ytvatten: medelmättlig, om avfallsfyllanden 
mäste grävas upp

Beroende pä avfallet och det övriga fyllnadsmaterialet kan ät- 
gärder för iständsättning av avstjälpningsplatsen bli nödvän- 
diga. Information om sammansättningen i avfallet behövs.

14 E+M
(36+450)

Grundvatten: liten (jordmänsförhällanden 
med svag vattenledningsförmäga). 
Ytvatten: liten

Ingen information om jordmänens föroreningsgrad. Objektet 
har inte klassificerats i datasystemet MATTI. Mer information 
behövs om verksamheten vid objektet.

5 E+M
(45+700)

Grundvatten: medelmättlig (jordmänen i om- 
rädet utgörs av sand med god vattenled
ningsförmäga).
Ytvatten: liten.

Bandragningen gär i närheten av en körövningsbana. Om 
det under byggfasen blir nödvändigt att bygga pä det tidiga
re banomrädet, behövs en utredning av jordmänens förore
ningsgrad och reningsbehov.

7 E+M
(47+400)

Grundvatten: liten (jordmänsförhällanden 
med svag vattenledningsförmäga). 
Ytvatten: liten

En avstjälpningsplats har funnits pä omrädet. Ingen använd- 
ningsbegränsning inom omrädet (källa: MATTI-databasen). 
Om omrädet inte behövs i samband med byggandet av banan, 
bedöms det att det inte ger upphov till nägra konsekvenser.

11 E+M
(50+170)

Grundvatten: medelmättlig (inom ett grund- 
vattenomräde, inte inom ett omräde där 
grundvattnet egentligen bildas).
Ytvatten: liten

Ingen information om jordmänens föroreningsgrad. Objektet 
har inte klassificerats i datasystemet MATTI. Mer information 
behövs om verksamheten vid objektet.

12 E+M
(50+360)

Grundvatten: medelmättlig (inom ett grund- 
vattenomräde, inte inom ett omräde där 
grundvattnet egentligen bildas).
Ytvatten: liten

Ingen information om jordmänens föroreningsgrad. Objektet 
har inte klassificerats i datasystemet MATTI. Mer information 
behövs om verksamheten vid objektet.

13 E+M
(50+600)

Grundvatten: medelmättlig (inom ett grund- 
vattenomräde, inte inom ett omräde där 
grundvattnet egentligen bildas).
Ytvatten: liten

Ingen information om jordmänens föroreningsgrad. Objektet 
har inte klassificerats i datasystemet MATTI. Mer information 
behövs om verksamheten vid objektet.

6 E+M
(113+800)

Grundvatten: medelmättlig (grundvattnet 
sprider sig eventuellt till en tunnel). 
Ytvatten: liten.

Norr om bandragningen finns en servicestation. Jordmänen 
inom servicestationsomrädet kan vara förorenat. Jordmänen i 
omrädet bestär av lera och morän med svag vattenlednings
förmäga, vilket betydligt minskar risken för spridning. Om 
skadliga substanser spridit sig till grundvattnet, finns det en 
risk för att de sprider sig med läckagevatten till en tunnel.

10 E+M
(114+600)

Grundvatten: liten. 
Ytvatten: liten.

Industriomräde som gränsar mot den nuvarande bandrag
ningen. Det kan finnas förorenad mark inom omrädet.

9 E+M
(114+800)

Grundvatten: liten. 
Ytvatten: liten.

Industriomräde som gränsar mot den nuvarande bandrag
ningen. Det kan finnas förorenad mark inom omrädet.

2 M
(85+280)

Grundvatten: liten (jordmänsförhällanden 
med svag vattenledningsförmäga). 
Ytvatten: medelmättlig, om avfallsfyllanden 
mäste grävas upp

Beroende pä avfallet och det övriga fyllnadsmaterialet kan 
man bli tvungen att flytta pä avfallsfyllnaden eller vidta andra 
iständsättningsätgärder. Information om karaktären av av
fallsfyllnaden behövs.

8 Mp
(108+800)

Grundvatten: liten.
Ytvatten: liten. Päomrädet finns en verksam 
avstjälpningsplats där bl.a. vatteninsamlingen 
och -ledningen arrangerats.

Omrädet är en verksam avstjälpningsplats. Bandragning
en gär vid södra gränsen av avstjälpningsplatsomrädet. Byg
gandet av banan kan medföra konsekvenser för bl.a. arrang- 
emangen med vattenhantering pä avstjälpningsplatsen.
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17.5. Osäkerhetsfaktorer

I detta skede har man strävat efter att identifiera de omräden vid bandragningarna som 
eventueltt är förorenade och som kan medföra konsekvenser i samband med byggan- 
det av banan och miLjökonsekvenser i samband med byggandet. Ingen undersöknings- 
information om eventuelta skadLiga substanser i jordmänen, omfattningen av de föro
renade omrädena och voLymen av förorenad mark stod tiLL förfogande i detta skede av 
bedömningen.

BLand annat databasen MATTI och flygbiLder har använts som utgängsinformation. Vid 
bandragningen har det eventueLLt bedrivits sädan verksamhet som inte har tagits upp i 
databasen MATTI eLLer som inte syns pä kartorna eLLer pä flygbiLderna. Denna kan vara 
tiLL exempeL gammaL industriverksamhet, gamLa underjordiska oLjecisterner osv., som 
inte Längre finns eLLer som har Lagts ned, och informationen om dessa har inte bevarats 
fram tiLL idag. De aktueLLa objekten finns ofta inom de nuvarande tätortsomrädena eLLer 
i närheten av dessa.

Vid konsekvensbedömningen har man inte stävat efter att bedöma jordmänens förore- 
ningsgrad och behovet av iständsättning för varje identifierat objekt. Den ifrägavarande 
bedömningen kräver noggrannare undersökningar av jordmänens föroreningsgrad.

17.6. Förbyggande och Lindring av skadLiga konsekvenser

Förebyggandet och Lindringen av konsekvenserna som de förorenade markomrädena 
ger upphov tiLL anknyter i synnerhet tiLL de objekt där det finns en risk för att skadLiga 
substanser sprider sig. Med en omsorgsfuLLt pLanerad och genomförd iständsättning av 
förorenad jordmän kan uppkomsten av skadLiga konsekvenser i väsentLig grad minskas 
och förebyggas.

17.7. CentraLa konsekvenser och jämföreLseaLternativen

De mest betydande konsekvenserna av förorenad mark anknyter tiLL de eventueLLa kost- 
nader som en iständsättning av den förorenade marken ger upphov tiLL. MiLjökonsekven- 
serna av en eventueLL iständsättning kan kontroLLeras i samband med iständsättningen. 
De eventueLLa miLjökonsekvenserna kan i väsentLig grad päverkas med hjäLp av vaL av 
metoder för iständsättningen.

Vid bandragningsaLternativen finns objekt som omfattar en risk för förorenad mark och 
som mäste beaktas vid byggandet av banan. Största deLen av objekten finns Längs drag- 
ning E+M. Vid den aktueLLa dragningen finns totaLt 11 objekt. Längs LinjeaLternativen Ee, 
M och Mp finns ett objekt som omfattar en risk för förorenad mark vid respektive aLter
nativ. De mest betydande konsekvenserna för byggandet av banan uppstär sannoLikt tiLL 
föLjd av de tidigare avstjäLpningspLatser vid dragningarna vars avfaLLsfyLLnad i aLLmänhet 
är bLandförorenat, dvs. skadLiga substanser päträffas ofta i avfaLLsfyLLnaden.
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18. TRAFIK

18.1. Utgängsinformation och tillämpade metoder 18.2. Beskrivning av trafikarrangemangen

Vid bedömningen av de trafikmässiga konsekvenserna har föLjande käLLor statt tiLL för- 
fogande:

• BanförbindeLsen HeLsingfors- Äbo, förundersökning och konsekvensbedömning, 
BanförvaLtningscentraLen 2006

• Genbanan Esbo -  SaLo, PreLiminär generaLpLan, PLanbeskrivning (utkast 26.03.2010)
• Trafikmässiga granskningar pä avsnittet Esbo -  Lojo -  SaLo.

Bedömningen av de trafikmässiga konsekvenserna grundar sig pa anvisningen Ratain- 
vestointien hankearviointiohje (Anvisning om bedömning av projekt med baninveste- 
ringar) BanförvaLtningscentraLen B12/2004.

ParaLLeLLt med den nuvarande banan (0 -aLternativet) har 5 aLternativa dragningar fram- 
Lagts för den pLanerade nya banan. Med tanke pa restiderna, prestationerna, stationerna 
och trafiken är skiLLnaderna meLLan dessa aLternativ ringa.

Figur 100. Trafikmodell enligt nuläge i korridoren Helsingfors-Abo. /Banförbindelsen Helsing- 
fors-Abo, Förundersökning och konsekvensbedömning/

Figur 101. Trafikmodell enligt jämförelsealternativet i korridoren Helsingfors-Abo. /Banförbin- 
delsen Helsingfors-Abo, Förundersökning och konsekvensbedömning/

Förbindelsen frän Äbo mot HeLsingfors är en viktig deL av Södra FinLands bannät. I pas
sagerartrafiken företas ärligen mer än 1 miljon resor med fjärrtäg frän HeLsingfors till 
Äbo. Passagerartrafikens utbud i 0 -alternativet presenteras pä figur 100. Pä kustbanan 
mellan Helsingfors och Äbo är transportmängderna i godstrafiken smä (<200 000 ton 
per är), och transportmängderna mellan exempelvis Hangö och Helsingfors är mäng- 
dubbla jämfört med kustbanan. Transporterna pä kustbanan utgörs huvudsakligen av 
rävirkestrafik mot Östra Finland, de största trafikplatserna är Salo och Pohjankuru, var- 
dera med trafik pä cirka 70 000 ton, den tredje största trafikplatsen är Pikis (30 000 ton). 
/Banförbindelsen Helsingfors -Äbo, Förundersökning och konsekvensbedömning/

Samtliga alternativ som behandlas i denna beskrivning motsvarar trafikmässigt alter
nativ 2B i ovan nämnda utredning. Dess trafikutbud presenteras pä figur 101 och trafik
prognosen för är 2050 pä figur 102.

Tägutbudet skulle vara följande:

• 1 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten Helsingfors-Salo-Äbo
• 4 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten Helsingfors-Lojo
• 2 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten Helsingfors-Kyrkslätt
• 2 x S-täg/h/riktning pä rutten Helsingfors-Kyrkslätt
• 1 x Y-täg/h/riktning pä rutten Helsingfors-Karis

Restiden mellan Salo och Äbo är 30 minuter.

Figur 102. Banförbindelsen Helsingfors-Abo, Förundersökning och konsekvensbedömning -  tra- 
fikprognos för är 2050 enligt alternativ ALT 2B i utredningen (passagerare/d) och ök- 
ning ( % )  jämfört med nuläge och jämförelsealternativ ALT 0 (är 2050).

I arbetet (Trafikmässiga granskningar av avsnittet Esbo-Lojo-SaLo) granskades tägut
budet meLLan SaLo och Äbo enLigt föLjande:

• 1 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten SaLo-Äbo
• 1 x fjärrtäg/h/riktning pä rutten HeLsingfors-SaLo-Äbo
• 1 x godstäg/h pä rutten Äbo-SaLo.

Visionen av det stegvisa förverkLigandet av genbanan ESA (Västbanan) och uppbygg- 
naden av markanvändningen finns i rapporten “Länsiradan maankäytön kehityskuva 
(UtveckLingsbiLden för Västbanans markanvändning)”. Byggandet och Lönsamheten av 
banan kräver reLativt tätt och stadsLikt byggande av stationsomrädena inom aLLa kom- 
munomräden. I utveckLingsbiLden har utgängspukten för totaLdimensioneringen och 
pLaceringen av bosättningen varit genomförbarheten av banan och funktionaLiteten av 
samhäLLsstrukturen inom banzonen. I utveckLingsbiLden har markanvändningen och för
verkLigandet av banan framLagts i situationer där invänarantaLet i zonen ökar med 150 
000 invänare (fas 3, banan Esbo -  Lojo -  SaLo, tabeLL 28).

Tabell 28. Ökningen av markanvändningen och tágtrafikutbudet i ESA-banans trafikkorri
dor fram till cirka ár 2050 enligt utredningen Länsiradan maankäytön kehityskuva 
(Utevcklingsbild för Västbanans markanvändning).

Invänare Arbetsplatser

FAS 3 +150000 +49000

Dagens situation 86 000 32 100

Totalt 236000 81 200

Tagtrafik_________________________________________________________________

Bana till Lojo centrum och Virkby + LempoLa fjärrtägstation

12 stationer (Myntböle, Hista, Veikkola, Huhmari, Nummela, Muijala, Perttilä och Lo
jo centrum, Mellersta Lojo, Lempola, Tynninharju och Virkby)

Intervall i lokaltrafiken 15 min fram till Perttilä och 30 min till Lojo centrum och mot 
Virkby

Intervall i fjärrtägtrafiken ca 60 min.

Ca 37 000 användare dagligen

I den sista fasen för förverkLigandet av ESA-banan dä heLa avsnittet Esbo -  Lojo -  SaLo 
har anLagts och är i drift skuLLe inga täg Längre trafikera pä de nuvarande fjärrtrafikba- 
norna tiLL Äbo, utan PendoLino eLLer motsvarande förbindeLse skuLLe trafikera Längs SaLo- 
genbanan meLLan HeLsingfors och Äbo. Pä ESA-banan stannar fjärrtägen i BöLe, Esbo, 
Lojo, SaLo, Kuppis och Äbo. Resan med fjärrtägen tar totaLt 85 minuter (figur 103). Jäm
fört med det skede dä banan när Lojo skuLLe restiden meLLan HeLsingfors och Äbo i och 
med fortsättningen av SaLo-banan förkortas med 37 minuter.

EnLigt utredningen kan godstrafiken pä avsnittet Äbo -  SaLo inte ökas utan att ätgärder 
vidtas för att utveckLa spären.
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Figur 103. Restiderna mellan Helsingfors och Äbo när ESA-banan färdigställts.

När ESA-banan färdigställts ska avsnittet Salo -  Äbo byggas som dubbelspärigt elLer sä 
ska avsnitt med dubbla spär byggas pä banan, om avsnittet i framtiden ska användas av 
bäde gods- och närtrafik. /Trafikmässiga granskningar pä avsnittet Esbo -  Lojo -Salo  /

18.3. JämföreLseaLternativ

Trafikmässigt är skiLLnaderna mellan alternativen E+M, Ee, M, Mk och Mp smä. Inom 
noggrannhetsgränserna i den tiLLgängLiga utgängsinformationen uppstär inga betydan- 
de skiLLnader meLLan aLternativen med tanke pä fördeLarna för användarna och kostna- 
derna för trafikeringen. JämföreLse görs aLLtsä huvudsakLigen meLLan förverkLigandet av 
Genbanan och nätverket av dagens typ (ALT 0+).

Det finns skiLLnader meLLan investeringskostnaderna för aLternativen, och därför finns 
det avvikeLser i de samhäLLsekonomiska nyckeLtaLen.

I den trafikmässiga jämföreLsen betonas de monetära faktorerna och de faktorer som 
kan omvandLas tiLL monetära faktorer. För passagerana omfattar fördeLarna direkta tids- 
besparingar tiLL föLjd av att resorna tar kortare tid och direkta tidsbesparingar tiLL föLjd 
av att servicenivän i koLLektivtrafiken förbättras, besparingar som genereras dä busstra
fiken minskar, besparingar som genereras av att de andra trafikformerna (exempeLvis 
personbiLstrafik) minskar samt besparingar i fräga om oLycks- och utsLäppskostnader. 
Kostnadsfaktorerna omfattar de ökade kostnaderna för tägtrafiken (i synnerhet Lojo 
närtägtrafik) samt för banunderhäLLet. De ärLiga besparingarna i situationen är 2050 
jämfört med 0-aLternativet presenteras i tabeLL 29.

Tabell 2g. Förändringarna i árskostnaderna till följd av Genbanan i situationen är 2050. /  
Banförbindelsen Helsingfors-Äbo, Förundersökning och konsekvensbedömning/

Miljoner €/ar (2050) Genbanan

Direkta tidsfördelar 3,98
Direkta serviceniväfördelar 1,79
Busstrafik 1,95
Tids- och resekostnader för andra trafikformer 7,39
Olycka och miljö 2,27

Underhäll -2,59
Tägtrafik -5,72
Totalt 9,07

SkiLLnaderna mellan de olika bandragningsalternativen fäs dä besparingarna jämförs 
med kostnaderna för genomförandet av projektet (tabell 30). Som nyckeltal används 
avkastningsgraden för ett är (hur stor del av investeringarna som kan amorteras med 
fördelarna under ett är (2050) och nytto-kostnadsförhällandet (hur stor del av investe
ringarna som kan betalas med besparingar som ackumuleras under 30 är (2020 -  2050), 
diskontoränta 5 % ,  restvärde 25 % ) .  Beräkningarna grundar sig pä resultaten av ut- 
redningen Banförbindelsen Helsingfors -  Äbo, Förundersökning och konsekvensbedöm- 
ningi som har uppdaterats med nya kostnadsuppskattningar.

Tabell 30. Samhällsekonomiska nyckeltal för dragningsalternativen

Dragningsalternativ Investering M € N / K avkastningsgrad för ett ar %

E 1288,4 0,12 0,70

M 1366,0 0,11 0,66

Ee 1274,7 0,12 0,71

Mk 1259,9 0,12 0,72

Mp 1341,1 0,12 0,68

18.4. SLutsatser

EnLigt den samhäLLsekonomiska kaLkyLen är inget dragningsaLternativ Lönsamt. Trots att 
projektet genererar fördeLar för passagerarna och miLjön, är investeringskostnaderna sä 
höga att besparingarna inte räcker tiLL för att täcka dem. En kaLkyL av denna typ tar inte 
stäLLning tiLL bLand annat konsekvenserna för region- och samhäLLsstrukturen, verksam- 
hetsförutsättningarna för näringsLivet eLLer naturvärdena. Därför ska den samhäLLseko- 
nomiska kaLkyLen användas enbart som en deL av den totaLa uppskattningen.
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19. ANLÄGGNINGSTIDEN

19.1. Konsekvenser under byggandet

I ett projekt av denna omfattning är byggtiden synnerügen Läng, hela projektet tar upp- 
skattningsvis 6 -  10 är. OLägenheterna under byggandet är säLedes ocksä Längvariga; 
visserLigen med tyngdpunkten förLagd tiLL vissa omräden enLigt byggfaserna. De största 
skadLiga konsekvenserna under byggandet uppstär tiLL föLjd av störningarna frän bygg- 
trafiken och -transporterna för bäde den övriga trafiken och den LokaLa bosättningen. 
Dessutom ger päLnings-, sprängnings- samt schaktningsbuLLret och -vibrationerna och 
dammet upphov tiLL väsentLiga oLägenheter för invänarna och naturmiLjön. Invänarna 
drabbas ocksä av oLägenheter tiLL föLjd av de nya temporära förbindeLserna och omvä- 
garna.

Byggandet Leder ocksä stäLLvis tiLL att grundvattennivän sjunker och att ytvattnen grum- 
Las pä de stäLLen där byggätgärder vidtas i närheten, bLand annat vid bropLatserna.

Varaktigheten av oLägenheterna under byggandet varierar. De buLLeroLägenheter som 
sprängnings- och schaktningsarbetena ger upphov tiLL är kortvariga medan damman- 
det och oLägenheterna tiLL föLjd av arbetspLatstrafiken är mer Längvariga. Dessa varar sä 
Länge byggandet pägär. Under sprängnings- och schaktningsarbetena bör naturvärde- 
na beaktas, bLand annat sä att de aktueLLa arbetena inte utförs under fägLarnas häck- 
ningstid.

Schaktningen och byggandet av tunnLarna ger upphov tiLL sprängämnesrester. Sprid- 
ningen av dessa tiLL de närLiggande vattendragen mäste förhindras.

19.2. UppsamlingsstäUen

I sin heLhet ger projektet upphov tik rikLigt med överskottsmassa. Beroende pä aLter- 
nativet, ackumuLeras 1 7 - 20 miLjoner m3 överskottsmassor. Bergsmassorna torde kunna 
användas för annat byggande inom regionen, men för de mjuka jordmassorna behövs 
uppsamLingsstäLLen. UppsamLingsstäLLena ska utredas under föLjande pLaneringsfas, dä 
aLternativet för den fortsatta pLaneringen har vaLts. UppsamLingsstäLLen bör sökas sä 
nära det stäLLe där massorna uppstär som möjLigt, eftersom man pä detta sätt kan mini
mera de skadLiga konsekvenser som exempeLvis transporterna ger upphov tiLL.
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20. OSÄKERHETSFAKTORER

Vissa osäkerhetsfaktorer anknyter tiLL miLjökonsekvensbedömningen. Under pLanerings
fasen -  den preLiminära generaLpLanen -  görs pLaneringen i stora drag, terrängkorrido- 
rerna granskas, men inga detaLjer pLaneras tiLLsvidare. Därför kan de framLagda drag- 
ningarna, ätgärderna, pLaceringen av konstruktionerna och de tekniska frägorna ändras 
vid den noggrannare pLaneringen, i och med förverkLigandet. BanaLternativens terräng- 
korridorer har undersökts enLigt en sädan noggranhet att samtLiga undersökta aLterna
tiv kan genomföras och att den bandragning som väLjs för den fortsatta pLaneringen kan 
anvisas i LandskapspLanen.

Granskningsäret 2030 för konsekvensbedömningen (äret för prognossituationen) Lig
ger Längt fram i tiden och utgör säLedes ocksä en faktor som bidrar tiLL ossäkerheten i 
bedömningen. I synnerhet trafikvoLymerna, utveckLingen och fördeLningen av dessa, är 
svära att förutspä. Ocksä utveckLingen av markanvändningen och byggtekniken kan för- 
ändras betydLigt, och idag känner man inte tiLL de framtida besLuten och situationerna. 
Antagandena och bedömningarna grundar sig pä en framtidsbiLd av dagens typ.

ReLativt täckande utgängs- och utredningsinformation har stätt tiLL förfogande, och den 
har skapat en god grund för konsekvensbedömningarna. Utredningarna och konse- 
kvensbedömningarna har i huvudsak grundat sig pä befintLig information som erhäL- 
Lits frän kommunerna, Landskapsförbunden samt miLjöcentraLerna inom verkningsom- 
rädet.

ReLativt fä naturinventeringar har genomförts, men naturförhäLLandena har ändä utretts 
med stöd av kartLäggningar av terrängen. Nivän pä naturutredningarna har stäLLts i re
Lation tiLL kraven under pLaneringsfasen. NaturkartLäggningarna har fokuserat pä de vär- 
defuLLa omrädena, och därför är uppgifterna inte Lika noggranna för samtLiga banavsnitt. 
Under arbetet har ändä flera terrängbesök tiLL de kända och antagna värdefuLLa omrä
dena gjorts, och därför har de uppgifter som saknas kunnat utredas.

Det är osannoLikt att projektet genomförs före är 2030, och därför har noggrannheten i 
och omfattningen av naturutredningarna ansetts Lämpa sig väL för behoven i den preLi
minära generaLpLanen. Tidpunkten för genomförandet av projektet beror pä hur nödvän- 
digt projektet uppLevs i framtiden.

Uppskattningarna av antaLet invänare och arbetspLatser inom de eventueLLa stations- 
omrädena pä banavsnittet Esbo -  SaLo grundar sig pä dimensioneringsberäkningarna 
i NyLands förbunds strukturmodeLLarbete. Beräkningarna är teoretiska och grundar sig 
pä genereLLa areaLer. Det verkLiga byggandet som genomförs kan avvika frän dessa upp- 
skattningar. Den Lösning som väLjs som grund för NyLands förbunds struktur kan ocksä 
vara en sädan modeLL där stationer i närtrafiken meLLan Esbo centrum och Lojo inte har 
framLagts.
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21. RISKHANTERING 22. FÖREBYGGANDE OCH LINDRING AV
SKADLIGA KONSEKVENSER

21.1. Allmänt

Genbanan Esbo -  Salo har planerats som en blandtrafikbana, vilket förutom passage
rartrafik möjliggör godstrafik pä banan. Enligt uppskattningen blir godstrafiken pä gen
banan Esbo -  Salo ändä mycket ringa, dimensioneringen för beräkningarna är 1 gods- 
täg/dygn. Därför är riskerna för olyckor som godstrafiktransporterna eventuellt ger upp- 
hov till ocksä mycket smä.

21.2. Risker under driften

Utgängspunkten för planeringen har varit att grundvattnet skyddas pä de avsnitt där 
banan gär genom grundvattenomräden. I praktiken innebär detta att bantrafiken el
ler en eventuell olycka inte leder till att förorenande ämnen eller andra utsläpp sprider 
sig till grundvattnet. Skyddet pä grundvattnet blir säledes tätt, och de eventuella föro
renande substanserna leds med hjälp av torkning till ett omräde utanför grundvatten- 
omrädet.

Under planeringsarbetet har omfattande bullerberäkningar och -utredningar genom- 
förts. Dessa har resulterat i en preliminär plan för bullerbekämpning. Planeringen av 
bullerbekämpningen kommer att fortsätta under de följande planeringsfaserna av pro- 
jektet, men utgängspunkten är att de fastigheter som utsätts för buller skyddas mot 
buller enligt riktvärdena. I bullerutredningarna har man ocksä tagit hänsyn till de sä 
kallade stillsamma omrädena, dvs. omräden där det idag inte förekommer störande bul- 
lerolägenheter, men om en bandragning som gär genom dessa omräden väljs, bör bul
lerbekämpningen inom dessa omräden planeras enligt de aktuella anvisningarna under 
de följande planeringsfaserna.

Misslyckande i fräga om planerigen av bullerbekämpningen är en risk som man mäste 
förbereda sig för genom att efter uppförandet av de bullerförebyggande konstruktio- 
nerna genomföra kontrollmätningar av bullernivän och eventuellt komplettera buller
bekämpningen.

Bantrafiken ger ocksä i normala situationer upphov till vibrationsolägenheter, i synner- 
het i omräden med mjuk jordmän. I detta planeringsarbete har man förberett sig för en 
stödkonstruktion som vilar pä en pälningsplatta i omrädena med mjuk mark, vilket för- 
hindrar att olägenheterna till följd av vibrationerna sprider sig till omgivningen. Om det 
inom nägot omräde där en pälningsplatta inte byggs uppstär störande vibrationer, ska 
dämpningen eller minimeringen av vibrationerna skötas pä nägot annat sätt.

Stombuller förekommer oftast pä omräden med härdbottnad jordmän. Vid planeringen 
har man preliminärt tagit hänsyn till de omräden där det kan uppstä stombuller, och för 
dessa omräden har stombullerskydd i bankonstruktionen föreslagits. Om stombuller 
förekommer under driften av banan pä andra omräden än de som i fräga om bullerbe
kämpningen tagits upp i planerna, ska dämpningen skötas pä nägot annat sätt.

Pä järnvägsomrädet, parallellt med banan, byggs en serviceväg, om det inte finns nägon 
annan trafikduglig väg i närheten av banan. I eventuella olyckssituationer eller i situa
tioner dä täget av nägon orsak stannar, kan man via servicevägen fä nödvändig hjälp 
till det aktuella stället.

Tunnlarna pä bandragningarna har dimensionerats enligt tillgängliga säkerhetsnormer 
sä att tunnlar som är mindre än 400 meter länga är dubbelspäriga tunnlar, vilket inne
bär att den längsta sträckan till en eventuell olycksplats i tunneln är 200 meter. Tunnlar
na som är mer än 400 meter länga är enkelspäriga. I dessa fall byggs utrymningsvägar 
till den andra tunneln med cirka 200 meters mellanrum i väggen mellan tunnlarna.

Korsningarna mellan bandragningarna och vägarna är alltid planskilda, dvs. plan- 
korsningar tilläts inte pä banan. Vid tätorterna inhägnas banan, och viltstaket byggs i 
princip pä de avsnitt där banan och motorvägen ligger intill varandra och ett vilstaket 
byggts längs motorvägen. I princip ska undergängar under banan passas in pä de stäl
len där det finns undergängar under motorvägen.

21.3. Konsekvenser under byggandet

Under byggandet kan risker i fraga om miljon uppsta bland annat under sprangningsar- 
betena. Riskerna kan omfatta till exempel blockolyckor, bristningar i konstruktionsgrun- 
derna, spridning av sprangamnesrester i miljon eller irreversibla olagenheter till foljd 
av dammandet. Arbetsplatsfordonen och andra maskiner och apparater kan generera 
skadliga miljoutslapp, som kan ge upphov till stora och langvariga skador.

Redan i utgängspunkten har man strävat efter att utarbeta planeringslösningarna sä 
att projektet ger upphov till sä fä skadliga konsekvenser som möjligt. Principerna för 
den tekniska planeringen av banan har gett en klar utgängspunkt för exempelvis spä- 
rets horisontal- och vertikalgeometri, vilket har lett till att man oundvikligen räkat ut för 
en situation där konflikter med miljövärdena inte har kunnat undvikas.

I de föregäende kapitlen om konsekvensensbedömningen har lindringsätgärder som är 
karaktäristiska för varje konsekvens framlagts. En detaljerad planering hör till de senare 
planeringsfaserna.

Lösningarna för förebyggande av skadliga konsekvenser har omfattat bland annat byg- 
gande av:

• konstruktioner för bullerbekämpning vid bostadsomrädena
• pälningsplattor pä vibrationskänsliga omräden
• stombullerdämpning i bankonstruktionen
• rikligt med länga broar vid övergängarna över vattendrag, vilket gör det möjligt att 

röra sig längs stranden under broarna (bäde människor och djur)
• länga jordbroar enligt landskapsmässiga utgängspunkter
• tunnlar vid höga bergsgenomborrningar i män av möjlighet.

Man har strävat efter att minimera de skadliga miljökonsekvenserna ocksä genom att i 
män av möjlighet undvika dragningar genom

• värdefulla byggda miljöer
• arkeologiska objekt och omräden
• naturskyddsomräden, Natura 2000 -omräden och värdefulla naturobjekt
• värdefulla kulturmiljöer och landskapsmiljöer
• att minimera längden pä övergängarna över vattendrag.

Ingen konkret anpassning av banan i landskapet och miljön har tillsvidare gjorts i den- 
na planeringsfas, men i de följande planeringsfaserna bör särskild uppmärksamhet fäs- 
tas vid formgivningen av landskapet, grönbyggandet i banomgivningen, konstruktio- 
nerna som omfattar bland annat broar, tunnelmynningar och bullerbekämpningskon- 
struktioner för att kunna skapa en enhetlig och högklassig skepnad. Vid sammanstäl- 
ningen av planeringslösningarna bör lösningarnas ekonomiska, sociala och ekologiska 
hällbarhet beaktas.
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Nedan presenteras de centrala konsekvenserna av projektet per tema och en jämförel- 
sealternativen. Avslutningsvis har de centrala konsekvenserna och jämförelsealternati- 
ven samlats i en sammanfattande tabellform.

Markanvändning och regional Struktur

Genbanan, inklusive de eventuella stationsreserveringarna och -platserna för närtäg- 
trafiken, stöder förverkligandet och effektiviseringen av de planerade bostads- och ar- 
betsplatsomrädena mellan Esbo och Lojo. Genbanan försämrar ändä inte i väsentlig 
grad utvecklingsutsikterna för tätorterna längs kustbanan. I Lojo skapar uppförandet 
av en ny station norr om centrum förutsättningar för utveckling av ett nytt bostads- och 
arbetsplatsomräde som stöder sig pä den nya spärtrafiken. Effektiviseringen av mark- 
användningen kring den nya stationen förlänger den länga bandlika tätortsstrukturen 
i Lojo norrut.

Den mest centrala skillnaden mellan de olika alternativen uppstär dä de eventuella sta- 
tionsplatserna för närtrafiken byggs. Dessa kan ändä utvecklas först längt fram i tiden. 
Utgängspunkterna för utvecklingen av de eventuella stationsplatser för närtägtrafiken 
som föreslagits mellan Lojo och Salo är inte särskilt bra, för Muurla kanske en aning 
bättre än för de andra.

Alternativen M, Mk och E kan anses vara nägot bättre än de andra, eftersom de möjlig- 
gör en stationsplats för Muurla närtrafik. Alternativen E och Ee kräver en ny terrängkor- 
ridor pä en läng sträcka, medan alternativen M, Mk och Mp gär i närheten av terrängkor- 
ridoren för motorväg E18. I alternativ Mp sker minst splittring. I fräga om konsekvenser
na för markanvändningen är alternativ Ee det sämsta, eftersom det begränsar utveck
lingen av Routio- och Paloniemiomrädena.

De betydande hinderverkningarna av genbanan beträffande tvecklingen av markan
vändningen kan lindras i samtliga dragningsalternativ genom en noggrannare plane
ring av arrangemangen vid över- och undergängar.

Om genbanan inte förverkligas (alternativ 0+), realiseras inte den förbättring av att- 
raktiviteten som grundar sig pä en snabbare spärtrafikförbindelse i Lojo och Salo samt 
mellan huvudstadsregionen och Egentliga Finland. Längs kustbanan som ska förbätt- 
ras effektiviseras markanvändningen och blir stegvis tätare. Lokaltägtrafikens bana och 
stationsplatser, inklusive tätorterna mellan Esbo centrum och Lojo, kan förverkligas bä- 
de i alternativen för genbanan och i alternativ 0+.

Människornas levnadsförhällanden och trivsel

En riktgivande placering av banan har anvisats i Nylands landskapsplan. I Egentliga 
Finlands landskapsplan finns ännu ingen utmärkning av genbanan. Däremot har det re
dan i de föräldrade regionplanerna funnits en riktgivande utmärkning av genbanan. De 
lokala invänarna klagar pä att den planering som pägätt redan i flera är har gett upphov 
till oro, till och med frän en generation till en annan, över bullret, trivseln, värdeutveck- 
lingen av fastigheterna som hamnar i närheten av banan samt över de eventuella fast- 
ighetsinlösningarna. De lokala invänarna anser att projektet är onödigt och medför olä- 
genheter i synnerhet inom omrädena mellan Lojo och Salo, vilket har lett till ett omfat- 
tande motständ. Det som främst ger upphov till olägenheter för boendet är bullret frän 
spärtrafiken och banans synlighet i landskapet. Banan försämrar trivseln i boendet och

fritidsboendet i synnerhet i den omedelbara närheten av banan. Banan försämrar ocksä 
flera rekreationsomrädens värde och stör rekreationsförbindelserna.

Alternativ E+M Esbo-Lojo skär genom flera tätorter bland annat i Kolmiranta och 
Veikkola och medför olägenheter för boendetrivseln i näromgivningen samt skapar en 
ny bullerkälla vid sidan av bullret frän motorvägen. Flera hem och nägra fritidshus ham
nar under banan. Bandragningen, inklusive stationerna för närtrafiken, med inriktning 
pä persontrafik stöder förverkligandet och effektiviseringen av de nuvarande och nya 
bostads- och arbetsplatsomrädena samtidigt som förbindelserna som stöder pä spär
trafiken förbättras. Detta innebär ställvis att miljön blir mer stadslik och att byggandet 
effektiviseras, vilket invänarna anser vara en stor försämring i det nuvarande smähus- 
dominerade och naturnära boendet. I näromrädena till stationerna blir järnvägsförbin- 
delserna till huvudstaden smidiga. De nya stationerna i Veikkola och Lojo ligger ändä 
vid sidan av dagens centrum, vilket försämrar tillgängligheten till dessa och tägtrafi- 
kens attraktionskraft. Ä andra sidan avskärs en del vägar av banan och detta skapar be- 
hov av nyorganisering av vägförbindelserna.

Alternativ M följer motorvägens dragning, vilket innebär att banan skulle medföra olä
genheter för mänga av dem, vars levnadsförhällanden eller semesterbostad redan blivit 
lidande av planeringen och byggandet av motorvägen. Invänarna anser det vara oskä- 
ligt att samma omräden skulle drabbas av de skadliga konsekvenserna av banprojektet. 
Dessutom skulle mänga hushäll hamna mellan tvä stora leder. Banan medför olägen
heter för användningen av semester- och rekreationsomrädena pä grund av buller- och 
landskapskonsekvenserna. Dragningen gär genom byn Kruusila där den gär tvärs ge
nom gamla och traditionella, fortfarande verksamma lantegendomar. Detta alternativ 
omfattar Nummi station och den eventuella närtrafikstationen i Suomusjärvi. Det even
tuella uppförandet av dessa stationer skulle medföra nytta för dagens invänare. Visser- 
ligen skulle uppförandet av stationerna innebära tätare byggande, vilket i sin tur skul
le medföra förändringar i stationsomrädenas landsbygdskaraktär. I detta alternativ ut- 
sätts mest permanenta invänare för buller, och mest äkerareal ätgär i detta alternativ.

Alternativ Mk gär genom omfattande äkeromräden och Anerionjolilaakso som är viktig 
med tanke pä rekreationsanvändningen samt delar den iständsatta byn Ahtiala. Dess
utom medför banan olägenheter för rekreationsanvändningen vid Lahnajärvi och S ii- 
toonjärvi. Mest skogsareal ätgär i detta alternativ.

Alternativ Mp ger upphov till negativ samverkan med motorvägen pä samma sätt som 
alternativ M i fräga om buller, störningar och inlösningsprocesser. Pernjärvi drabbas 
av den mest betydande samverkan. Splittringen av byn Ruotsala minskar byns värde 
som bostadsomräde och kulturlandskapsomräde samt ger upphov till olägenheter för 
jordbruksnäringen. Dessutom försämrar banan värdena beträffande den rekreationsan- 
vändning som mänga omräden har, till exempel omgivningen kring Pernjärvi.

Alternativ E gär genom lugna och landsbygdsliknande omräden. Här verkar bullerök- 
ningen i proportion mycket stor. Dragningen skär genom byarna Mustlahti, Salmi och 
Arpalahti. Dessutom ger dragningen upphov till väsentliga olägenheter för fritidsbo- 
sättningen och rekreationsanvändningen av vattendragen mellan Lohilampi och de 
västra delarna av Enäjärvi samt i Hirsijärvi. I detta alternativ utsätts mest fritidsbostä- 
der för buller. Alternativet omfattar den eventuella stationsplatsen för närtrafik i Sam
matti. Det eventuella uppförandet av stationen skulle medföra nytta ocksä för de nuva- 
rande invänarna.

Alternativ Ee skär genom näset vid Lojosjön pä tränga stälten och ger upphov till vä
sentliga olägenheter för säväl den permanenta bosättningen som fritidsbosättningen, 
bäde i fräga om buller och visuella olägenheter. Banan skär av vägar och ger upphov till 
behov av nya vägarrangemang samt till hindrande konsekvenser pä näset vid Lojosjön. 
Detta försämrar tillgängligheten till tjänsterna i Lojo och pä näset vid Lojosjön. I detta 
alternativ finns mest permanenta bostäder och fritidsbostäder inom ett avständ pä 30 
meter frän banan. I närheten av banan finns ocksä servicebyggnader.

Alternativ E+M Valkjärvi-Salo gär genom bäde landsbygdsliknande omräden och 
skogsomräden mellan Valkjärvi och Muurla. Banan delar Kistola byomräde och dess 
äkrar och ger upphov till visuella olägenheter. I detta alternativ verkar bullerökningen 
i proportion mycket stor. Alternativet omfattar den eventuella stationen för närtrafik i 
Muurla. Det eventuella uppförandet av stationen skulle medföra nytta ocksä för de nu
varande invänarna. Servicebyggnaderna i närheten av banan före Lukkarinmäki i Salo 
kan drabbas av olägenheter främst under byggandet av banan. Inom detta omräde finns 
det ocksä behov av nya förbindelsearrangemang. För Salo innebär genbanan postiva 
konsekvenser, eftersom den förbättrar förbindelserna till och frän Salo samtidigt som 
Salo effektiviseras bäde som arbetplatsomräde och boendestad.

Byggandet av genbanan skapar ett nytt och omfattande influensomräde mellan Esbo 
och Salo. Det innebär ocksä att fjärrpersontrafiken mellan Helsingfors och Äbo flyt- 
tas till genbanan, medan alternativ 0+ skulle göra förbindelserna till arbetsplatserna 
och tjänsterna Helsingfors, Esbo och Salo snabbare för invänarna i kommunerna längs 
banan. Genbanan försämrar möjligheterna att utveckla persontrafikförbindelserna pä 
kustbanan mellan Karis och Salo. Däremot förutspäs närtrafiken mellan Esbo, Kyrkslätt 
och Sjundeä öka oberoende av genbanan, och nya stationstätorter kan till och med pla
neras pä denna sträckning.

Buller

I omgivningen av dragningsalternativen för banan Esbo -  Salo utgör Äbo motorväg (E18) 
den mest betydande bullerkällan i dagens läge. Konsekvenserna av motorvägen sträcker 
sig ändä inte till verkningsomrädet för dragningsalternativ E, utan bandragningen gär 
längs de sydligare dragningsalternativen inom omräden som idag är stillsamma.

Bullret ger upphov till de största konsekvenserna i omgivningen vid dragningsalterna
tiv Ee pä sträckan mellan Esbo och Lojo, i Salo tätort och väster om Lojo . Pä sträckan 
Esbo -  Lojo gär bansträckningen genom flera tätorter. Pä denna sträcka utsätts mänga 
invänare för buller, men ä andra sidan är omrädena redan idag bullriga. Bullret frän mo
torvägen är i sin tur dominerande pä mänga ställen. Dragning alternativ Ee skär genom 
de tättbefolkade orterna Routio, Hiitti och Paloniemi. I Salo tätort utsätts mänga invä
nare för bullret frän järnvägstrafiken, eftersom bandragningen gär genom ett bostads
omräde. Ocksä de byggnader som hamnar mellan banan och motorvägen utsätts för 
väsentliga bullerkonsekvenser. Dessa byggnader finns längs dragningsalternativ Mk, 
dragningsalternativ Mp och dragningsalternativ M (och E+M).

I västra delarna av Lojo och östra delarna av Salo samt i Karjalohja och Nummi-Pusula 
finns det spridda byggnader samt smä bostadskoncentrationer som hamnar i buller- 
omrädet. Pä sina ställen finns ocskä mänga fritidshus, i synnerhet vid sjöstränderna. Pä 
dragningsalternativ E finns det fritidshus som utsätts för buller, i synnerhet pä stränder- 
na av Lojosjön och Enäjärvi. Längs de nordliga dragningsalternativen finns det rikligt 
med mindre sjöar. Fritidsbostäderna pä stränderna av dessa utsätts för buller.
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I samtliga dragningsalternativ, med undantag av eventuellt dragning Ee, överskrids 
riktvärdena för det mesta inom omräden som används för fritidsboende. Detta kan för- 
klaras med att strängare riktvärden tillämpas för fritidsboende. I omgivingen av drag
ning E är bullerkonsekvenserna för fritidsboendet och miljön i allmänhet av en annan 
typ en pä dragning M. Dragning E gär idag genom mycket stillsamma omräden, och den 
nya banan skulle här leda till en total förändring i ljudlandskapet. Tägen ger inte upp- 
hov till nägot kontinuerligt buller, men i en stillsam miljö hörs bullret under gynnsamma 
förhällanden pä mycket längt avständ. Längs motorvägen överröstar buller och annat 
oljud frän motorvägen tägets ljud, och därför hörs bullret enbart i närheten av banan, 
där det ger upphov till höga bullerniväer. Ä andra sidan kan den ökade bullerbelast- 
ningen pä de omräden som redan nu belastas av bullerkonsekvenser längs motorvägen 
anses vara mycket menlig.

Preliminärt finns det längs dragning M bullerhinder pä en sträcka om totalt 19 kilome
ter. Pä de övriga dragningarna planerades mer bullerhinder: pä dragning E 25 kilome
ter, dragning Mk 24 kilometer, dragning Mp 22 kilometer och dragning Ee 30 kilometer. 
Med den preliminärt dimensionerade lösningen för bullerbekämpning kan dock inte en 
sä väldigt stor del av invänarna och fritidshusen skyddas mot bullret. Skyddandet av 
fritidshusen är utmanande, eftersom lägre riktvärden tillämpas för fritidshus än för den 
permanenta bosättningen. Bullerbekämpningsobjekten är spridda, och därför blir bul- 
lerbekämpningen inte effektiv och alla objekt kan inte skyddas mot bullret.

I de olika dragningsalternativen finns det inga större skillnader beträffande antalet 
människor som utsätts för buller. Linje Ee ger utan bullerbekämpning upphov till nägot 
större olägenheter för invänarna och fritidsinvänarna än de andra alternativen, men ge
nom bullerbekämpning kan detta problem lösas. I detta fall bör bullerbekämpningen pä 
dragning Ee fä en nägot större dimension än de andra dragningarna. De mest väsentli- 
ga skillnaderna mellan dragningsalternativen beror pä huruvida dragningen gär genom 
en miljö som redan är bullrig eller genom en miljö som är stillsam idag.

Vibrationer

Pä de omräden med mjuka jordarter som är mest problematiska med tanke pä vibra- 
tionsrisken kommer banan under de följande planeringsfaserna att planeras, och om 
banan förverkligas, att grundas pä pälningsplattor eller massabyten sä att tägtrafiken 
inte ger upphov till vibrationer som stör miljön.

Innan de byggarbeten, till exempel pälning och schaktning, som ger upphov till vibra
tioner inleds, sammanställs en miljöutredning för vibrationerna i fräga om byggnaderna 
och konstruktionerna inom verkningsomrädet. I utredningen fastställs de olika objek- 
tens vibrationstälighet, vibrationernas gränsvärden samt de nödvändiga skyddsätgär- 
derna och fortsatta ätgärderna. Ätgärderna omfattar bland annat byggnadsinspektio- 
ner, vibrationsdämpningar i fräga om känsliga apparater samt i vissa fall uppföljning av 
sättningen, om vibrationerna kan antas ge upphov till en risk för sättning i konstruk- 
tionerna.

Luft och klimat

Byggandet av genbanan Esbo -  Salo medför positiva konsekvenser i fräga om utsläppen 
av växthusgaser och andra föroreningar frän trafiken. Utsläppen frän vägtrafiken mins- 
kar, vilket i sin tur förbättrar ocksä den lokala luftkvaliteten i näromgivningen av motor- 
väg E18. Den granskade spärtrafikförbindelsen ger naturligtvis relativt smä effekter pä 
den globala klimatförändringen. Konsekvenserna av de olika persontrafikformerna för 
utsläppen av växthusgaser bör ocksä granskas som en bred helhet sä att konsekven- 
serna kan ses i rätta proportioner.

Jordmän och berggrund

Skärningarna, tunnlarna, bankfyliningarna och sidotipparna Leder till väsentLiga föränd- 
ringar i terrängformerna. Projektet genererar ett stort överskott av massor, och därför 
krävs planering för att massorna ska kunna utnyttjas effektivt. Det rekommenderas att 
de icke-förnybara naturresurserna transporteras till nägot annat ställe för äteranvänd- 
ning, om det är möjligt. Den förflyttning av massor som projektet ger upphov till pä- 
verkar ocksä omrädets vattenhushällning, eftersom ytvattenströmmarna i hög grad är 
bundna till den befintliga topografin. Pä grund av den kraftigt växlande topografin kan 
borttagningen av massorna leda till att vattnet samlas i fördjupningarna eller att när- 
omrädena torkar till följd av att ytvattenströmningarna tilltar eller förhindras.

Krosszonerna ger upphov till fara för ras inom omräden där banan gär i en ofördelaktig 
riktning, mot huvudfäran. De ofördelaktiga skärningarna och tunnlarna blir sannolikt fä, 
eftersom banan antagligen i huvudsak gär vnkelrätt mot krosszonerna. Vattenström- 
ningen i krosszonerna kan ge upphov till läckage i de skärningar där det förekommer 
kraftigt fyllda krosszoner.

Landskap och kulturmiljö

Terrängformerna i omrädet är varierande, och det finns rikLigt med vattendrag. Land- 
skapsstrukturen gär i regel i nord-sydLig eLLer nordost-sydvästLig riktning. Dragningarna 
gär i aLLmänhet mot Landskapsstrukturens riktning. Dessutom har banan en styv Lodrät 
och vägrät geometri. TiLL föLjd av dessa faktorer anpassas banan tiLL terrängen med stöd 
av bankar, bergs- och markskärningar, tunnLar och broar. FörändringstoLeransen varie- 
rar inom oLika omräden. Ett LandskapsstruktureLLt tydLigt omräde kan täLa den föränd
ring som banan medför bättre än ett smäskaLigt Landskap.

Konsekvenser för kulturmiljöerna, fornlämningarna och de byggnadshistoriska Objek
ten

Planeringsomrädet har en läng bosättningshistoria. De gamla äkrarna, byarna och det 
kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeständet skapar ett flertal betydande kulturmiljö- 
er som finns inom verkningsomrädet för samtliga dragningar.

Dragning E ger upphov till olägenheter förutom för den nationellt värdefulla kulturmil- 
jön i Lemula ocksä för miljöerna i Kiikala-Lohilampi och Mustlahti-Makkarjoki som är 
värdefulla pä landskapsnivä samt för Muurlaomrädet som ligger inom ett landskaps- 
omräde som är värdefullt pä landskapsnivä. Dragning E ger upphov till olägenheter för
utom för de nationellt värdefulla kulturmiljöerna vid Hiitti herrgärd och i Lemula ocksä 
för miljöerna i Kiikala-Lohilampi och Mustlahti-Makkarjoki som är värdefulla pä land
skapsnivä samt för Muurlaomrädet inom ett landskapsomräde som är värdefullt pä 
landskapsnivä. Dragning M medför skadliga konsekvenser förutom för de nationellt be
tydande kulturmiljöerna i Laperla och Kruusila ocksä för Raatiomrädet som är värde
fullt pä landskapsnivä samt för Muurlaomrädet som ligger inom ett landskapsomräde 
som är värdefullt pä landskapsnivä. Alternativ Mk gär inte genom nationellt värdefulla 
kulturmiljöer. Det ger upphov till olägenheter förutom för Raatiomrädet som är värde
fullt pä landskapsnivä ocksä för Ahtiala- och Muurlaomrädena inom landskapsomräden 
som är värdefulla pä landskapsnivä. Dragning Mp ger upphov till olägenheter förutom 
för de nationellt värdefulla kulturmiljöerna i Laperla och Ruotsala ocksä för Raatiomrä
det som är värdefullt pä landskapsnivä. Med tanke pä kulturmiljöerna är de olägenheter 
som alternativ Mk medför de minst omfattande. Kulturmiljöerna vid dragning Ee drab- 
bas av de mest skadliga konsekvenserna.

Det finns rikligt med fornlämningar inom planeringsomrädet. Mänga fornlämning- 
ar finns inom verkningsomrädet för varje dragning. Mest fornlämningar hamnar inom 
banomrädet eller i närheten av banan i alternativ M, och nästan lika mänga inom omrä
det för dragning Ee. Minst fornlämningar finns i närheten av dragning Mk; jämfört med 
dragningarna E och Mp är skillnaden i antalet fornlämningar inte sä stor. Olägenheter- 
na för fornlämningarna i klass 1 (nationellt värdefulla) är kraftigast inom Linnamäkiom- 
rädet i Muurla pä dragning Mp.

De byggnadshistoriska objekten ligger i allmänhet i en mer omfattande kulturhisto
riskt betydande miljö. Mest byggnadshistoriska objekt som är värdefulla pä landskaps
nivä och som hamnar under eller i närheten av bandragningen finns inom Salo stads 
centrumomräde. Vid dragning Mp finns inga objekt som är värdefulla pä landskapsni
vä. Nägra objekt blir inom omrädet för de övriga dragningarna, mest inom omrädet för 
dragning Ee.

Konsekvenser för aker- och skogsomrädena samt bergsskärningar som banan ger upp- 
hov till

Förutom en visuell hinderverkan ger banan pä äkeromrädena ocksä upphov till en funk
tionell hinderverkan som kan försämra lönsamheten av odlingen. Jordbruket upphör 
eventuellt, vilket i sin tur kan leda till att det öppna landskapet växer igen.

Granskade pä landskapsnivä är de omfattande äkeromrädena i fräga om bäde produk- 
tivitet och som en landskapsmässig helhet betydande. De mest omfattande enhetliga 
äkeromrädena finns i Aneriojokilaakso och i Ylisjärvis omgivning. Trots konsekvenserna 
av banan, bevaras de omfattande äkeromrädena ändä som relativt stora omräden. Pä 
de mindre omrädena kan konsekvenserna av banan bli till och med mycket betydande. 
Det finns ett flertal äkrar inom omrädet för varje bandragning. Det finns inga större skill
nader i konsekvenserna av dragningarna för äkeromrädena; alla dragningar gär genom 
säväl omfattande enhetliga äkeromräden som mindre äkeromräden.

Den största skogsarealen som hamnar direkt under banan finns i alternativ M, och den 
minsta i alternativ Ee. M-, Mk- och Mp-alternativen gär över skogbevuxna ryggar, till 
stor del i närheten av riksväg 1 som redan har splittrat de enhetliga skogsomrädena. 
Den ställvis ringa omfattningen av skogsomrädena mellan riksvägen och banan försvä- 
rar skogsbruket. E-dragningarna ger i sin tur upphov till större olägenheter för de enhet
liga skogsomräden där det inte sedan tidigare finns störningar i stil med dem frän riks
väg 1. Antalet bergsskärningar som bandragningen ger upphov till är minst pä dragning 
Mk och störst pä dragning Mp.

Konsekvenser för insjölandskapet

Samtliga bandragningar ger upphov till landskapsmässiga förändringar i kring mänga 
sjöar. De konsekvenser som E- och Ee-dragningarna ger upphov till för insjölandska
pet är de kraftigaste. De gär över eller tangerar flera vikar, sund och bukter bland annat 
vid Lojosjön och Enäjärvi. Konsekvenserna av M-dragningarna är ocksä kraftiga. Kon
sekvenserna av alternativen M och Mp är betydande till exempel i omrädet kring Sal
mijärvi. Bortsett frän dragning Ee ger dragningarna upphov till en väsentlig förändring 
i omgivningen kring Koivulanselkä vid Lojosjön, dragning Ee i sin tur vid övergängarna 
över Hossansalmi, Joenlahti vid Outamonjärvi och Karstunlahti. Alternativ Mk kan an
ses vara det fördelaktigaste i förhällande till förändringen i insjölandskapet.
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Slutsatser

Vid en jämförelse av konsekvenserna av alternativen i fräga om landskapet och kuL- 
turmiljön kan man sluta sig tiLL att dragning M och dess underalternativ med tanke pä 
Landskapet och kulturmiljön är fördelaktigare än E-dragningarna. M-dragningarna gär 
delvis i närheten av motorvägen, medan den nya terrängkorridoren för E-dragningarna 
splittrar den känsliga och relativt orörda miljön. Bland M-dragningarna kan alternativ 
Mk anses medföra de minst skadliga konsekvenserna. De skadliga konsekvenserna av 
alternativ Ee är kraftigast.

Objekt inom nätverket Natura 2000

Enligt Natura-behovsprövningen ska den egentligen Natura-bedömningen genomföras 
för Koskenalanens del vid Kiskonjokis övre lopp, om linje Mk väljs för den fortsatta plane
ringen. En Naturabedömning av Natura-omrädet Lakimäenmetsä ska genomföras, om 
linje Ee väljs för den fortsatta planeringen. Noux Natura-omräde kan utsättas för buller- 
konsekvenser under byggandet och driften av banan. Stationsreserveringen i Veikkola 
har föreslagits i sydvästra hörnet av Noux Natura-avgränsning. Till följd av störningarna 
under byggandet och placeringen av stationsreserveringen mäste en egentlig Natura
bedömning genomföras i samband med den fortsatta planeringen av bedömningen av 
konsekvenserna av projektet för skyddsvärdena i Natura-omrädet Noux.

Värdefulla naturobjekt och ekologiska förbindelser

Samtliga dragningsalternativ medför ogynnsamma konsekvenser för värdefulla natur- 
omräden och -objekt. De centrala problemen är att värdefulla omräden förstörs, försäm- 
ras, splittras, eller att förbindelserna mellan dessa bryts.

Alternativ E+M ger upphov till mest skadliga konsekvenser mellan Esbo och Lojo, där 
banan gär genom ett relativt tätt befolkat omräde. I Lojo gär största delen av dragnings- 
alternativen runt Hormajärvi pä norra sidan, och under ett värdefullt bergsomräde i en 
tunnel. Alternativ Ee däremot skär genom värdefulla bergsomräden och naturskydds- 
omräden och gär ocksä över Karstunlahti och Karstunjoki som utgör beaktansvärda 
habitat.

Banans alternativ E och M mellan Lojo och Salo skär bäda genom värdefulla bergsom
räden, delvis genom tunnlar, efter övergängen över Sepänniemensalmi i Lojo. Alterna
tiv E gär i närheten av mänga omräden som hör till Natura-nätverket och över Lohioja 
som hör till Natura.

Alternativ Mk skär genom samma kärnomräde i naturen och gär ocksä över ett Natura- 
omräde. Alternativ Mp skär genom flera värdefulla bergsomräden öster om Salo tätort. 
Inom de omräden där dessa alternativ ger upphov till direkta konsekvenser finns alltsä 
ett flertal naturomräden som avgränsats som värdefulla än i alternativ M.

Växtlighet, djurbestand och ekologiska förbindelser

Banprojektet kan medföra betydande skadliga konsekvenser för djurbeständet och 
växtligheten inom planeringsomrädet. En del av konsekvenserna uppstär enbart under 
byggandet, men största delen av konsekvenserna är permanenta. Under byggandet kan 
grumlingen av vattnet under grävningarna och muddringarna ge upphov till temporära 
olägenheter ätminstone för trollsländsarterna. Detta gäller övergängarna över frodiga 
vikar samt sjöar och tjärnar. En permanent konsekvens kan vara att banan skär av dju- 
rens naturliga rutter.

Banprojektet medför direkta konsekvenser för ett värdefullt habitat, även om endast en 
liten del av omrädet hamnar under dragningen. Risken är att objektet försämras betyd-

ligt, eftersom förekomsten av nägon krävande eller hotad art kan hamna under drag
ningen.

Banprojektets konsekvenser för fägelbeständet är att fäglarnas habitat förstörs och för
sämras samt att bullerkonsekvenserna ökar. För växtligheten kan byggandet av banan 
medföra förutom en direkt utrotning ocksä förändringar i vattenhushällningen inom 
värdefulla habitat, till exempel bäckar och myrar.

Mest flygekorrhabitat finns det längs linjeavsnittet E+M som är gemensamt för samtli
ga alternativ. Mest goda förökningsomräden för äkergrodan och trollsländan finns längs 
dragning E. Konsekvenserna av dragning Mk för arterna i bilaga IV (a) är utifrän den be- 
fintliga informationen ringa.

Den viktigaste faktorn med tanke pä tryggandet av utterbeständet och deras habitat är 
att vid planeringen av banprojektet ta hänsyn till uttrarnas rutter pä de ställen där ba
nan gär över en ström. Broar dras över alla bredare delar av vattendrag, älvar, bäckar 
och tjärnar sä att bankar som lämpar sig som torrstigar bevaras. De grönförbindelser 
som bankar och höga broar bildar lämpar sig ocksä för andra, större djur.

Samtliga alternativa bandragningar medför skadliga konsekvenser för de ekologiska 
förbindelserna och naturens kärnomräden. Det största kärnomrädet i naturen finns i Ki- 
skonjoki-Perniönjokiregionen. Samtliga banalternativ splittrar detta omräde som redan 
sedan tidigare korsas av motorvägen. Splittringen av de enhetliga omrädena försämrar 
dem och ökar antalet gränsomräden som utsätts för konsekvenser. Omrädenas enhet- 
lighet är svär att trygga om till exempel tunnlar inte byggs vid de viktigaste förbindel
serna längs banan. De smala ekologiska förbindelserna bryts lätt, och det är svärt att 
förutsäga hur de allt smalare förbindelserna fungerar och räcker till.

Alternativ M gär huvudsakligen genom samma terrängkorridor som motorvägen. Ban- 
och vägkombinationen leder till att de redan splittrade naturomrädena och förbindel
serna mellan dessa blir ännu smalare samt att omrädena blir ännu mer oenhetliga. Al
ternativ E i sin tur skapar hinder pä det nya omrädet och ökar splittringen. I M-alternati- 
ven blir det ä andra sidan mer krävande att bevara de ekologiska förbindelserna mellan 
naturomrädena. Grönförbindelser eftersträvas pä samma ställen som pä motorväg E18. 
Bäda banalternativen gär genom omrädet som i landskapsplanen framlagts ett omfat- 
tande kärnomräden i naturen.

De befintliga smala ekologiska förbindelserna borde tryggas genom att vid varje ställe 
bygga minst en undergäng för vilt eller en grönbro dä det är möjligt. Vid den mer detal- 
jerade planeringen ska behoven av ekologiska förbindelser för det valda banalternativet 
utredas grundligt med hänsyn till naturvärdena och arternas specialkrav sä att de hin- 
drande effekterna som uppstär blir sä ringa som möjligt.

Grundvatten

Grundvattenrisken under driften anknyter främst till transporterna av farliga ämnen och 
till den eventuella olycksrisken. I en normal situation leder inte järnvägstransporterna 
eller banunderhället till nägra konsekvenser för grundvattnet. De eventuella skadliga 
konsekvenserna som anknyter till byggandet av banan kan förebyggas med stöd av til- 
läggsutredningar av grundvattenförhällandena före byggandet samt förhandsplanering 
av byggandet som tar hänsyn till grundvattenriskerna.

Alternativen Mp, E och Ee ger upphov till minst konsekvenser för grundvattnet.

Ytvatten

I alla alternativ kommer banan att gä över flera olika vattendrag. Konsekvenserna för yt- 
vattnen uppstär huvudsakligen enbart under byggandet.

Enligt bedömningen medför alternativ M minst skadliga konsekvenser för vattenom- 
räden som konstaterats vara värdefulla och för skyddade vattenomräden. Inom verk- 
ningsomrädet för alternativ M finns det färre ytvatten än i alternativ E. Alternativ M gär 
över flera objekt där det eventeullt förekommer tjockskaliga mälarmusslor och som bör 
granskas före byggandet.

Konsekvenserna för vattendragen av schaktningen av tunnlarna och bergsskärningarna 
samt av andra ätgärder under byggandet kan reduceras genom att man bygger system 
för vattenbehandling, som förhindrar att fasta substanser och kväveföreningar sprider 
sig till vattendragen.

Objekt med risk för förorenad jordman

Vid bandragningsalternativen finns objekt som omfattar en risk för förorenad mark och 
som mäste beaktas vid byggandet av banan. Största delen av dessa objekt finns pä 
sträckan Esbo -  Lojo. De mest betydande konsekvenserna av byggandet av banan orsa- 
kas sannolikt av tidigare avstjälpningsplatser, vars avfall i allmänhet är förorenat, med 
andra ord finns det flera skadliga substanser i avfallet. De mest betydande konsekven
serna av förorenad mark anknyter till en eventuell iständsättning av de förorenade om
rädena och till de kostnader denna ger upphov till. Miljökonsekvenserna av en eventuell 
iständsättning kan kontrolleras i samband med iständsättningen.

Trafik

Med tanke pä restiderna, prestationerna, stationerna och trafiken är skillnaderna mel
lan dragningsalternativen ringa. Enligt den samhällsekonomiska kalkylen är inget drag
ningsalternativ lönsamt. Trots att projektet genererar fördelar för passagerarna och mil
jön, är investeringskostnaderna sä höga att besparingarna inte räcker till för att täcka 
dem. En kalkyl av denna typ tar inte ställning till bland annat konsekvenserna för regi
on- och samhällsstrukturen, verksamhetsförutsättningarna för näringslivet eller natur
värdena. Därför ska den samhällsekonomiska kalkylen användas enbart som en del av 
den totala uppskattningen.

Konsekvenser under byggandet

Pä grund av den länga byggnadstiden (6 -  10 är) blir ocksä konsekvenserna under byg
gandet längvariga. Tyngdpunkterna av konsekvenserna ligger ändä pä vissa omräden 
enligt byggnadsfaserna. De största skadliga konsekvenserna under byggandet uppstär 
till följd av störningarna frän byggtrafiken och -transporterna för bäde den övriga trafi
ken och den lokala bosättningen. Pälnings-, sprängnings- samt schaktningsbullret och 
-vibrationerna och dammet ger upphov till väsentliga olägenheter för invänarna och 
naturmiljön.

Byggandet ger ställvis upphov till sänkningar av grundvattennivän och grumling av yt- 
vattnet pä ställen som ligger nära platser för byggätgärder, bland annat vid broplat- 
serna. Schaktningen och byggandet av tunnlarna ger upphov till sprängämnesrester. 
Spridningen av dessa till de närliggande vattendragen mäste förhindras.
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Tabell 31. Alternativens jämförelsetabell

O+ M+E Esbo -  Lojo VE E Lojo -Salo  (Aarnionperä) Ee Lojo -  Salo (Aarnionperä) M Lojo -  Salo (Aarnionperä) Mk Lojo -  Salo (Aarnionperä) Mp Lojo -  Salo (Aarnionperä) M+E i Salo

Regional Struktur och 
markanvändning

Meltan Esbo och Salo 
stöder sig utvecklingen 
pä motorväg E18. Mel
lan Esbo och Lojo är det 
ändä möjligt att börja 
trafikera med lokaltäg. 
Längs kustbanan som 
ska förbättras effektivi- 
seras markanvändning- 
en och blir stegvis tä- 
tare.

I Lojo skapar uppförandet av 
en ny station norr om cen
trum förutsättningar för ut- 
veckling av ett nytt bostads- 
och arbetsplatsomräde som 
stöder sig pä den nya spär- 
trafiken. Effektiviseringen av 
markanvändningen kring den 
nya stationen förlänger den 
länga bandlika tätortsstruktu- 
ren i Lojo norrut.

Stöder utvecklingen av mark
användningen pä omräde- 
na kring de eventuella sta- 
tionsplatserna för närtrafiken i 
Sammatti och Muurla.

Stöder utvecklingen av 
markanvändningen pä om
rädena kring de eventuella 
stationsplatserna för närtra
fiken i Sammatti och Muurla.

Stöder utvecklingen av 
markanvändningen pä om- 
rädena kring de eventuella 
stationsplatserna för närtra
fiken i Nummi, Suomusjärvi 
och Muurla.

Stöder utvecklingen av 
markanvändningen pä om- 
rädena kring de eventuella 
stationsplatserna för närtra
fiken i Nummi, Suomusjärvi 
och Muurla.

Stöder utvecklingen av mark
användningen pä omrädena 
kring de eventuella stations
platserna för närtrafiken i 
Nummi och Suomusjärvi.

Människornas lev- 
nadsförhallanden och 
trivsel

Försnabbar förbindel- 
serna till huvudstadsre- 
gionen och Salo för in- 
vänare i orter längs den 
befintliga banan.

Betydande konsekvenser, 
bl.a. i Kolmiranta och Veikko
la. Flera bostäder hamnar un
der banan. Hinderverkan är 
betydande i synnerhet i tät- 
orterna.

Gär genom landsbygdslika 
omräden, naturlandskap och 
fritidsbostadsomräden. Be
tydande konsekvenser, bl.a. 
vid Lohilampi, Enäjärvi och i 
Lemula.

Gär över näset vid Lojosjön 
pä tränga ställen. Försämrar 
trivseln för bäde den perma
nenta bosättningen och fri- 
tidsbosättningen. I Hiitti och 
Paloniemi hamnar bostads
hus inom bulleromrädet.

Negativa samverkning- 
ar med motorvägen (bul
ler, störningar, inlösnings- 
processer). Upplevs allmänt 
som orimliga. Bosättning 
hamnar mellan motorvägen 
och banan.

Negativa samverkning- 
ar med motorvägen (buller, 
störningar, inlösningspro- 
cesser). Rikligt med stör
ningar för fritidsbostadsom- 
rädena.

Negativa samverkningar med 
motorvägen (buller, störning
ar, inlösningsprocesser).

Negativa konsekven
ser, bl.a. I Kistola by 
och Lukkarinmäki i 
närheten av Salo cen
trum.

Buller 129 /  71 permanenta invänare 
i omräden över 55 decibel,
70 /  36 fritidsbostäder i omrä
den över 45 decibel.

130 /  57 permanenta invänare i 
omräden över 55 decibel,
148 /  87 fritidsbostäder i om
räden över 45 decibel. Förstör 
lugnet som karaktäriserar de 
stillsamma omrädena.

145 /49 permanenta inväna
re i omräden över 55 decibel, 
91 /  34 fritidsbostäder i om
räden över 45 decibel.

130 /  66 permanenta invä
nare i omräden över 55 de
cibel,
137 /  83 fritidsbostäder i om
räden över 45 decibel.

137 /  56 permanenta inväna- 
re i omräden över 55 deci
bel, 107 /49 fritidsbostäder 
i omräden över 45 decibel. 
Banans och motorvägens 
gemensamma bulleromrä- 
den bl.a. vid Lahnajärvi och 
Siitoonjärvi.

50 /  39 permanenta inväna
re i omräden över 55 decibel, 
108 /  57 fritidsbostäder i om
räden över 45 decibel. Ba
nans och motorvägens ge- 
mensamma bulleromräden 
bl.a. i Ruotsala.

Ingär i dragningarna 
M och E.

Bostadshus i närheten 
av banan(<30 m)

42/3 22 /5 24 /  11 19 /  0 16 /3 19 /  0 10 /  0

Konsekvenser för om- 
rádets karaktär och 
samhällelighet

I de nya stationsomrädena 
ändrar höghusbygget omrä- 
dets karaktär.

Stör de traditionella landska- 
pen i Mustlahti, Salmi by och 
Arpalahti.

Gär genom det längdragna 
tätortsomrädet i Lojo, olä- 
genheter för de lugna bo- 
stadsomrädena i Hiitti och 
Paloniemi.

Det tätare byggandet kring 
de nya eventuella stationer- 
na förändrar omrädets ka- 
raktär.

Splittrar bysamfaundet bl.a. 
i Kruusila Ahtiala.

Gär genom bl.a. Ruotsala by. Banan splittrar enhet- 
ligt äkerlandskap in
om Muurla-Kistola- 
omrädet.

Konsekvenser för 
människornas verk- 
samhetsmiljö och re- 
kreation

Människornas verksam- 
hetsmiljö bevaras.

Effektiviserar kommunikatio- 
nerna mellan Esbo och Salo. 
Nya stationer utanför tätorter- 
na (Lojo, Veikkola, Numme
la). Oro över säkerheten pä de 
rutter där barn rör sig, i syn
nerhet i tätorterna. 
Olägenheter för rekreations- 
förbindelserna bl.a. vid Nu- 
purinjärvi och Kolmiranta 
samt för rekreationen vid Pe- 
rälänjärvi. Eliminerar Myntbö- 
le golfbana

Effektiviserar kommunikatio- 
nerna mellan Esbo och Salo. 
Stationsplatsen i Sammatti 
ligger separat vid sidan av tät- 
orterna.
Olägenheter för rekreationen 
bl.a. i Aneriojokilaakso samt 
pä stränderna av de närliggan- 
de tjärnarna.

Effektiviserar kommunikatio- 
nerna mellan Esbo och Salo. 
Hinderverkningar i tätorter
na i Västra Lojo.
Olägenheter för användning- 
en av Natura-omrädena och 
de nationella naturskydds- 
omrädena.

Effektiviserar kommunika- 
tionerna mellan Esbo och 
Salo. Stationerna i Nummi 
och Kitula längt frän tätor- 
terna.
Olägenheter för rekreatio
nen vid fyra tjärnar samt 
för kulturlandskapet i Suo
musjärvi by.

Effektiviserar kommunika- 
tionerna mellan Esbo och 
Salo. Inga stationsreserve- 
ringar; ändrar förbindelser- 
na pä stugomrädena. 
Olägenheter för rekreatio
nen vid Natura-omrädet Ko- 
skenalanen samt för ridrut- 
terna.

Effektiviserar kommunikatio- 
nerna mellan Esbo och Salo. 
Dragningen gär genom Ru
otsala by och ger upphov till 
hinderverkningar. 
Olägenheter bl.a. för rekrea
tionen vid Pernjärvi, Kakar- 
lammi och Matolammi. Den 
kända fornlämningen Linna
mäki i Muurla hamnar i den 
omedelbara närheten av ba- 
nan.

Negativa konsekven- 
ser vid Lukkarinmäki 
nära Salo centrum. 
Minskar boendets 
trivsel i servicehus- 
stiftelsens bostäder.

Konsekvenser för nä- 
ringsgrenar och tjäns- 
ter

Nya möjligheter pä stations- 
orterna.
10 ha äkrar gär förlorade.
35 ha skog gär förlorad.

Olägenheter för bl.a. jordbru- 
ket samt möjligheterna för 
stugbyarna och gärdsbutiker- 
na.
81 ha äkrar gär förlorade.
221 ha skog gär förlorad.

Försämrar tillgängligheten 
till tjänsterna i Lojo. Olägen
heter för jordbruket bl.a. pä 
Karstu äkeromräden.
83 ha äkrar gär förlorade.
210 ha skog gär förlorad.

Gär genom skogsomräden 
och bryter skogsbilvägar. 
87 ha äkrar gär förlorade. 
262 ha skog gär förlorad.

Olägenheter för jordbruket, 
tar odlingsareal och bryter 
förbindelser bl.a. i Ahtiala. 
54 ha äkrar gär förlorade. 
281 ha skog gär förlorad.

Splittrar äkrarna i Kruusi- 
la by.
73 ha äkrar gär förlorade. 
235 ha skog gär förlorad.

Splittrar äkrar bl.a. i 
Kistola by.
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CENTRALA KONSEKVENSER, ALTERNATIVJÄMFÖRELSE OCH SLUTSATSER

O+ M+E Esbo -  Lojo VE E Lojo -Salo (Aarnionpera) Ee Lojo -  Salo (Aarnionperä) M Lojo -  Salo (Aarnionperä) Mk Lojo -  Salo (Aarnionperä) Mp Lojo -  Salo (Aarnionperä) M+E i Salo

Luft och klimat Byggandet av genbanan med- 
för positiva konsekvenser i 
fraga om utsläppen av växt- 
husgaser och andra förore- 
ningar fran trafiken.

Byggandet av genbanan med- 
for positiva konsekvenser i fra
ga om utslappen av vaxthus- 
gaser och andra fororeningar 
frán trafiken.

Byggandet av genbanan 
medför positiva konsekven- 
ser i fräga om utsläppen av 
växthusgaser och andra för- 
oreningar frän trafiken.

Byggandet av genbanan 
medför positiva konsekven
ser i fräga om utsläppen av 
växthusgaser och andra för- 
oreningar frän trafiken.

Byggandet av genbanan 
medför positiva konsekven
ser i fräga om utsläppen av 
växthusgaser och andra för- 
oreningar frän trafiken.

Byggandet av genbanan 
medför positiva konsekven
ser i fräga om utsläppen av 
växthusgaser och andra föro- 
reningar frän trafiken.

Byggandet av genba
nan medför positiva 
konsekvenser i fräga 
om utsläppen av växt- 
husgaser och andra 
föroreningar fran tra
fiken.

Landskaps- och kul- 
turmiljö

Gar delvis genom samma ter- 
rängkorridor som motorväg 
E18. Omfattande enhetliga 
ákeromráden finns inte i när- 
heten av banan.
Splittrar kulturmiljöerna i Es- 
boadalen och Gumböle.

Gár genom ett landskaps- 
strukturelLt kansligt och smá- 
skaligt landskap Gar genom 
enhetliga ákeromráden och 
kulturmiljoer inom Kiikala -  Lo- 
hilampi -  Mustlahtiomrádet 
samt i Lemula och Muurla. 
Splittrar mánga insjolandskap, 
i synnerhet kring Koivulansel- 
ka vid Lojosjon och i Enajarvi- 
omrádet.

Gär längst ett smalt näs 
mellan Lojosjön och Hormaj- 
ärvi, pä mänga ställen ge
nom ett landskapsstruktu- 
rellt känsligt och smäskaligt 
omräde. Gär genom enhet
liga äkeromräden inom Kii
kala -  Lohilampi -  Mustlahti- 
omrädet samt i Lemula och 
Muurla.
Splittrar mänga insjöland- 
skap, i synnerhet kring Hos- 
sansalmi vid Lojosjön, Jo- 
enlahti vid Outamonjärvi 
och i omgivningen av Kars- 
tunlahti.
Splittrar Hiitti herrgärds, Kii
kala -  Lohilampi och Must- 
lahti -  Makkarjoki samt 
Muurla kulturmiljöer.

Gär genom enhetliga äker
omräden i Laperla och 
Muurla. Splittrar mänga in- 
sjölandskap, i synnerhet i 
omgivningen av Koivulan- 
selkä vid Lojosjön och av 
Salmijärvi.
Splittrar Raati, Laperla, 
Kruusila och Muurla kultur- 
miljöer.

Gär genom enhetliga äker
omräden inom Ahtiala- och 
Muurlaomrädena. Splitt
rar landskapet kring mänga 
sjöar. De skadligaste konse- 
kvenserna i omgivningen av 
Koivulanselkä vid Lojosjön. 
Splittrar Raati, Ahtiala och 
Muurla kulturmiljöer.

Gär genom enhetliga äker
omräden inom Laperla- och 
Ruotsalaomrädena. Splitt
rar landskapet kring mänga 
sjöar. De skadligaste konse- 
kvenserna i omgivningen av 
Koivulanselkä vid Lojosjön. 
Splittrar Raati, Ahtiala och 
Muurla kulturmiljöer.

Gar genom en tät 
stadsstruktur inom 
Salo stads centrum- 
omrade.
Splittrar Lukkarinmä- 
ki kulturmiljö.

Objekt inom nätverket 
Natura -2000

En Natura-bedömning av 
Noux Natura-omrade ska gö- 
ras.

En Natura-bedömning av 
Natura-omrädet Lakimäki 
skog ska göras.

En Natura-bedömning av 
Kiskonjoki övre lopp Koske- 
nalanenska göras.

Andra värdefulla na
turobjekt, naturförhal- 
landen och ekologiska 
förbindelser.

Ger upphov till hinderverkan 
för djur. Direkta och indirekta 
olägenheter för hotade arter i 
Nummela och Huhmari.

Gár runt Hormajarvi pá norra 
sidan och under det vardefulla 
bergsomrádet i Karnainen ge
nom en tunnel.

Gär genom mänga värde
fulla bergsomräden och na- 
turskyddsomräden, gär över 
Karstunlahti och Karstunjoki 
som utgör värdefulla habitat.

Gär runt Hormajärvi pä nor
ra sidan och under det vär
defulla bergsomrädet i Kar
nainen genom en tunnel.

Gär runt Hormajärvi pä nor
ra sidan och under det vär
defulla bergsomrädet i Kar
nainen genom en tunnel.

Gär runt Hormajärvi pä norra 
sidan och under det värdeful
la bergsomrädet i Karnainen 
genom en tunnel. Gär genom 
mänga värdefulla bergsomrä
den öster om Salo.

Grundvatten Liten risk för förorening av 
grundvatten vid Lojoasen.

Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser.

Ytvatten Splittrar en sjoplatá. Splittrar en sjöplatä. Gär över sjöar och smä vat- 
tendrag, i synnerhet i Lojo- 
regionen.

Splittrar en sjöplatä. Splittrar en sjöplatä.

Objekt med risk för 
förorenad jordman

De förorenade markerna vid 
Lojoasen maste undersökas 
och eventuellt renas.

Trafik Förändras inte. Utvecklingen av närtrafiken 
mellan Esbo och Lojo möjlig- 
görs.

Utvecklingen av nartrafiken 
mellan Salo och Muurla moj- 
liggors.

Utvecklingen av närtrafiken 
mellan Salo och Muurla möj- 
liggörs.

Utvecklingen av närtrafi
ken mellan Salo och Muurla 
möjliggörs.

Utvecklingen av närtrafi
ken mellan Salo och Muurla 
möjliggörs.

Anläggningstiden Byggandet särskilt störande i 
Esbo och Veikkola.

Byggandet sarskilt storande i 
narheten av Salo centrum.

Byggandet särskilt störande 
i Lojo och i närheten av Salo 
centrum.

Byggandet särskilt störande 
i närheten av Salo centrum.

Byggandet särskilt störande 
i närheten av Salo centrum.

Byggandet särskilt störande i 
närheten av Salo centrum.

Byggandet särskilt 
störande i närheten 
av Salo centrum.
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24. KONSEKVENSUPPFÖLJNING

Under konsekvensbedömningen utreddes de objekt inom verkningsomrädet eLLer i dess 
omedelbara närhet som utsätts för betydande skadLiga konsekvenser eLLer vars övervak- 
ning i övrigt kräver att ett uppföLjningsprogram sammanstäLLs. I detta sammanhang har 
ocksä uppföLjningen av konsekvenserna under byggandet beaktats.

Omräden eLLer objekt som utsätts för Längvariga eLLer upprepade konsekvenser kan före- 
sLäs som uppföLjningsobjekt. Objekt kan föresLäs för uppföLjning ocksä ifaLL konsekven
serna inte noggrant kan identifieras under bedömningsförfarandet eLLer om de skadLiga 
konsekvenserna antas öka efter sLutförandet. I uppföLjningen kan man dessutom inkLu- 
dera konsekvenser som innehäLLer sä mycket osäkerhet, att en konsekvensbedöming 
inte kan genomföras.

Genomförandet av detta projekt Ligger sä Längt fram i tiden att det inte finns nägra 
grunder för ett detaLjerat uppföLjningsprogram. Nedan har vi samLat nägra exempeL pä 
viLka oLika uppföLjningsförpLikteLser projektet kan omfatta.

Buller (+ stombuller)

BuLLerberäkningarna preciseras i föLjande pLaneringsfas. Utifrän dessa kan de kaLkyL- 
mässiga buLLerresuLtaten preciseras genom buLLermätningar. Med buLLermätningarna 
utreds i viLken utsträckning beräkningarna häLLer streck samt viLken effekt buLLerbe- 
kämpningsätgärderna fär. Mätningarna fokuseras huvudsakLigen tiLL de omräden där 
man genom buLLerbekämpningsätgärder kan uppnä en betydLig minskning av antaLet 
personer och byggnader som bLir utsatta.

Grundvatten

Övervakningen av ytvattnens kvaLitet programmeras för genomförande under föLjande 
programmeringsfas. I dessa anvisas de vattendragsobjekt vid viLka en uppföLjning av 
vattenkvaLiteten önskas samt hur och när prover tas.

Natur

TidspLanen för genomförandet av projektet är Läng, och därför borde utredningarna i 
fräga om arterna som tas upp i biLaga IV (a) tiLL naturdirektivet preciseras och häLLas 
uppdaterade för att uppgifterna om arternas habitat, röreLser och förekomsternas kärn- 
omräden ska vara uppdaterade. FLygekorren byter ofta bopLats och de nya generatio- 
nerna flyttar tiLL nya omräden ärLigen, och därför vore det bra att föLja med flygekorrarna 
under flera är.

25. PLANER, TILLSTÂND OCH BESLUT SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDET AV 
PROJEKTET

Genomförandet av projektet med genbanan Esbo -  Salo -kräver efter MKB-förfarandet 
en sammanställning av en generalplan, ett budgetbeslut av riksdagen, ett beslut om 
inlösning och förhandsbesittningstagande samt bygglov i enlighet med markanvänd- 
nings- och bygglagen, vattenlagen och miljöskyddslagen. Innan byggandet inleds, 
sammanställs projekt-, ban- och byggnadsplanerna.

Om den preliminära generalplanen och MKB-beskrivningen inom projektet med gen
banan Esbo -  Salo begärs utlätanden frän kommunerna samt andra myndigheter och 
intressentgrupper. Utifrän utlätandena och äsikterna ger kontaktmyndigheten Nylands 
ELY-central sitt utlätande om MKB-beskrivningen. MKB-förfarandet avslutas med detta 
utlätande. Därefter fattar Nylands förbund och Egentliga Finlands förbund beslut om 
bandragningen som anvisas i landskapsplanen.

Om det konstateras vara nödvändigt att genomföra projektet, fattar Trafikverket beslut 
om päbörjande av generalplanen enligt alternativet som framlagts i landskapsplaner- 
na. I generalplanen undersöks den lösning som tekniskt och miljömässigt sett är sä 
bra som möjligt för den valda terrängkorridoren. Den miljökonsekvensbedömning som 
nu sammanställts i generalplanen preciseras med nödvändiga tilläggsutredningar och 
utarbetande av generalplanen. Därefter fattar Trafikverket beslut om godkännande av 
generalplanen. Tillsvidare hör inte genbanan Esbo -  Salo till de brädskande projekten, 
utan syftet med denna planeringsfas är att fä en anteckning om utrymmesreservering i 
landskapsplanen för ett eventuellt framtida genomförande.

Efter belutet om godkännande kräver genomförandet av projektet ett budgetbeslut av 
riksdagen där tidsplanen för genomförandet och finansieringen av projektet fastställs. 
Beredningen av projektplanen och de nödvändiga markinlösningsätgärderna inleds i 
det skede dä regeringen godkänt den första fasen i sitt budgetförslag. Efter riksdagens 
budgetbeslut inleds byggnadsplaneringen och byggnadsförberedelserna för banan.

Verksamheten inom järnvägsomrädet utgör inte tillständspliktig verksamhet enligt mil- 
jöskyddsförordningen, utan dess miljömässiga acceptabilitet söks utifrän den prelimi
nära generalplanen, generalplanen och de anknytande utredningarna, till exempel mil- 
jökonsekvensbedömningen. Nödvändiga miljötillständ för byggtiden söks hos kommu
nerna och regionförvaltningsmyndigheterna.

I lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) definieras 
statsrädets beslut om inlösning och förhandsbesittningstagande. Vid ett inlösnings- 
förfarande fär Trafikverket rätt till besittningstagande av omräden som behövs för byg
gandet av banan och rätt att pä detta omräde bygga banan, inklusive omrädena, an- 
ordningarna, servicevägarna samt uppsamlingsplatserna. De nödvändiga omrädena in- 
löses med ägarrättigheter till staten. Uppsamlingsplatserna inlöses med användarrät- 
tigheter för byggtiden. Före statsrädets beslut om inlösningstillständ hörs de delaktiga 
som har möjlighet att lämna sin respons i frägan till statsrädet. Utlätanden begärs ock
sä frän kommunerna, landskapsförbunden och de regionala ELY-centralerna. Förhands- 
besittningstagandet är ett tillständ som beviljas pä en separat begäran i samband med 
ansökan om inlösningstillständ av Trafikverket, och med vilket Trafikverket kan fä rätt till 
omrädet som ska inlösas redan innan beslutet om inlösningstillständ har offentliggjorts 
och alla ersättningar betalats.

Efter statsrädets beslut om inlösningstillständ och förhandsbesittningstagande beslu- 
tar inlösningskommitten under ledning av förrättningsingenjören som tillsatts av det 
lokala lantmäterikontoret om de i översikten över förhandsbesittningstagandet nämn- 
da förhandsersättningarna som ska betalas, de väg-, gatu- och privatvägsarrangemang 
som ska ändras till följd av Byggandet samt hur och när dessa ska genomföras. Byggan
det av banan kan inledas när de förhandsersättningar som krävs har betalats. Dä ba
nan färdigställts fortsätter inlösningsförrättningen för fastställande av inlösningsersätt- 
ningarna. Inlösningskommitten fattar beslut om samtliga ersättningar som krävs av de 
delaktiga och andra parter i ett inlösningsbeslut i enlighet med inlösningslagen.

Banlagen (110/2007) som trädde i kraft är 2007 gäller planering, byggande och ned- 
läggning av en bana. I lagen fastställs kopplingarna till markanvändnings- och bygg
lagen. Lagen betonar öppen interaktion vid planeringen av bannätet och markanvänd- 
ningen. Planeringen av genbanan Esbo -  Salo har genomförts i enlighet med principer- 
na för öppen interaktion.
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26. PROJEKTETS FORTSATTA
PLANERING OCH TIDSPLAN FÖR 
GENOMFÖRANDET

ParaLLeLLt med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en preliminär general
plan för banans dragningsalternativ sammanställts. Denna blev färdig i maj 2010. I det- 
ta MKB-förfarande har dessa alternativ i den preliminära generalplanen jämförts, och 
med denna framlagda jämförelse som stöd fattar landskapsförbunden beslut om den 
dragning som ska införas i landskapsplanen före är 2012. Dragningen i landskapspla- 
nen utgör gründen för sammanställningen av kommunernas generalplaner och vidare 
av detaljplanerna. Dä dragningen har förts in i kommunernas planer, kan sammanställ
ningen av generalplanen för banan inledas.

I statsrädets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen (LVM 17/2008) har banförbindel- 
sen mellan Helsingfors och Äbo framlagts för beaktande som utrymmesbehov i region
planeringen och den övriga markanvändningen. I Banförvaltningscentralens längsik- 
tiga plan för banunderhället, Järnvägstrafiken 2030, bereder man sig i planeringen av 
markanvändningen pä den nya dragningen av genbanan Esbo -  Salo, även om genom- 
förandet inte aktualiseras före är 2030. Enligt den preliminära generalplanen som nu 
har sammanställts uppgär kostnadsförslaget för projektet till 1 260 -  1 370 miljoner euro, 
beroende pä alternativ.
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