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TIIVISTELMA  
Tie 2010-ohjelmaan sisältyy  välin  Loimaa-
Oripää-Yläne -Hi nnerjoki -Lappi muodostaminen 
seudulliseksi yhteydeksi. Tästä tieosuudesta 
Yläne-Hinnerjoki väli  on  jo  rakennettu seudulli

-sen  tien tasoon. Verkon täydennyksenä tarkas-
teltava jatkoyhteys Hinnerjoelta Lappiin ei ny-
kyisellään täytä seudullisen tien geometria-  ja 
nopeustavoitteita. 

Suunnittelualue  on  pääosin maatalousvaltaista 
 haja-asutusaluetta,  jossa  on  pieniä kyläkeskit-

tymiä. Tarkasteltavan tieosuuden lähtöpistee
-nä on Lapin  kirkonkylä Rauma-Lauttakylä  kan-

tatien  42  välittömässä läheisyydessä. Toisena 
päätepisteenä  on Hinnerjoen  taajama Laitilasta 
Euraan johtavan seudullisen tien vierellä.  Tar-
kasteltavalla  alueella  on  pieniä  kyllä (Kaukola, 
Kodiksami, Ruona, Sukkala ja Kuolimaa). 

Seudulliselle  tielle  on  muodostettu kaksi toisis-
taan poikkeavaa vaihtoehtoa. Itäinen linjaus 
kulkee alueella olevien kylien kautta  ja  läntinen 
linjaus sijaitsee pääosin metsämaisemassa. 
Molemmille vaihtoehdoille  on  suunnittelun ai-
kana muodostunut alavaihtoehtoja. 

Suunnittelualueen  nykyisellä tieverkol  la  oleva 
liikenne  on  pääasiassa lyhytmatkaista Rauman 
suuntaan, Lappiin  tai Hinnerjoelle  suuntautu-
vaa liikennettä. Alueen sisäinen kylien välinen 
liikenne  on  vähäistä johtuen palvelujen puuttu-
misesta. 

Ympäristön kannalta merkittävin asia  on  itäis- 
ten linjausten alueelle sijoittuvat kylät, jotka  on  

arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuri-
historiallisiksi ympäristöiksi. Muut suunnittelu- 
alueella olevat ympäriställisesti merkittävät alu-
eet  tai  suojelun kannalta tärkeät kohteet  on 

 kierretty. 

Tutkittavat vaihtoehdot eroavat toisistaan  sen 
 perusteella, miten ne palvelevat nykyistä maan- 

käyttöä  ja sen  tuottamaa liikennettä.  Kustan-
nuksi Itaan, säästöi  Itään  ja liiken netaloudellisel-
ta kannattavuudeltaan seudullisen  tien vaihto-
ehdot ovat samaa suuruusluokkaa. Tieyhteys 

 on Ii ikennetaloudellisesti  perusteltua toteuttaa 
mandollisimman pian (vuonna  1995  ensimmäi-
sen vuoden tuotto  on 6.6-8.3 %  ja hyö-
ty/kustannussuhde  on 0.9-1.1). 

Jatkosuunnittelun  pohjaksi työryhmä esittää 
seudulliselle tielle itäisiä linjausvaihtoehtoja, jot-
ka kulkevat kylien kautta. Näistä paremmaksi 

 on  katsottu Kodiksamin kauempaa kierävä itäi-
nen alavaihtoehto. Seudullinen  tie  päättyy Lap-
piin tasoliittymällä nykyisen Eurajoelle suuntau-
tuvan maantien liittymään. Seudullisen tien  ra-
kentamiskustannukseksi  on  arvioitu vaihtoeh-
dosta riippuen  40.4-44.8  Mmk. 

Tavoiteverkon  ratkaisuksi  ja  maankäytön suun-
nittelun varauksissa huomioon otettavaksi esi-
tetään seudul liselle tielle jatkoyhteyttä Eurajoen 
suuntaan sekä eritasoliittymää kantatielle  42 

 joko nykyisen Eurajoentien liittymän kohdalle 
 tai  siitä noin puoli kilometriä Rauman suuntaan. 

Hankepäätöksessä esitettävä vaihtoehto pääte-
tään lausuntojen perusteella. Eritasoliittymän 
toisen vaiheen rakentamiskustannukset ovat 

 4.8  Mmk  tai 12.8  Mmk riippuen vaihtoehdosta. 
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ALKUSANAT 

Tielaitoksen  pitkän tähtäyksen tavoiteverkosta puuttuu  Lapin  ja  1-linnerjoen  välinen osuus seudulli-
sesta tieyhteydestä Loi maa-Oripää-Yläne -Hi nnerjoki -Lappi. Vahvistetussa seutukaavassa  on  esitetty 
puuttuva osuus seudullista tietä sekä jatko Lapista Eurajoelle. Nyt laadittu suunnitelma perustelee 
tieyhteyden tarvetta  Lapin  ja Hinnerjoen  välisellä osuudella sekä suosittelee tielinjaukselle pääsuun-
nan. 

Suunnitelmassa  on  tarkasteltu myös pitkän tähtäykserr tavoiteverkon mukaista ratkaisua Lapissa, 
joka sisältää seudulliselle tieyhteydelle eritasoliittymän Rauma-Lauttakylä kantatielle  42.  

Suunnitelmassa  on  esitetty tieyhteyden  ja liittymäjärjestelyjen  vaikutukset liikenteeseen, maankäyt-
töön, ympäristöön  ja  talouteen. 

Selvityksen laadintavaiheessa  on  pidetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa  on  esitelty tutkittavia vaihto-
ehtoja sekä suositeltavaa linjaratkaisua. 

Suunnittelutyötä  on  valvonut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 

Tiestöinsinööri  Esko Isomäki 
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä 
Tekninen johtaja Seppo Heikintalo 
Seutukaavainsinööri Raimo Pohjola 

 DI Heikki  Elomaa 
Ylitarkastaja Tuomo Knaapi 
Tutkija Liisa Nummelin 

Turun tiepiiri  
Lapin  kunta 
Euran kunta 
Sataku ntali itto  
Turun vesi-  ja ympäristöpiiri 

 Turun  ja  Porin lääninhallitus 
Satakunnan Museo 

Suunnittelutyön  on  tehnyt Insinööritoimisto  Y-Suunnittelu, jossa työhön ovat osallistuneet  Dl  Pirjo 
Oksanen  (projektin  johto  ja  suunnitelman laadinta) sekä FK Sakari  Grönlund (ympäristöselvitykset). 
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SUUNNITTELUN PERUSTEET  

1  SUUNNITTELUN PERUSTEET  

Tielaitoksen  Tie 2010-ohjelma sisältää valta-
kunnalli sella tasolla pääteiden tavoiteverkon 
sekä valta-,  kanta-  että seudullisten teiden 
osalta. Valta-  ja kantateiden  osalta  on  liikenne- 
ministeriössä tehty päätös tavoiteverkosta, 
mutta seudulliset tiet sisältyvät ohjelmaan tois-
taiseksi tielaitoksen esityksenä.  

Tie 2010-ohjelmaan sisältyy  välin  Loimaa-
Oripää-Yläne-H innerjoki -Lappi muodostaminen 
seudulliseksi yhteydeksi. Tästä tieosuudesta 
Yläne-Hinnerjoki väli  on  jo  rakennettu seudulli

-sen  tien tasoon. Verkon täydennyksenä tarkas-
teltava jatkoyhteys Hinnerjoelta Lappiin ei ny-
kyisellään täytä seudullisen tien geometria-  ja 
nopeustavoitteita.  Kuvassa  1 on  esitetty ote 

 Tie 2010-ohjelman tavoitekartasta, joka valta- 
ja kantateiden  osalta  on  liikenneministeriön 
päätösten mukainen  ja seututeiden  osalta 

 20.8.1993 valmisteluvaiheen  mukainen. 

Satakunnan vahvistetussa seutukaavassa  on 
 osoitettu yhtenäinen seudullinen tieyhteys Ylä- 

neeltä Eurajoelle. Tieyhteys  on  sijoitettu kulke- 

maan Hinnerjoen  ja  Lapin  välisellä alueella ky-
lien (Kuoli maa, Kodiksami, Kaukola) kautta. 

 Lapin  kirkonkylän eteläpuolella tiealuevaraus 
 on  osoitettu seutukaavassa ohjeellisena katko- 

viivalla,  kuva  2. 

Hinnerjoen  ja  Lapin  väliselle osuudelle  on  laa-
dittu tiesuunnitelmaa  1970-luvulla, mutta sitä ei 
ole käsitelty tielain edellyttämällä tavalla. 
Suunnitelmassa esitetty linjaus noudattelee 
seutukaavassa olevaa linjausta. 

Tieyhteyden tarpeen  ja linjauksen  selvittely  on 
 käynnistynyt vuonna  1 990 tielaitoksen,  alueen 

kuntien  ja Satakuntaliiton alustavilla  neuvotte-
luilla. Suunnittelualue  on ilmakuvattu  kartoitus-
ta varten kesällä  1991.  

Tämän tarveselvityksen tavoitteena  on  ollut ke-
rätä päätöksentekijöitä varten kaikki ne tiedot, 
jotka tarvitaan hankkeen tarpeellisuuden,  to-
teuttamiskelpoisuuden  ja  tieyhteyden pääsuun-
nan selvittämiseksi. Raportissa  on  selvitetty 
tieyhteyden vaikutukset liikenteeseen, ympä-
ristöön  ja  yhteiskuntaan. Tavoitteena  on  saada 
hankkeesta aikaiseksi hankepäätös vuoden 

 1993  loppuun mennessä.  

Kuva  1:  Ote  Tie 2010 -ohjelman  tavoiteverkosta.  
Valtatie-  ja  kantatieverkosta  on  liikenneministeriön päätös olemassa.  Seututeiden  osalta tilanne  on  tielaitoksen 

 esityksen mukainen  ja  tilanne  on  tarkistettu  20.8. 1993.  Tavoiteverkkoon  sisältyy  seudullinen tieyhteys  Loimaa- 
Oripää -  Yläne-Hinnerjoki. 
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SATAKUNNAN  SEUTUKAAVA  
Satakunta  regional plan  

VAHVISTETTIJJEN  SEUTUKAAVOJEN YHDISTELMÄ  

Seulukaava  1 	Sisäasiainmjnjsteriö 	vahvistanut  28.11.1975  
Seutukaava  2, 	Ympäristöministerio 	vahvistanut  17.6.1985  
Seulukaava  3, 	Ympäristöministeriö 	vahvistanut  23.11.1989  

Kuva  2:  Satakunnan seutukaava. 
Seutukaavassa  on  osoitettu yhtenäinen seudullinen tieyhteys Yläneeltä Eurajoelle. 

Tarkasteltavan seudullisen tieyhteyden liiken- 	* 	Kevytliikenteen kulkumandollisuudet  tur- 

	

teelliset  tavoitteet  on  asetettu seuraavasti: 	 vataan. 
* 	Tieyhteyden tulee palvella pääasiassa 	

* 	Tavoiteverkon tulee olla toimiva  ja koko- 
pitkämatkaista  liikennettä.  Sen  lisäksi 	naisuudeltaan taloudellinen.  
sen  tulee palvella taajamien välistä  ja 	* 	Tieyhteyden nopeustasotavoite  on 80  
paikallista liikennettä. 	 km/h.  
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LÄHTÖKOHDAT  JA  ENNUSTEET 

Tarkasteltavan seudullisen tieyhteyden ympä-
ristätavoitteet ovat: 
* 	Tieyhteys linjataan  siten, että maiseman 

perusrakenne  ja  maisemakuvan luonne 
ei muutu. Uusi tieyhteys ei saa tarpeetto-
masti rikkoa asutusta. 

* 	Tieyhteyttä  ei johdeta rauhoitetuille  tai  
muilla tavoin suojellui  Ile kohtei Ile. 

* 	Tietä ei linjata vedenottamoiden lähisuo- 
javyöhykkeille. 

* 	Uudelle tieyhteydelle siirtyvän liikenteen 
asutukselle ym. meluherkille toiminnoille 
aiheuttama päivämelutaso ei saa ylittää 
tavoitetilanteessa  55 dBA. 

2  LÄHTÖKOHDAT  JA 
 ENNUSTEET  

2.1  Tiestä  
Suunnittelualueen  tieverkon rungon muodosta-
vat pohjois-eteläsuunnassa  Turku-Pori  valtatie 

 8  sekä itä-länsisuunnassa Rauma-Lauttakylä 
kantatie  42.  Nämä yhdistyvät koillis-lounais-
suunnassa seudullisella maantiellä  205  Laitila-
Eura. Seudullinen yhteys Yläneen suunnasta 

 on  toteutettu Hinnerjoelle asti Hinnerjoki-Yläne 
maantienä  208. 

Suunnittelualueen  nykyinen tieverkko  ja sen 
 toiminnallinen  ja  hallinnollinen luokitus  on  esi-

tetty kuvassa  3.  Lappi-Hinnerjoki välillä nykyi-
nen Eura-Hinnerjoki maantie  207  sekä  sen  rin-
nalla oleva tiivis paikallistieverkko yhdistävät 
alueella sijaitsevat kylät hyvin toisiinsa sekä 
alueen palvelukeskuksii  n.  Asutuksen sijainti 
Lapinjoen molemmin puolin  on  lisännyt tarvitta-
van tieverkon määrää. 

Nykyinen maantie  207 on  mutkainen  ja  heikko-
kuntoinen.  Se on  päällystetty äljysoralla  ja sen 

 päällysteleveys  on  keskimäärin  6.0  metriä. 
Maantien rinnalla olevat paikallistiet ovat pää-
osin sorapäällysteisiä  tai soratien pintauksella 
päällystettyjä  kapeita  ja  mutkaisia teitä. Tiestön 
nykytilannetta  on  kuvattu kuvassa  4. 
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TIEVERKON HALLINNOLLINEN  JA  
TOIMINNALLINEN LUOKITUS  1.1.1992  

iiiiiii:  MAANTIE 	 KANTATIE 
= PAIKALLISTIE 	 SEUDULLINEN  TIE  

-= - KOKOOJATIE 
YHDYSTIE  

Kuva  3:  Tieverkon hallinnollinen  ja  toiminnallinen luokitus.  
Seudullinen tieyhteys  päättyy nykyisellään  Hinnerjoelle.  Alueen tieverkon rungon muodostaa  kokoojatieluokkai-
nen  maantie  207  Eurajoki-Hinnerjoki. 
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TIESTÖN NYKYTILANNE  1.1.1992 

6.0  /  Os  PAALLYSTEEN  LEVEYS  (M)  /  PÄÄLLYSTE  
106 	KEVÄTKANTAVUUS (MN/M2)  

NOPEUSRAJOITUS  

Q 	VESISTÖSILTA  

Kuva  4:  Tiestön nykytilanne. 
Nykyinen Eurajoki-Hinnerjoki maantie  207  ei täytä geometrialtaan  ja  nopeudeltaan seudullisen  tien tavoitteita.  

2.2  Alue-  ja taajamarakenne 

Seutusuu nnittelussa  Satakunta  on  jaettu kuu- 
teen  seutukuntaan.  Lapin  kunta kuuluu Lou- 
nais-Satakuntaan  ja  noin kolmannes kunnan 

työvoimasta käy töissä alueen  pääkeskukses
-sa  Raumalla. Euran kunta kuuluu  Pyhäjärven 

 seudun alueeseen Etelä-Satakuntaan,  joka  on 
 osana Rauman  talousaluetta. Aluerakenteen 
 pääpiirteet  on  esitetty kuvassa  5.  
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Vuonna  1990 Lapin  kunnassa oli  3467  asukas-
ta, joista tilastollisessa taajamassa (kirkonky-
lässä) asui  1773  henkilöä. Taajamaväestön 
osuus oli tuolloin  51.1 %.  Muiden suunnittelu- 
alueen kylien asukasmäärät ovat Kodiksami 

 151, Kaukola 110, Mäentaka 57, Kuolimaa  122  
ja Sukkala  35  asukasta. 

Vuonna  1990  Euran kunnassa oli  9550  asu-
kasta, joista Hinnerjoen tilastollisessa taaja-
massa asui  469  henkilöä.  

Lapin  kirkonkylä: 
Taajaman rakenne  on  kiinteä  ja  palvelukeskuk-
sen saavutettavuus asuntoalueilta  on  hyvä. 
Kirkonkylä  on  kehittynyt Lapinjoen varteen  sen 

 molemmin puolin. Vanhin asutus  on  keskittynyt 
nauhamaisesti Lapinjoen varteen  ja  uudempi 
kaavoituksella ohjattu asuntorakentaminen lä-
hinnä taajaman pohjoisosien metsäalueille. 
Kantatien  42 eteläpuolinen maankäyttä on  val-
taosaltaan teollisuutta. Kuvassa  6 on  esitetty 

 Lapin  kirkonkylän taajamarakenne.  

Kuva  6: Lapin  kirkonkylän  taajamarakenne.  
Lapin  kirkonkylän nykyinen  maankäyttö  on  sijoittunut pääasiassa Rauma-Lauttakylä kantatien  42 pohjoispuo-
le/le Lapinjoen  varteen.  
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uJ:Yt1T  
Kuva  7:  Hinnerjoen taajamarakenne. 
Hinnerjoen  taajama  on  sijoittunut Laitilan  ja 

 Euran  välisen seudulilsen  maantien  205 
 itäpuolelle.  

Lapin  haja-asutusalue: 
Suunnittelualue  on  pääosin maatalousvaltaista 

 haja-asutusaluetta,  jossa  on  pieniä kyläkeskit-
tymiä. Kodiksamissa toimii koulu, kyläkauppa 

 ja asiamiesposti.  Työpaikkoja  on.  lähinnä maa-
talouden alalta sekä pieniä metallialan yrityk

-sia. 

Hinnerjoen  kirkonkylä: 
Hinnerjoen  kirkonkylä sijaitsee Lapi njoen var-
ressa Laitila-Eura maantien  205  vierellä. Tär-
keimmät kirkonkylän ulkopuoliset asutuskeskit-
tymät ovat Palomäki  ja Harjunummi. Hinner- 
joen keskustassa  ja  Lappi -Hi nnerjoki  tiehen 
rajoittuvalla  haja-asutusalueella  on  maatalou-
den ulkopuolisia työpaikkoja runsaat  120.  Hin-
nerjoen  taajama sijaitsee pääosin Laitila-Eura 
maantien itäpuolella tarkasteltavan alueen ul-
kopuolella. Kuvassa  7 on  esitetty Hinnerjoen 
taajamarakenne. 

Maankäyttösuun nitelmat:  
Lapin  kirkonkylään  on  laadittu vuonna  1989 
osayleiskaava,  joka  on  valtuuston hyväksymä. 
Parhaillaan  on  tekeillä keskustan osayleiskaa

-va,  joka  on  luonteeltaan rakennuskantaa säilyt-
tävä  ja  koskee  vain kantatien 42 pohjoispuoli

-sia  osia.  

Lapin  kirkonkylään  on  vahvistettu rakennus- 
kaava vuonna  1975  ja  sitä  on täydennetty mm. 

 keskustan osalta vuonna  1986  ja  teollisuus- 

alueen osalta vuonna  1987.  Teollisuusalueen 
kaavaa uusitaan parhaillaan  ja  siinä otetaan 
seudullisen tien linjaus tarveselvityksen mukai-
sesti huomioon.  

Lapin  haja-asutusalueelle  ei ole laadittu varsi-
naisia maankäyttösuunnitelmia lukuunottamat-
ta Kodiksamin-Mäentaan alueelta vuonna 

 1990 päivättyä kyläsuu nnitelmaa. Kyläsuu nni-
telma on  luonteeltaan alueen ilmettä  ja  ole-
musta korostava  ja säilyttävä  suunnitelma, jos-
kin siinä  on  esitetty myös uusia rakennuspaik

-koja. Elinkeinotoiminnan  kehittämisessä  on  ta-
voiteltu pienimuotoista maatalouden lisänä ole-
vaa toimintaa. Suunnitelmassa ei ole otettu  tie- 
linjausta huomioon. 

Hinnerjoen Hartinpellon  rakennuskaava  ja  ra-
kennuskaavan muutos sijaitsevat suunnittelu- 
alueen ulkopuolella.  

2.3 Liikennetilanne 

Suunnittelualueen  tieverkon liikennemääriä  on 
 selvitetty tierekisteristä saatujen vuoden  1991 

 keski määräisten vuorokausi liikenteiden (KyL, 
ajoneuvoa/vuorokausi) avulla. Lii  ken nemäärät 
on  esitetty kuvassa  8.  Tarkasteltavan alueen 
suurimmat liikennemäärät ovat tierekisterin 
mukaan  Rau ma-Lauttakylä kantatiellä 42 
(2900-3900 ajon/vrk)  sekä Laitila-Eura maan-
tiellä  205 (1200-2200 ajon/vrk). 

Lapin  ja Hinnerjoen  välisellä osuudella maan-
tien  207  vuoden keskimääräinen vuorokausilii-
kenne (KVL)  on Kodiksamin  ja Hinnerjoen  väli-
sellä osuudella  370 ajon/vrk  ja Kodiksamin ja 

 Lapin  välisellä osuudella  941 ajon/vrk.  Alueen 
paikallisteiden liikennemäärät vaihtelevat välil-
lä  70-190 ajon/vrk. 

Suunnittelualueen liikennevirtojen  selvittämi-
seksi  on  vuonna  1991  tehty liikenteen haastat-
telututkimus kandessa pisteessä  ja  vuonna 

 1992  seitsemässä pisteessä. Näiden lisäksi  on 
 käytetty pitkä matkai  sten  Ii iken nevirtojen  selvit-

tämiseksi tielaitoksen vuosina  1990-1991  mui-
den tutkimushankkeiden yhteydessä tekemiä 
haastattelututki muksia. 

Suunnittelualueella  olevien kylien tuottama lii-
kenne  on  selvitetty asukasmäärän, tuotetun 
ajosuoritteen  ja  haastatteluissa selvitettyjen 

 matkojen  suu ntautumisen perusteella. Kuoli- 
maan, Kodiksamin, Sukkalan  ja Kaukolan  ky-
lien tuottamat matkat (lukuunottamatta itä-
länsisuuntaisia  matkoja)  on  esitetty kuvassa  9. 
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Kuva  8:  Nykyverkon liikennemäärät (KVL  1991). 
Lapin  ja  Hinnerjoen  välisellä osuudella liikennemäärät vaihtelevat paikalllstelilä välillä  70-190  ajon/vrk  ja  maan-
tiellä välillä  370-941  ajon/vrk. 
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Kuva  9:  Kylien vuorokaudessa tuottamat matkat (KVL  1992). 
Työssäkäynti-  ja  asiointiliikenteestä  noin puolet suuntautuu  Lapin  kirkonkylään  ja  Rauman suuntaan. Kylien 
välinen liikenne  on  vähäistä johtuen palvelujen puuttumisesta. 
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Kuva  10:  Suunnittelualueen pitkämatkaiset liikennevirrat (KVL  1992).  
Raumalle suuntautuu  138  ajon/vrk, Eurajoen  suuntaan  59  ajon/vrk  ja  Euran suuntaan  5  ajon/vrk. 

Kodiksamin  kylää  on  käsitelty yhdessä siihen 
läheisesti liittyvän Mäentaan kanssa.  Sen  tuot-
tamista matkoista noin  50 %  suuntautuu  Lapin 

 kirkonkylään  ja  noin  8 %  Rauman suuntaan. 
Loput liiken  nevi rrat  suuntautuvat tasaisesti  vie- 
reisiin kyliin  ja  Hinnerjoelle.  Muiden suunnitte-
lualueen kylien  matkojen  jakauma  on  saman-
suuntainen. 

Nykyiset  Lapin  ja  Hinnerjoen  väliset pitkämat-
kaiset liikennevirrat  on  esitetty kuvassa  10. 
Hinnerjoelta  alkavaa  tai  sinne  päättyvää  liiken-
nettä  on Lapin  suuntaan yhteensä  1 74 ajon/vrk 

 ja  tästä  80 %  suuntautuu Raumalle. Lapista al-
kavaa  tai  sinne  päättyvää  liikennettä  on  yh-
teensä  111 ajon/vrk  ja  tästä  32 %  suuntautuu 
Hinnerjoelle. Suurin kokonaan suunnittelu- 
alueen tiestöltä läpi kulkeva pitkämatkainen lii-
kennevirta  on Raumalta Yläneen  suuntaan  (76 
ajon/vrk).  

Kuvassa  11 on  esitetty suu nnittelualueen ulko-
puolelta selvitetyt sellaiset pitkämatkaiset lii-
kennevirrat, jotka mandollisesti siirtyvät käyttä-
mään lyhempää  ja  nopeampaa  Lapin  ja Hin

-nerjoen  välistä uutta tieyhteyttä. Näistä liiken-
nevirroista suurin  osa  suuntautuu Raumalle 

 (75 ajon/vrk) tai Eurajoen  suuntaan  (54 
a  jo  n/v rk) 

EURAJOKI  

RAUMA  

43 
1 	 ft  tfl RJ  

Kuva  11:  Muut siirtyvät pitkämatkaiset 
lilkennevirrat (KVL  1992). 

 Raumalle suuntautuu  75  ajon/vrk, Eura
-joen suuntaan  54  ajon/vrk  ja  Euran 

suuntaan  24  ajon/vrk. 
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Kuva  12:  PolIIsin  tietoon tulleet iikenneonnettomuudet vuosina  1987  -  1991  ja  nIIden  vaka  vuusaste.  
Maantien  207  onnettomuuksista  on 5  ollut suistumisia,  2  eläinonnettomuutta,  2  kohtaamisonnettomuutta,  
1  kääntymisonnettomuus  ja  1  muu onnettomuus. 

Suunnittelualueen liikenneturvallisuustilannetta 	2.4  Ympäristö  
on  tarkasteltu vuosina  1987-1991  poliisin tie- 
toon tulleiden liikenneonnettomuuksien  perus- 	Ympäristön kannalta arvokkaat kohteet  on  esi- 
teella.  Tapahtuneet onnettomuudet  ja  niiden 	tetty  kuvassa  13.  
vakavuusaste  on  esitetty kuvassa  12. 	 Luonnonolot  ja  maisema: 
Maantiellä  207  Hinnerjoen  ja  Lapin  välisellä 	Säkylän  Pyhäjärven länsipuolinen  alue  on lä- 
osuudella  on  sattunut yhteensä  11  onnetto- 	hes  rannikolle saakka  rapakiveä.  Sen  melko  
muutta,  joista  6 on  johtanut henkilövahinkoon. 	karu Ilme johtuu havumetsien  hallitsevuudesta  
Osan onnettomuuksista voidaan katsoa  aiheu- 	sekä runsaasta  kivisyydestä  pelto-  ja  metsä- 
tuneen  huonosta  tiegeometriasta. 	 alueilla. Alue  on  korkeussuhteiltaan  melko vä- 

hän vaihtelevaa  su hteellisten korkeuserojen 
 jäädessä  20  ja  40  metrin välille. Suurin  osa 

 suu  nnitteivalueen pohjoisosasta  on  kalliota, 
jonka päällä  on vain  alle  metrin  moreenikerros. 
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Alueen eteläosissa  on  paljon savikkoja. Jäätik-
köjokimuodostumia  on  alueella niukalti. Ainoa 
vähäinen harjujakso kulkee  Lapin  kirkonkylän, 
Kaukolan  ja Kuolimaan  kautta Hinnerjoen  Har-
junummelle.  Pohjoisosassa  sen  kulkua osoitta-
vat sorakuopat, joista aines  on  lähes kokonaan 
viety pois. 

Pohjavesi  ja pintavesi: 
Suunnittelualueen  ainoa järvi  on  noin  3.5  neliö-
kilometrin kokoinen Narvijärvi, jolla  on  merki-
tystä virkistyksen  ja ulkoilun  kannalta.  Sen  ran-
noilla  on  satakunta lomamökkiä. 

Lapinjoki  on seutukaavaliiton  i nventoi ntien  mu-
kaan virkistyksen  ja  maiseman sekä luonnon-
suojelun kannalta merkittävä joki. Suojelun 
kannalta  sen  merkittävimmät  osat  ovat  Lapin 

 kirkonkylän länsipuolella. 

Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkei-
tä pohjavesialueita suu nnittelualueella  on  neljä, 
joista Karhunselän pohjavesialue Kaukolan ky-
län pohjoispuolella sijaitsee seutukaavassa 
osoitetu  n  tielinjauksen läheisyydessä. Pohjave-
sialue  on  luokiteltu  Lapin  ja  Euran kuntiin laadi - 
tussa vedenhankinnan yleissuu nnitelmassa 

 vuonna  1992 vedenhankinnan reservialueeksi. 

Esihistorialliset  kohteet: 
Kaukolan  kylän pohjoispuolella  on  seutukaa-
vassa osoitetun tielinjan läheisyydessä kaksi 
hautaröykkiötä, jotka  on  osoitettu  i nventoi ntikar-
talla.  

Kulttuurimaisema  ja rakennushistoria: 
Hinnerjoen  kirkonkylän  ja  Lapin  kirkonkylän vä-
lillä  on  useita eheinä säilyneitä maatalous-  ja 
kylämaisemia.  Nämä kaikki  (Lapin  kirkonkylä - 
Lapinjokilaakso, Kaukola, Kodiksami, Mäenta-
ka, Sukkala, Kuolimaa, Korpi sekä Hinnerjoen 
kirkonkylä)  on  luokiteltu kulttuurihistorian kan-
nalta valtakunnallisesti arvokkaiksi kokonai-
suuksiksi. 

Muut suojelualueet: 
Suunnittelualeen  suojelualueista  Si masalon kaI-
lioalue on  lähinnä tutkittavia tielinjauksia.  Sima- 
salo kuuluu valtakunnallisen lehtojensuojelu-
ohjelman kohteisiin. Aluerajaus ulottuu lähes 

 sen  itäpuolella olevan kallioalueen rinteeseen 
asti. Alue  on  merkittävä lähinnä diabaasikallio-
lajin  ja sen  myötä kehittyneen rehevän kasvilli-
suuden vuoksi. 

SELITYKSIÄ KUVAAN  13 -  ARVOKKAAT  YMPÄRISTÖKOHTEET  JA  -ALUEET  
Luontokohteet  
kohde indeksi  seutuk.  arvo peruste  rauh. 	huom. 
Päkärmäen rinnelehto/kallio  1  S,383,ak,632 paik.  kasvillisuus  - 

Simasalo  1  SU1  ,1 09  valtak.  kasvillisuus, maisema  valtak.  lehtojensuojeluohj. 
Karhunselän harjualue  3  ah,  489  paik? muodostuman  laatu arvo epäselvä  
Narvijärven itärannan  kallio  4  ak,  637  seud.  maisema, kasvillisuus  - 

Lappijoki  5  saud.  maisema, virkistys  - 

Kattilavuoren rinnelehto  6 5, 275  seud.  kasvillisuus  - 

Kodiksamin kedot  7  SU2k,  175  seud.  maisema,  kasillisuus - 

Salajoenvuori  8 S, 276  seud,  kasvillisuus  - 

Salajärven itäp.  korpi  9 SL, 216  seud.  kasvillisuus  - 

Harjunummen  harju  10  ah,  401  paik./seud.  maisema'?  - 

Lammashaan säästämetsikkö  11  SU1,  30  paik. kasvillisuus/hakamaa  1948 	luonnonsuojelualue 
Yhdyskuntien  vedenkäytön  kannalta tärkeät  pohjavesialueet  on  merkitty sinisellä.  Ympäristãn  kannalta merkittävät  kallioalueet  on  esi- 
tetty harmaalla (lähde: Satakunnan maa-ainesselvitys)  

Kulttuurimaisema 
kohde 	 indeksi  seutuk. 	arvo 	peruste 	 huom. 
Kaukolan  kylä  ja  kuitturimaisema 	A 	SU2,  174K  valtak.  hist., rak.hist,,  maisema 	 - 

Ruonan  kylä  ja  kulttuurimaisema 	B 	 - seud.  rak.  hist. 	 - 

Kuolimaan  kulttuurimaisema 	C 	SU2,  177K  valtak.  maisema,  rak.hist. 	 - 

Isotalon rakennusryhmä 	D 	SU2,  176K  valtak.  rak.hist.,  maisema 	 - 

Kodiksamin  kylä  ja  km. 	E 	SU2,  175K  valtak.  maisema,  hist., rak.h. 	 kyläsuunnitelma  1989  
Hinnerjoen  kirkonkylä 	 F 	SU2,  21K  valtak.  hist., rak.hist.,  maisema 	luokitus epäselvä  (1991)  
Palomåen-Harjunummen  km. 	G 	SU2,  21K  valtak.  maisema,  rak.hist. 
Hinnerjoen  kirkko ympäristöineen  H 	SU2,  212K  valtak.  rak.hist.,  maisema  
Hinnerjoen seurojentalo 	I 	 -  valtak.  rak.hist., hist.  
Korven  kylä  ja  kulttuurimaisema 	J 	SU2,  22K  valtak.  maisema,  rak,  hist. 
Aro-Airilan talouskeskus 	K 	 -  valtak.  rak.hist.  
Lapin  kirkonkylä-Lapinjokilaakso 	L 	 -  valtak.  rak.hist.,  maisema 	 osin  detaljikaavoitettu  
Lapin  kuntakeskuksen  rakennuskaava-alueella olevia kulttuuri-  ja  rakennushistoriallisia  kohteita ei ole lueteltu. Niistä enemmän seutu - 
kaavaliiton selvitylcsissä. Kaukolan-Kodiksamin-Kuolimaan, Hinnerjoen  sekä  Lapin  kirkonkylän  ja  Lapinjoen  kulttuurimaisemat kuulu- 
vat valtakunnallisesti merkittäviin  kulttuurihistoriallisiin  ympäristöihin.  Rajauksia  ei oltu  25.5.1993  mennessä viety  kartoille,  joten rajaus  
ympäristainventointikartalla  on  karkeaa  (YM  julkaisee selvityksen syksyllä  1993).  
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2.5  Nykyverkon  liikenne-ennuste  v. 2015  

Nykyverkon  liikenne-ennuste  on  laadittu vuo- 
delle  2015  käyttämällä  tielaitoksen  vuonna 

 1992 päivitettyä  liikenne-  ja  autokäntaennus - 

teen piirikohtaisia tieluokittaisia kasvukertoi-
mia.  Liikenteen  on  arvioitu kasvavan  seudulli-
sula  teillä  37 %, kokoojateillä 23 %  ja  yhdys

-teillä  12 %.  Liikenne-ennuste  on  esitetty ku-
vassa  14.  

Kuva  14:  Nykyverkon  liikenne-ennuste vuodelle  2015.  
Kasvukerroinennusteen  mukaan kokoojatieluokkaisen maantien  207  liikennemäärä  vuonna  2015  vaihtelee vä-
lillä  250-1200  ajon/vrk. 
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3  VERKKO-JA  
LIITTYMÄ VAIHTOEH  DOT 

3.1  Verkkovaihtoehdot  

Suu nnittelualueelle muodostetut pääsuu nta-
vaihtoehdot  on  esitetty kuvassa  15.  Verkko- 
vaihtoehtoja  on  lähdetty muodostamaan  1970- 
luvulla laaditun tiesuunnitelman  ja  myöhemmin 
seutukaavoissa osoitetu  n tieli njauksen  pohjal-
ta. Suunnitelman yhteydessä  on  tehty paino- 
kairauksia, joiden avulla tielinjaukset  on  sijoitet-
tu pohjaolosuhteiltaan edullisimmille paikoille. 

Tieyhteys  päättyy Rauma-Lauttakylä kantatielle 
 42 Lapin  kirkonkylän länsipuolella siten, että 

tavoiteverkon mukaisesti seudullinen  tie  voi jat-
kua eritasoliittymän kautta Eurajoelle  Lapin  kir-
konkylää sivuten. Hinnerjoen puoleinen pääte

-piste  sijaitsee Yläneelle suuntautuvan seudulli
-sen  maantien  208  liittymässä Laitila-Eura 

maantiellä  205.  

Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Hinnerjoen  ja  Lapin  väliset yleiset tiet eivät täy-
tä nykyisellään seudulliselle tielle asetettuja 
geometria-  tai nopeustavoitteita.  Nykyistä 
maantieyhteyttä ei voida kohtuullisin kustan-
nuksin  ja  ilman kohtuutonta haittaa nykyiselle 
asutukselle parantaa seudullisen tason yhtey -
deksi. Nykyisen tieverkon kehittämismandolli-
suutena onkin olemassa olevien tieyhteyksien 
parantaminen kohtuullisilla toimenpiteillä siten, 
että liikennäitävyys  ja liikenneturvallisuus  para-
nee  ja  tie  säilyy kokoojatieluokkaisena. 

Nykyiset tieyhteydet  paran netaan  rakenteel-
taan heikkokuntoisimmilta osuuksilta eli  Hin-
nerjoen ja Kaukolan  väliltä. Kodiksamin kylän 
kautta kulkeva pai kalli sti  e pääl lystetään  sora- 
tien pintauksella. Rantatien paikallistiellä oleva 
huonokuntoinen Rajasilta uusitaan  ja  samassa 
yhteydessä parannetaan Rantatiellä oleva jyrk-
kä mutka. 

Tieverkon hallinnollinen  tai  toiminnallinen luoki-
tus ei muutu parannuksien perusteella. Tavoit-
teena oleva seudullinen tieverkko  jää  nykyisen 
tieverkon kehittämisen jälkeen vajaaksi. 

Itäinen vaihtoehto: 
Seutukaavan  periaatteiden pohjalta tarkennet

-tu  itäinen linjavaihtoehto sijaitsee  Lapin  ja Hin-
nerjoen  välisellä osuudella kylien välittömässä 

läheisyydessä.  Lapin  kunnan teollisuusalue 
kantatien eteläpuolella  on  jätetty ehyeksi siten, 
että maankäytön kasvaminen nykyisestä  on 

 mandollista. 

Tielinjaus kiertää Kaukolan kylän pohjoispuo-
lelta metsäsaarekkeita pitkin siten, että linjaus 
ei sijoitu Karhunselän pohjavesialueelle.  Kau- 
kolan  kylä yhdistetään uudella yhteydellä kylän 
itäpuolelta seudulliseen tiehen. 

Kodiksamin  kylä  jää  välittömästi tielinjauksen 
pohjoispuolelle. Kodiksamin koulun kohdalla 
linjausta  on tarkennettu kylätoimikunnan  kans-
sa. Itäinen vaihtoehto sijoittuu koulun  ja  kylän 
väliin. Kodiksamin kylä yhdistyy uudelle tielle 
nykyisen paikallistien kautta kylän molemmin 
puolin. 

Kuolimaan  kylä  jää tie!injauksen  eteläpuolelle 
 ja  yhdistetään nykyisten paikallisteiden avulla 

seudulliselle tielle. 

Itäinen alavaihtoehto: 
Itäiselle tielinjalle  on  muodostettu alavaihto-
ehto, joka eroaa edellisestä ainoastaan Kodik-
samin kylän kohdalla.  Tie on linjattu  siten, että 
kylä  ja  koulu jäävät samalle puolen tietä. 

Läntinen vaihtoehto: 
Itäisen vaihtoehdon rinnalle  on  muodostettu 
periaatteeltaan erilainen kylistä erillään oleva 
metsäinen tielinjaus, joka ei yhtä Lapinjokea. 
Lähtöpiste sekä sijainti  Lapin  teollisuusalueen 
eteläpuolella  on  sama kuin itäisessä vaihtoeh-
dossa. Tiehinjaus eroaa Ruonaan johtavan 
tieyhteyden kohdalla itäisestä  ja  suuntautuu 
Sukkalan  ja Kuohimaan  kylien eteläpuolitse 
Hinnerjoelle. 

Läntinen vaihtoehto yhdistetään nykyiseen  tie- 
verkkoon uusilla yhteyksillä sekä Kaukolan 
että Sukkalan kylän kohdalta. 

Läntinen alavaihtoehto: 
Suunnittelun aikana muodostettiin läntisen 
vaihtoehdon rinnalle alavaihtoehto, joka sijait-
see edelleen kokonaan Lapinjoen länsipuolel-
la, mutta ottaa läntistä vaihtoehtoa paremmin 
asutuksen huomioon. Tielinjaus sijaitsee itäi-
sen  ja  läntisen vaihtoehdon välimaastossa. 

Vaihtoehto yhdistetään nykyiseen tieverkkoon 
pääasiassa yksityisteistä parannetuilla yhteyk

-sillä  sekä Kaukolan että Sukkalan kylän koh-
dalla. 
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Kuva  16:  Liittymä vaihtoehdot Lapissa.  
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Ensimmäisen toteuttamisvai  been  toiminta-aika  on  todennäköisesti hyvinkin pitkä. Mikäli  Lapin maankäyttö  ei 
kehity maankäyttö suunnitelmien mukaisessa laajuudessa, jatkoyhteys Eurajoen suuntaan  ja  eritasoliittymä  ei-
vät tule toteutumaan. 
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3.2  Liittymävaihtoehdot 

Tavoiteverkossa  on  mukana  seudullisen  tien 
 eritasoliittymä  Rauma-Lauttakylä kantatielle 

 42.  Eritasoliittymän  toteuttamista  on  selvitetty 
alustavan  yleissuunnitelman  tarkkuudella. Tut-
kittavat vaihtoehdot sekä niihin liittyvä alempi- 
tasoinen tieverkko  on  esitetty kuvassa  16.  

Vaihtoehto  1: 
Lapin  ki rkonkylään laaditussa osayleiskaavas

-sa  on  varauduttu  eritasoliittymään  nykyisen 
 Eurajoelle  suuntautuvan maantien  207  liitty-

mässä. Vaihtoehdossa  1  liittymän rampit  on  si-
joitettu kaavan mukaisesti  Auto-Lasin neljän-
nekseen sekä sille vastakkaiseen neljännek-
seen  kantatien  toiselle puolelle.  Seudullinen  tie 

 suuntautuu liittymästä  Simasalon  suojelu-
alueen sekä viereisen  kallioalueen  itäpuolelta 
kohti  Hinnerjokea.  

Vaihtoehto  2:  
Vaihtoehto  2  eroaa edellisestä  ramppijärjeste-
lyissä  sekä liittyvän tieverkon osalta.  Liittymän 
rampit  sijaitsevat  Vanahai nkodi  n  neljän  nekses

-sä  sekä sille vastakkaisessa  neljänneksessä 
kantatien  42  toisella puolella.  Verkkoratkaisus

-sa  Lapin  kirkonkylä  on  yhdistetty  länsipuolel-
taan seudulliseen  tiehen nykyisen kirkon  liitty-
män  kautta.  Seudullisen  tien linjaus  on  sijoitet-
tu samoin kuin vaihtoehdossa  1.  

Vaihtoehto  3:  
Vaihtoehdossa  3  eritasoliittymä  on  sijoitettu ny-
kyisen  Eurajoelle  suuntautuvan maantien  207 

 liittymän  ja  Auto-Lasin kiinteistön  länsipuolelle.  

Ratkaisu edellyttää uutta vesi  stösi ltaa  Lapin- 
joelle.  Seudullinen  tie  suuntautuu liittymästä 

 Simasalon  suojelualueen  ja  viereisen kallio- 
alueen itäpuolelta edellisten vaihtoehtojen mu-
kaisesti kohti  Hinnerjokea.  
Vaihtoehto  4:  
Vaihtoehdossa  4  eritasoliittymä  on  sijoitettu 
edellisiä lännemmäksi Rauman suuntaan  kan

-tatiellä  42.  Liittymälle  on  etsitty  sillan  rakenta-
miskustannusten  kannalta edullisin paikka. 

 Seudullinen  tielinjaus  on  sijoitettu  Simasalon 
 suojelualueen  länsipuolelle.  

Vai  heittain  toteuttaminen:  
Tavoiteverkkoon  sisältyvä  seudu Ilisen  tien eri  - 
tasoliittymä kantatielle  42  sekä  jatkoyhteys Eu-
rajoen  suuntaan  on  todennäköisesti ratkaisu, 
joka toteutetaan hyvin kaukana tulevaisuudes-
sa.  Eritasoliittymä  tarvitaan  vain,  jos  kantatien 
eteläpuolinen  kaava-alue kasvaa  ja sen  tuotta-
ma liikenne kasvaa huomattavasti yli liikenteen 
valtakunnallisen kasvun.  Liikenteellisesti  en-
simmäisessä vaiheessa  seudullinen  tie  voi liit-
tyä  tasoliittymällä kantatielle  42.  

Ensimmäisen vaiheen  tasoratkaisun  mukainen 
 seudullinen  tie  kiertää sekä  Simasalon  suojelu-

alueen että viereisen  kallioalueen  itäpuolelta. 
 Vaihtoehdoissa  1, 2  ja  4 tie  suuntautuu nykyi-

sen  Eurajoen  maantien liittymään. Vaihtoeh-
dossa  3  tasoliittymä  sijoittuu  polveillen  nykyi-
sen  Eurajoen liittymän länsipuolelle. 
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4  VERKKOVAIHTOEHTOJEN 
 VAIKUTUKSET  

4.1  Maankäyttö  ja  yhdistävyys  
Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Nykyisen tieverkon kehittämisvaihtoehdossa 
seudullinen tieyhteys päättyy Hinnerjoelle Ylä-
neen suunnasta. Seudullisen tien verkko  jää 

 vajaaksi Raumalle  ja Eu rajoel  le  suu ntautuvien 
yhteyksien osalta. Suunnittelualueen aluera-
kenne säilyy nykyisen kaltaisena. Alueella ole-
vien kylien saavutettavuus ei parane nykyisiä 
tieyhteyksiä parantamal  la. Maankäytän  kehittä-
minen erityisesti  Lapin teollisuusalueella  han-
kaloituu  pitkien kaavatieyhteyksi  en  vuoksi. 
ltäi  set  vaihtoehdot: 
Seudullinen  tie  kiertää kantatien  42  eteläpuo-
lella olevan teollisuusalueen länsipuolelta.  Lm-
jauksessa on  otettu maankäytön laajenemis-
mandollisuudet huomioon niin hyvin kuin  tie-
geometria on  sen  sallinut. Seudullinen  tie  tulee 
jatkossa asettamaan rajan teollisu usalueen 
laajenemiselle länteen.  Tien  itäiset  ja  läntiset 
linjausvaihtoehdot eivät poikkea  Lapin  kirkon-
kylän läheisyydessä toisistaan. 
Itäiset vaihtoehdot, jotka sijoittuvat kylien välit-
tämään läheisyyteen, mandollistavat niiden toi-
minnan jatkumisen  ja  mandollisesti hallitun ke-
hittämisenkin. 

Itäisissä vaihtoehdoissa seudullinen  tie  korvaa 
Kodiksamin paikallistien  12671.  Itäisen vaihto-
ehdon mukainen verkkoratkaisu  on yhdistävyy-
den  kannalta parempi. Yleisten teiden kunnos-
sapidettävä verkko  on  läntisiä vaihtoehtoja ly-
hyempi. 
Läntiset vaihtoehdot: 
Läntiset vaihtoehdot eivät eroa  Lapin kirkonky

-Iän eteläpuolella itäisistä vai htoehdoista. 
Läntiset vaihtoehdot sijaitsevat etäällä nykyi-
sestä, pääasiassa kyliin sijoittuvasta asutuk-
sesta. Uusi rakennuskanta ohjautuu todennä-
köisesti etäälle kylistä uuden tieyhteyden lähei-
syyteen. Läntinen vaihtoehto palvelee muita 
paremmin Narvijärven lähiställe sijoittuvaa 

 loma-asutusta  ja  siihen liittyviä liitännäiselinkei
-noja.  

Koska läntiset vaihtoehdot sijaitsevat etäällä 
kylistä, tarvitaan  sen  rinnalle nykyinen tieverk-
ko palvelemaan kylien liikennettä. Läntiset 
vaihtoehdot ovat yhdistävyyden kannalta huo-
nompia kuin itäiset vaihtoehdot.  

4.2  Liikenne 
Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Suunnittelualueella oleva nykyinen liikenne ei 
edellytä sujuvamman tieyhteyden rakentamista 

 Lapin  ja Hinnerjoen  väliselle osuudelle. Maan- 
käytän kasvusta ai heutuva lisälii kenne voidaan 
hoitaa tien rakennetta parantamalla, pääHys-
teillä sekä parantamalla Rajasillan kohta. 

Suunnittelualueen tiestää  ei ole tarkoitettu pal-
velemaan läpiku Ikevaa liikennettä, koska asu-
tus sijaitsee nauhamaisesti teiden varsilla, tiet 
kulkevat kylien läpi  ja liittymiä  on  tiheästi. Rau-
malle mandollisesti rakennettava uusi selluteh-
das aiheuttaa alueen tiestölle lisää raskasta lii-
kennettä. Sellutehtaan toteutuminen edellyttää, 
että nykyiselle tieställe tehdään liikenneturvalli-
suuden parantamiseen johtavia parannuksia. 

Itäiset vaihtoehdot: 
Lyhytmatkainen  kylien välinen liikenne siirtyy 
itäisissä vai htoehdoissa osittain käyttämään 
seudullista tieyhteyttä (keskimäärin  40 ajon/vrk 

 enemmän kuin läntisissä vaihtoehdoissa). 

Kuolimaan  kylän tuottamasta liikenteestä  vain 
 osa  (30 ajon/vrk)  siirtyy seudulliselle tielle.  Ko-

diksamin  kylän liikenne  (72 ajon/vrk)  siirtyy 
 vain itäiselle  vai htoehdolle. Sukkalan kylän 

kannalta mikään vaihtoehto ei palvele merkittä-
västi,  sillä siirtyviä  on vain 2 ajon/vrk  kaikissa 
vai htoehdoissa. Kaukolan kylän tuottamasta lii-
kenteestä Kodiksamiin suuntautuvat virrat siir-
tyvät  vain itäiselle  vaihtoehdolle  (22 ajon/vrk). 
Hinnerjoelle  suuntautuva muu liikenne  (4 
ajon/vrk)  siirtyy kaikissa vai htoehdoissa. 

Suunnittelualueen pitkämatkainen  liikenne 
käyttää nykyisellään suunnittelualueella olevia 
yhteyksiä  ja  kulkee päätepisteiden (Lappi  ja 
Hinnerjoki)  kautta. Tämä pitkämatkainen liiken-
ne käyttäytyy kaikissa vaihtoehdoissa samalla 
lailla, koska vaihtoehtojen pituusero ei ole mer-
kittävä. Siirtyvää liikennettä  on 405 ajon/vrk.  

Siirtyvä pitkämatkamnen liikenne sisältää ne 
liikennevi rrat, jotka siirtyvät kauempaa käyt-
tämään uutta tieyhteyttä. Tämä liikenne käyt-
täytyy kaikissa vaihtoehdoissa samoin kuin 
alueella kulkeva pitkämatkainenki  n  liikenne. 
Muualta sii rtyvää pitkämatkaista liikennettä  on 
136  ajo n/vrk. Ratkaisuehdotuksen epävar-
muuksien tarkastelussa  on  otettu huomioon 
Raumalle mandollisesti perustettava uusi sellu-
tehdas  ja sen  aiheuttama liikenne. 
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Kuva  1 7a:  Siirtyvät  liikennevirrat  
Läntiselle  vaihtoel-idolle siirtyvistä virroista  305  ajon/vrk  suuntautuu Raumalle,  113  ajon/vrk Eurajoen  suuntaan 

 ja  5  ajon/vrk  Euran suuntaan. 

Läntiset vaihtoehdot: 
Lyhytmatkaisesta  kylien välisestä liikenteestä 	Suun nittelual ueen 	pitkämatkai nen 	liikenne 
suurin  osa  jää  nykyisille yhteyksille läntisissä 	sekä siirtyvä pitkämatkainen liikenne siirtyy 
vaihtoehdoissa. Kuolimaan  kylän tuottamasta 	läntisissä vaihtoehdoissa samoin kuin itäisissä 
liikenteestä siirtyy läntisissä vaihtoehdoissa  1 7 	vai htoehdoissa. 
ajon/vrk,  joka  on  noin puolet itäisten vaihto- 
ehtojen siirtyvästä liikenteestä. Sukkalan  ja 	Seudulliselle  tielle siirtyvät liikennevirrat  on esi- 
Kaukolan  kylien liikenteestä  vain Hinnerjoelle 	tetty  kuvassa  1 7. Liikennemäärissä  ei ole  mu- 
suuntautuvat virrat  (6 ajon/vrk)  siirtyvät seudul- 	kana  uuden tien synnyttämää uutta liikennettä. 
liselle  tielle. Kodiksamin kylää tieyhteys ei pal-
vele lainkaan sisäisen liikenteen osalta. 
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Kuva  1 7b:  Siirtyvät liikennevirrat 
Itäiselle  vaihtoehdolle siirtyvistä virroista  321  ajon/vrk  suuntautuu Raumalle,  113  ajon/vrk Eurajoen  suuntaan 

 ja  2  ajon/vrk  Euran suuntaan.  

4.3  Ympäristö 

Ympäristön kannalta merkittävät alueet  on  ra-
jattu yhteenvedonomaisesti kuvaan  18.  Samal-
la kartalla  on  esitetty myös vertailtavat vaihto-
ehdot. 

Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Nykyisen tieverkon parantaminen paikalleen li-
sää liikenteen kasvun suhteessa  sen  aiheutta-
maa melua  ja  muita päästöjä asutukselle var-
sinkin kylien kohdalla. Kodiksamin paikallistie 
sijaitsee Kaukolan kylän pohjoispuolella  Kar-
hunselän pohjavesialueella.  Alueen käyttöön- 

otto edellyttää tielle tehtävää pohjavedensuo-
jausta. Kestävän kehityksen kannalta perus-
vaihtoehto  on  hyvä, koska alueelle ei rakenne-
ta uusia tieyhteyksiä. 

ltäiset  vaihtoehdot: 
Itäiset vaihtoehdot  on  linjattu  kiertämään  Kau - 
kolan  kylän pohjoispuolella nykyisen tielinjan 
välittö mässä tuntumassa oleva Karhunselän 
po hjavesialue riittävän etäältä. Pohjavettä 
muodostuu länsipään kallioalueella  ja  se on 

 jatkosuunnittelussa  otettava huomioon. Vaihto-
ehdoilla ei ole pohjavesien suhteen eroa toi-
siinsa nähden. 
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Kuva  18:  Ympänstön merkittävyyden  arviointi. 
Ympänstölilsesti  erittäin tärkeiksi alueiksi  on  katsottu suojeltavat  ja  rauhoitetut  kohteet, pohjavesialueet sekä 
kulttuurihistorialllsesti valtakunnallisesti arvokkaat kylämiljööt. 
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Itäinen vaihtoehto ylittää Lapi njoen pääuoman 
kaksi kertaa  ja  siihen Kodiksamissa yhtyvän 
Uitto-nimisen sivujoen kertaalleen. Mikäli 
pääuomien ylitykset katsotaan vesistöjen kan-
nalta riskipaikoiksi, ovat läntiset vaihtoehdot 
parempia. 

Narvijärven  pohjoispuolella kaikki vaihtoehdot 
ylittävät virkistyskäytän kannalta tärkeään  Nar-
vijärveen  rajoittuvat suot (Narvisuo  ja Lukkar

-suo). 

Linjausten  varrella ei ole tiedossa olevia uhan-
alaisia lajeja  tai  harvinaisia ympäristätyyppejä. 
Itäinen vaihtoehto kiertää Karhunselän rauhol-
tetun katajan sekä Kodiksamin peltoaukeiden 
kalliokedot kaukaa. 

Karhunselällä  ja  välittömästi  sen  pohjoispuolel-
la  on  muinaismuistolain nojalla suojeltuja koh-
teita. Linjaus  on  suunniteltu tiedossa olevien 
kohteiden osalta  sillä  tarkkuudella, että kohteet 
kierretään. Itäinen vaihtoehto edellyttää jatko- 
suunnittelussa kohteiden selvittämistä tarkem-
min  ja  mandollista tutkimista. 

Itäi  set Ii njaukset  sijaitsevat kulttuuri maisemas-
sa, jossa tärkeimpänä elementtinä ovat kylät  ja 

 niitä ympäröivät peltoaukeat. Kylät ovat kult-
tuuri historiallisesti valtakunnallisesti merkittäviä 

 ja  tien sovittaminen maastoon edellyttää jatko- 
suunnittelussa erityistä huolellisuutta.  Tie-  ja 
rakennussuunnittelun  yhteydessä pitää kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäväksi luokitelluilla alu-
eilla tehdä rakennusinventointi. Itäinen vaihto-
ehto  on Kodiksamin  kylän kohdalla alavaihto-
ehtoa hieman huonompi. Kuvassa  19 on ha- 
vai nnekuvia itäiseltä vai htoehdolta. 

Itäi  set  vaihtoehdot ylittävät Saaren mäen, joka 
 on  arvioitu kauniin maisemakuvan kannalta 

tärkeäksi kallioalueeksi. Muut vastaavat alueet 
kierretään  tai  linjaus sijoittuu maisema- 
alueiden rajakohtaan. 

Itäi  set  vaihtoehdot ovat tienkäyttäjän kannalta 
 vi rikkeisempiä. 

Kaikki vaihtoehdot kiertävät Simasalon suojel-
tavan diabaasilehdon. Linjaus  on  tehty lehto-
jensuojeluohjelman rajauksen mukaan siten, 
että rakentamisen vaikutukset eivät ulotu suo-
jelualueelle. 

Kestävän kehityksen kannalta eri vai htoehdoi  I-
le  voidaan asettaa tavoitteeksi maan luonnon-
varojen säilyminen, maan tuottokyvyn säilymi-
nen, luonnon monimuotoisuuden säilyminen 
sekä rakennuskannan ohjautuminen nykyisen 
rakennuskannan yhteyteen. 

Itäiset  Ii njavai htoehdot  sijaitsevat länti siä 
enemmän peltoalueilla. Luonnon monimuotoi-
suuden kannalta maisemallisten rajakohtien 
pirstoutumisella ei ole merkittävää eroa. 

Itäisessä vai htoehdossa tulevaisuuden raken-
taminen tulee ohjautu maan läntisiä paremmin 
nykyisen rakennuskannan  ja  kylien yhteyteen. 
Kylien kulttuuri historialliset arvot  on  kuitenkin 
otettava maankäytön kehittämisessä huo-
mioon. 

Läntiset vaihtoehdot: 
Metsien kautta kulkevien läntisten vaihtoehto-
jen alueella ei ole pohjavesialueita. 

Läntiset vaihtoehdot ylittävät Lapinjokeen yhty-
vän Narvijoen kertaalleen. Pintavesien kannal-
ta läntiset vaihtoehdot ovat parempia kuin itäi-
set vaihtoehdot. 

Läntiset linjaukset sijoittuvat lähes  koko  pituu-
deltaan luonnonmaisemaan, joka ei ole ympä-
ristäselvityksen mukaan erityisen merkittävä. 

Maan luonnonvarojen  ja  maan tuottokyvyn säi-
lymisen kannalta läntiset vaihtoehdot ovat 
itäistä parempia. Läntinen vaihtoehto kulkee 
pääosin metsäalueilla eikä leikkaa luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä maisema- 
tyyppien rajakohtia. Kasvillisuuden  ja eläimis-
tön  kannalta vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä 
eroja. 
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MAANTIEN  207 TARVESELVITYS 
 VÄLILLÄ LAPPI - HINNERJOKI 

KANNATTAVUUSTARKASTELUN  PERUSTEET 

RAKENTAMISKUSTANNUKSET 
Tienpitotoimenpiteiden  kustannukset  1991,  tarkistettu vuoden  1992  hintatasoon (tr.ind.  136)  

Uuden tieyhteyden rakentaminen 
Normaalit olosuhteet  2.0 Mmk/km 
Geoteknisesti  vaikeat olosuhteet  3.0 Mmk/km  

Liittyvät tiejärjestelyt 
Yhteys vanhan tien päälle  0.7 Mmk/km  
Uusi yhteys (sisältää tasollittymän)  1.9 Mmk/km 

Vesistösi  Ilat  
Pieni vesistäsilta  0.5 Mmk/kpl  
Iso vesistäsilta  3.0 Mmk/kpl  

Pohjaveden suojaus 
Pohjavesialueen suojaustoimenpiteet  2.0 Mmk/km 
Oljynerotusallas  0.3 Mmk/kpl 

Kevytliikenteen  järjestelyt 
Vesistäsilta  0.7 Mmk/kpl  
Alikulku, vaikeat olosuhteet  1.0 Mmk/kpl 

Eritasoliittymä  
Alikulku, rajoitettu alikulkukorkeus  1.0 Mmk/kpl  
Silta  0.004 Mmk/m2  
Rampit  2.0 Mmk/km 

KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 
Tienpitotoimenpiteiden  kustannukset  1991,  tarkistettu vuoden  1992  hintatasoon (tr.ind.  136)  

Yleiset tiet 
Oljysoratie 
Soratie  tai pinnattu soratie 

 Yksityiset tiet 

AJOKUSTANNUKSET  
Tieliikenteen ajokustannukset  1992 

Aikakustannus  
Kevyet ajoneuvot 
Raskaat ajoneuvot 

Ajoneuvokustannus  
Kevyet ajoneuvot 
Raskaat ajoneuvot 

Onnettomuuskustannukset  
Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 

KANNATTAVU USTARKASTELU  
Vuoden  1995 rakentamiskustannnukset, tr.ind. 141 

0.0199 Mmk/km/v 
0.0163 Mmk/km/v 
0.004 Mmk/km/v 

43.50 mk/h/ajon. 
149.80 mk/h/ajon. 

0.778 mk/km 
3.610 mk/km 

0.945  Mmk 

Kuva  20: Karinattavuuslaskennan  perusteet.  
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4.4  Liikennetalous  

Hankkeen  ja eu  vaihtoehtojen kannattavuutta 
 on  tarkasteltu rakentamis-, kunnossapito-, ajo - 

ja onnettomuuskustannusten  avulla. Lasken-
nan perusteet  on  esitetty kuvassa  20  ja kan-
nattavuustarkastelun  yhteenveto kuvassa  22.  

Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Nykyisen tieverkon kehittämisen rakentami  s- 
kustannukset ovat  11 .9  Mmk.  Se  sisältää ra-
kenteen parantamisen, päällystämisen sekä 
Rajasillan uusimisen kustannukset. 

Nykyiselle tieverkolle aiheutuvat kun nossapi
-to-,  ajo-  tai onnettomuuskustannussäästät  ovat 

pieniä. Nykyisen tieverkon kun nossapitokus-
tannus  on 0.636 Mmk/v. Ajokustannussäästäjä 

 aiheutuu nopeustason noususta parantuneiden 
olosuhteiden myötä  ja  niiden suuruus  on 0.268 
Mmklv.  Nykyistä tieverkkoa kehittämälläkään 
muutokset tieverkolla eivät paranna liikenne-
turvallisuusti lannetta  tai lyhennä tiepituuksia.  

Nykyisen verkon kehittämisvaihtoehdon liiken-
netaloudellinen kannattavuus  on  kaikkein hei-
koin.  Vuonna  1995  ensimmäisen vuoden tuot-
toprosentti  on 2.3 %  ja hyöty/kustannussuhde 

 on 0.30. 

ltäi  set  vaihtoehdot: 
Itäisen vaihtoehdon rakentamiskustannus  on 
43.2  Mmk. Kodiksamin koulun eteläpuolelta 
kiertävä alavaihtoehto  on  sitä  0.7  Mmk hal-
vempi. Itäiset vaihtoehdot ovat läntisiä vaihto-
ehtoja kalliimpia, koska ne ovat muita pidem-
pia,  niihin tulee enemmän  ja  isompia siltoja 
(Lapinjoen ylitys kaksi kertaa)  ja  ne sijaitsevat 
pohjaolosuhtei Itaan läntisiä heikommassa 
maastossa. Pohjanvahvi stusten osuus raken-
tamiskustannuksista  on 4.1-4.4  Mmk  ja  liitty-
vien tiejärjestelyjen  al heuttamat  kustannukset 
ovat  2.9  Mmk. 

ltäi  sten tievai htoehtojen ku nnossapitokustan-
nukset  ovat  0.806 Mmk/v  ja kunnossapitokus-
tannusten säästät  ovat  0.171  Mmk vuodessa. 
Säästöt ovat suuruusluokalleen samat kuin 
läntisissä vaihtoehdoissa. 

Ajokustannusten  säästöt ovat  2.587 Mmk/v. 
 Alueen sisäisestä liikenteestä aiheutuvat ajo- 

kustannusten säästöt  (0.111 Mmk/v)  ovat lä-
hes kymmenkertaiset verrattuna läntisiin vaih-
toehtoi  hin. Pitkämatkaisesta sh rtyvästä lii  ken- 
teestä aiheutuva ajokustannussäästö  (1 .332 
Mmk/v) on  samaa suuruusluokkaa kuin länti-
sissä vaihtoehdoissa. 

ltäi  sten tievah htoehtojen  on nettomuuskustan
-nusten  säästä  on 0.443 Mmklv  ja  ero läntisiin 

vaihtoehtoihi  n  johtuu lähinnä linjapituudesta. 

Vuonna  1995  itäisten vaihtoehtojen ensimmäi-
sen vuoden tuottoprosentti  on 6.6-6.7 %  ja 

 vuonna  2015  ensimmäisen vuoden tuottopro-
sentti  on 8.4 %.  Vuonna  1995 hyöty/kus-
tannussuhde on 0.90-0.92.  Vuosituhannen 
vaihteessa itäiset vaihtoehdot ovat liikenne- 
taloudellisesti kannattavia toteuttaa. 

Läntiset vaihtoehdot: 
Läntisen vaihtoehdon rakentamiskustannus  on 
39.0  Mmk  ja  läntisen alavaihtoehdon rakenta-
miskustannus  on 39.5  Mmk. Pohjanvahvistus

-ten  osuus rakentamiskustannuksista  on 2.8-
3.0  Mmk. Liittyvien tiejärjestelyjen aiheuttamat 
kustannukset ovat  4.2-4.7  Mmk. 

Läntisten tievai htoehtojen kun nossapitokustan-
nukset ovat  0.833 Mmklv. Kunnossapitokus-
tannusten  säästöt ovat  0.197 Mmk/v. 

Ajokustannusten  säästöt ovat  2.998 Mmk/v. 
 Alueen sisäisestä liikenteestä aiheutuvat ajo- 

kustannusten säästöt ovat  vain 0.013 Mmk/v. 
 Ero itäisiin vaihtoehtoihin aiheutuu siirtyvän lii-

kenteen vähäisestä määrästä. Pitkämatkaises
-ta siirtyvästä  liikenteestä aiheutuva ajokustan-

nussäästä  on 1 .537 Mmklv.  Ero itäisiin vaihto-
ehtoihin aiheutuu  vain linjapituudesta.  

Läntisten tievai htoehtojen  on nettomuuskustan
-nusten  säästä  on 0.473 Mmk/v. Säästöjen  ero 

aiheutuu  vain linjapituuksista.  

Vuonna  1995  läntisten vaihtoehtojen ensim-
mäisen vuoden tuottoprosentti  on 8.0-8.3 %  ja 

 vuonna  2015  ensimmäisen vuoden tuottopro-
sentti  on 10.3 %.  Vuonna  1995 hyäty/kustan-
nussuhde on 1.09-1.13.  Läntiset vaihtoehdot 
ovat liiken netaloudelli sesti  kan nattavia toteut-
taajo  vuonna  1995. 

4.5  Tiestön hallinnollinen luokitus 

Nykyisen tieverkon kehittäminen: 
Tiestön hallinnollista luokitusta ei voida muut-
taa nykyisestä. Nykyinen maantieyhteys  Hin-
nerjoelta  Lappiin säilyy myös toiminnallisesti 
samana eli kokoojatieluokkaisena. 

Itäiset vaihtoehdot: 
Itäisiin vaihtoehtoihin liittyvät tiestön hallinnolli-
set muutokset  on  esitetty kuvassa  21. 
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Kuva  21:  Tieverkon hallinnolliset muutokset. 
Seudullinen  tie  ja  siihen liittyvän muun tieverkon hallinnollisen luokan muutokset jokaisessa vaihtoehdossa. 
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Nykyinen yleisten teiden verkko  on  sijoittunut 
rinnakkain suunnittelualuetta halkovan  Lapin- 
joen molemmin puolin. Seudullisen tien toteut-
tamisen jälkeenkin  jää Lapinjoen  molemmin 
puolin yleiset tiet palvelemaan asutusta. 

Jäljelle jäävä yleisten teiden verkko  on 4.8 km 
 pidempi kuin nykyverkko. Yksityisteiksi muut-

tuu  8.9 km  yleistä tietä. Verkkorakenteeltaan 
itäiset vaihtoehdot ovat läntisiä parempia. 

Läntiset vaihtoehdot: 
Läntislin vaihtoehtoihin  liittyvät tiestön hallin-
nolliset muutokset  on  esitetty kuvassa  21.  

Läntisissä vaihtoehdoissa voidaan nykyinen 
maantie  207  lakkauttaa yleisenä tienä Kauko- 
Ian  ja  Hinnerjoen  välisellä osuudella. Jäljelle 
jäävä yleisten teiden verkko  on 5.9 km  pidempi 
kuin nykyverkko. Yksityisteiksi muuttuu  11 .6 
km  yleistä tietä.  

4.6  Yhteenveto 
Vertailun yhteenveto  on  esitetty kuvassa  22.  

Kustannukset: 
Nykyisen tieverkon kehittäminen ei ole liiken-
netaloudellisesti kannattava vaihtoehto. 

Läntinen vaihtoehto  on kustannuksi Itaan  halvin 
ja  säästöjen  osalta edullisin. Rakentamiskus-
tannusten ero verrattuna itäiseen vaihtoehtoon 

 on  noin  10 %,  joka ei ole tässä tarkastelutark-
kuudessa kovinkaan merkittävä. 

Kaikkien tarkasteltavien seudullisten vaihto-
ehtojen Ilikennetaloudellinen kannattavuus  on 

 niin hyvä, että hanke kannattaisi toteuttaa 
mandollisimman pian. Läntiset vaihtoehdot 
ovat itäi siä vaihtoehtoja Iliken netaloudellisesti 
hieman parempia. Itäisten vaihtoehtojen hyö-
ty/kustan nussuhde  on vuositu  hannen  vaihtees-
sa ykkäsen luokkaa.  

Yhdistävyys:  
Nykyistä tieverkkoa parantamalla ei voida 
muodostaa  Lapin  ja  Hinnerjoen  välille seudul - 
lista  tieyhteyttä. Tieverkkoa  voidaan parantaa 

vain rake nteelli sesti,  joi  loin  taataan nykyiselle 
liikenteelle paremmat edellytykset liikennöidä. 
Tavoiteverkosta  jää  puuttumaan  osa  seudullis

-ta  tieyhteyttä,  joka hoitaisi Raumalle  ja  Eura
-joelle suuntautuvaa liikennettä. 

ltäi  set  vaihtoehdot ovat verkko rakenteeltaan 
parempia kuin läntiset. 

Maan käyttö: 
Itäinen vaihtoehto, joka kulkee suunnittelu- 
alueella olevien kylien kautta, luo edellytykset 
kylien toiminnan säilymiselle  ja  pienimuotoisel-
le kehittämiselle. Tieyhteys antaa mandollisuu-
den siihen, että nykyinen asutus voi edelleen 
säilyä kylissä  ja  saavuttaa palvelut joko  Hin

-nerjoelta  tai  Lapista.  Tie  tulee sijaitsemaan 
kulttuurimaisemassa suurelta osin, mutta  se on 
sopeutettavissa  maisemaan huolellisella suun-
nittelulla. 

Läntinen metsien kautta kulkeva vaihtoehto 
houkuttelee kehittämään maankäyttää uuden 
tieyhteyden välittämään läheisyyteen.  Vi rkis-
tyskäytän  kannalta vaihtoehto  on  parempi, 
mutta pysyvän maankäytän kannalta  se  ei tue 
nykyistä taajamarakennetta. 

Tieyhteyden aiheuttamat haitat: 
Seudullisen  tien liikennemäärät ovat avaamis-
vuonna suuruusluokkaa  1 000 ajon/vrk  ja  siitä 
aiheutuvat melu- ym. haitat nykyiselle asutuk-
selle ovat vähäisiä kaikissa vaihtoehdoissa. 

Itäinen vaihtoehto aiheuttaa tilojen  ja  niihin liit-
tyvien peltoalueiden pirstoutumista kulkiessaan 
laajojenki  n peltoalueiden  halki. Pääsuuntasel-
vityksen yhteydessä ei ole selvitetty linjausta 
niin tarkasti, että haitta olisi määriteltävissä ra-
hassa. Jatkosuunnittelun  ja  tarkemman  suun-
nittelun yhteydessä haittaa  on  mandollista vä-
hentää linjatarkennuksilla. 
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MAANTIEN  207  TARVESELVfYS 	 _• 	u'1sINoÖRlTolMlsro 
VERKKOVA1HTOEHTOJEN  VERTAILUN YHTEENVETO 	 ''  SUUNNITTELU  

NYKYVERKON 	LÄNTINEN 	LÄNTINEN 	ITÄINEN 	ITÄINEN 
KEH ITTÄM INEN 	 ALAVAIHTOEHTO 	 /Al  HTOEHTO  

118/18 118/18 118/18 118/18 
246/40 245/40 245/40 245/40 
103/17 103/17 100/17 100/17 

19/3 19/3 50/5 50/5 

564 564 593 593 

Nykyverkolle  ei siirry Vaihtoehtojen välillä ei ole eroja  pitkämatkaisen  tai  alkavan  ja  päättyvän liikenteen osalta. 
muualta  pitkämat- 	Liikenteellisesti  itäinen vaihtoehto palvelee paremmin  lyhytmatkaista  alueella syntyvää 
kaista liikennettä 	liikenellä.  Kaikkien vaihtoehtojen  liikennemäärät  ovat keskimäärin  600 on/vrk,  

1.  LIIKENNE  

• LIJKENNEMAARÄT 
(ajon/vrk) 

Pitkämatkairien  siirtyvä 
Alkava  ja  päättyvä 

 Läpikulkeva  
Sisäinen 

YHTEENSÄ 

YHTEEN  VETO  

YHTEEN  VETO Nykyisen tieverkon 
 liikenneturvallisuus

-tilannetta ei saada 
 parannettua  vastaa-

maan  seudullisten 
 teiden vastaavaa 

tilannetta  

Vaihtoehdoilla ei ole  merkittäväà  eroa toisiinsa nähden  liikenneturvaJlisuuden  kannalta. 
Itäisessä vaihtoehdossa  on  enemmän kylien välistä  lyhytmatkaista  liikennettä sekä 
enemmän kevyttä liikennettä, joiden osalta  se on  liikenneturvallisuuden kannalta 
huonompi vaihtoehto. 
Vaihtoehtojen välinen ero  on  vähäinen. 

• POHJAVEDET 	 Nykyinen maantie  si-  Läntisten vaihtoehtojen reiteillä ei ole  
jaitsee Karhunselän pohjavesialueita. 
pohjavesialueella.  
Tien  parantaminen 
edellyttää pohja- 
veden suojausta  

Ohittaa  Karhunselän pohjavesiatueen 
 pohjoispuolella.  

Tarkemmassa  suunnitteluvaiheessa  on 
 tarkistettava mandollisen valuma-alueen 

 suojaus.  

Nykyisen tieverkon Läntiset vaihtoehdot 	littävät Naiviojan 	Itäisel  vaihtoehdot ylittävät  Lapinjoen  pää- 
varrelle ei tule uusia  kertaaileen. 	 uoman kaksi kertaa  ja  Uitto sivu-uoman 
vesistön  ylityksiä.  kertaalleen. 

Kaikki vaihtoehdot ylittävät  Narvijärven  pohjoispuolella  virkistyskäytön  kannalta 
tärkeään  Narvijärveen  rajoittuvat suot  (Narvisuoja Lukkarsuo).  

Määrällisesti vähiten Mikäli  pääuomien  ylitykset katsotaan  vesiensuojelun  kannalta  riskipaikoiksi,  Oval 
pääuomien ylityksiä.  läntiset vaihtoehdot parempia kuin itäiset vaihtoehdot. 

Ei muuta kasviston Kaikki vaihtoehdot kiertävät  Simasaion diabaasilehdon,  joka kuuluu valtakunnalliseen  
tai eläimistön  osalta  lehtojensuojeluohjelmaan. 
nykytilannetta  

Läntiset vaihtoehdot eivät leikkaa suuria, 	Itäinen vaihtoehto kiertää  Karhunselän 
lajiston  monimuotoisuuden kannalta 	 rauhoitetun katajan sekä  Kodiksamin  pet- 
tärkeitä  metsäalueita. 	 toaukeiden kalliokedot  kaukaa 

Kasvillisuuden  ja eläimistön  kannalta kaikki vaihtoehdot ovat yhtä hyviä.  

PINTA  VEDET  

•  KASVILLISUUS 
 JA ELAIMISTÖ  

Kuva  22: Yhteenvetotaulukko. 
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Vaihtoehdot ovat esihistoriallisten kohteiden osalta yhtä hyviä. 

•  LUONNONMAISEMA Nykyisen tieverkon Läntiset vaihtoehdot kulkevat pääosin 	Itäiset vaihtoehdot kulkevat läntisiä 
läheisyydessä ei ole metsäalueilla  ja  kiertävät kylät. 	 enemmän peltoaiueilla. 
esihistoriallisia 
kohteita. 

Vaihtoehdoilla ei ole eroa toisiinsa nähden luonnonmaiseman osal  a. 

•  KULTTUURIMAISEMA Nykyinen tieverkko Läntiset vaihtoehdot kiertävät valtakunnal- 	ltäisei vaihtoehdot sijoittuvat suurelta osin 
sijaitsee suurelta osin lisesti  merkittävät kylämiljööt. 	 kulttuurihistoriallisesti merkittävälle kylä- 
kulttuurihistoriallisesti  miljöön  alueelle. 
merkittävässä kylä- Itäinen alavaihtoehto  on  tässä suhteessa 
miljöössä. itäisistä vaihtoehdoi  ta  parempi. 

• TIENKÄYTTÄJÄN . . 	... 

M/\I 	MP E  
Tuenkäyttajän maise-  . 	... 	 . 	.  Vaihtoehdot sijaitsevat pääosin metsä- 	Käyttajan kannalta vinkkeusemmät 
ma on virikkeinen.  alueilla, 	 vaihtoehdot. 

•  PAASTÖT  Päästöt eivät olo vähäisen liikennemäärän  ja  alhaisen nopeustason vuoksi merkittäviä. 

MELU  Uikenteen  aiheuttama 
melu kohdistuu tien-
varren nykyiseen asu 
tukseen. Laskennalli-
setle melualueelle  jää 

 lukuisia asumuksia.  

Tie  sijoittuu pääasiassa metsäalueelle  ja 	Tieliikenteen aiheuttama melu kohdistuu 
luonnonympäristöön. 	 kyliin  ja  nykyisen tienvarren asutukseen. 

Laskennalliselle  me-  Laskennalliselle  me- 	Laskennalliselle melualueelle  jää 
lualueelle  ei  jää 	lualueelle jää  kaksi 	neljä asumusta. 
asumuksia. 	asumusta. 

Itäinen vaihtoehto  on melun  kannalta huonompi vaihtoehto. Tarkemman suunnittelun yh-
teydessä lienee mandollista suunnitella  tie  kaikissa vaihtoehdoissa siten, että melualueelle 
ei  jää  asumuksia.  I  

KESTÄVÄ KEHITYS 	Kestävän kehityksen Luonnonvarojen kulutuksen kannalta itäistä Luonnonvarojen kulutuksen kannalta 
kannalta alueellisesti  I  vaihtoehtoa parempia vaihtoehtoja, huonompia vaihtoehtoja.  
paras  vaihtoehto. 
Laajemmalti tarkastel-  I  
len  kestävän kehityk- Maan tuottokyiyn kannalta parempia Maan tuottokyvyn Maan tuottokyvyn  
sen  kannalta  jää  saa vaihtoehta  kuin itälset vaihtoehdot, kannalta toiseksi kannalta huonoin 
vuttamatta  ne edut, huonoin vaihtoehto, vaihtoehto. 
jotka saavutetaan 
muissa vaihtoehdois-I  Luonnon monimuotoisuuden kannalta vaihtoehtojen väliset erot eivät ole merkittäviä.  
sa Iukennetaloudessa.  Monimuotoisuuden kannalta merkittävien maisemailisten rajakohtien 

pirstoutumisella  ei ole merkittäviä eroja 

Rakentaminen tulee Rakentaminen  on 
ohjautumaan tulevai-  ohjattava tietä lähin-
suudessa  haja-asu-  nä  olevien kylien 
tusalueille  ja Naivi- 	yhteyteen. 
järven läheisyyteen. 

Ohjaa parhaiten tulevaisuudessa rakenta-
misen sijoittumista nykyisen rakennus-
kannan  ja  kylien yhtyteen. 
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Vahvistetun seutukaavan mukainen 
vaihtoehto. 

Palvelee huonoiten Palvelee huonoiten Palvelee toiseksi  par-  Palvelevat parhaiten alueen nykyistä  
Lapin  teollisuusalueen nykyistä  ja  suunnitel- haiten  nykyistä  ja  suun asutusta sekä tulevaisuudessa kaavailtua 
maankäyttöä. tua maankäyttöä. niteltua maankäyttöä. maankäyttöä. 

Seudullisen  tien Ei yhdistä liikennettä Yhdistää Kodiksamin Yhdistää nykyiset toiminnot hyvin toisiinsa 
verkko  jää  vajaaksi. synnyttäviä paikalli- kylää lukuunottamat- sekä niiden edellyttämiin palvelukeskuksiln  

sia  keskuksia hyvin  ta  muut kylät hyvin 
niiden edellyttämiln toisiinsa. 
palvelukeskuksiin.  

•  KAAVOITUS  

• YHDISTÄVYYS 

SAASTÖT (MMKN) 

• Aikakustannussäästöt 

• Ajoneuvokustannus
-säästöt  

• Onnettomuuskustan-
nussäästöt 

• Kunnossapitokustan-
nussäästöt  

RAK ENTAM  ISKUSTAN-
NUKSET (MMKN  1995)  

KANNATTAVUUS- 
TARKASTELU  

•  Ens.  vuoden tuotto  %  
(1995)  

• Hyöty/kustannussuhde  
(1995) 

0.268 1.116 1.084 1.014 1.014 

1.882 1.774 1.573 1.573 

0.473 0.456 0.443 0.443 

-0.197 -0.187 -0.171 -0.171 

12.3 
	

41.0 
	

40.4 
	

44.8 
	

44.1 

2.3 
	

8.3 
	

8.0 
	

6.6 
	

6.7 

0.30 
	

1.13 
	

1.09 
	

0.90 
	

0.92 

I  YHTEENVETO 
	

Liikennetaloudelli- 	Läntiset vaihtoehdot ovat rakentamiskus- 	Itälsel vaihtoehdot ovat ralcentamiskustan- 
selta kannattavuu- 	tannuksiltaan  sekä säästälitään yhtä hyviä. nuksiltaan sekä säästöiltään yhtä hyviä.  
deltaan  huonoin 	 I  
vaihtoehto. 	 Lilkennetaloudellisesti tarkastellen 	Liikennetaloudellisesti kannattavia 

parhaat vaihtoehdot. 	 vuosituhannen vaihteessa. 
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5  LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN 
 VAIKUTUKSET  

5.1  Maankäyttä  ja  yhdistävyys  
Vaihtoehto  1: 
Seudullinen tieyhteys  asettaa kantatien  42 ete-
läpuoliselle teollisuusalueelle  ja sen  laajenemi-
selle rajan länteen. Vaihtoehtojen  1, 2  ja  3  mu-
kaiset linjaukset, jotka sijaitsevat Simasalon 
viereisen kallioalueen itäpuolella, rajoittavat 
eniten teollisuusalueen laajentamista Rauman 
suuntaan. 

Vaihtoehdoissa  1  ja  2 eritasoliittymä  sijaitsee 
nykyisen Eurajoelle suuntautuvan maantien 

 207  liittymässä. Liittymäpaikan lähellä sijaitsee 
asuinrakennuksia,  Auto-Lasin kiinteistö  ja  Van-
hai nkodin  suojeltava rakennus. Eritasoliittymän 
sijainti ahtaassa paikassa aiheuttaa  1 -2  asuin-
rakennuksen lunastamisen  ja  vaikeuttaa  ramp - 
pien  sijoittamista. Liittymän alueelle  on  jo  ny-
kyisin maankäytön kasvupaineita. 

Yleiskaavan mukainen vaihtoehto  1  mandollis-
taa kaavatieyhteyden säilymisen  Lapin  keskus-
taan eritasoliittymän lähellä. 

Ensimmäisessä vaiheessa seudullinen  tie- 
yhteys toteutetaan kantatielle  42  ja  yhdistetään 
siihen tasoliittymällä. Vaihtoehdoissa  1, 2  ja  4 

 ensimmäisen vaiheen tasoliittymä sijoittuu ny-
kyisen Eurajoelle suuntautuvan maantien  207 

 liittymään. 

Vaihtoehto  2:  
Vaihtoehto  on Lapin  teollisuusalueen maan-
käytön osalta sekä eritasoliittymän sijoittelun 
osalta samanarvoinen kuin vaihtoehto  1. 

Ramppien sijoittelu  vaihtoehdossa  2  ei salli ny-
kyisen kaavatieyhteyden säilyttämistä  Lapin 

 keskustaan eritasoliittymän lähellä. Yhteys 
keskustaan tapahtuu nykyisen kirkon liittymän 
kautta. 

Ensimmäisen toteutusvai heen tasoratkaisu  on 
 edellisen vaihtoehdon kanssa samanlainen. 

Vaihtoehto  3:  
Vaihtoehto  on Lapin  teollisuusalueen maan- 
käytön osalta samanarvoinen kuin vaihtoehto 

Vaihtoehdoissa  3  ja  4 eritasoliittymä  sijaitsee 
maankäytöltään edellisiä vaihtoehtoja väljem-
mässä paikassa. Liittymän rakentaminen ai-
heuttaa molemmissa vai htoehdoissa  1-2 

 asuinrakennuksen lunastamisen. Kaavoissa  on 
 helppo varautua eritasoliittymään vaihtoehto-

jen  3 tai 4  mukaisessa paikassa. 

Vaihtoehdossa  3  yhteys  Lapin  keskustaan ta-
pahtuu nykyisen kirkon liittymän kautta. 

Vaihtoehdoissa  3  ja  4 on  mandollista kehittää 
maankäyttöä kantatien pohjoispuolelle nykyi-
sen Eurajoelle suuntautuvan maantien  207 
länsipuolelle. Lapinjoen  varsi  on  tällä osuudella 
luokiteltu maisemaltaan valtakunnallisesti mer-
kittäväksi  ja  se  asettaa rajoituksia maankäytön 
kehittämiselle. Seudullinen  tie jää  taajaman toi-
seen reunaan  ja  paremmin taajamarakentees

-ta  erilleen kuin vai htoehdoissa  1  ja  2.  

Vaihtoehdossa  3  ensimmäisen vaiheen tasoliit-
tymä sijaitsee nykyisen Eurajoentien länsipuo-
leIla. 

Vaihtoehto  4:  
Vaihtoehto  4 on  paras  Lapin  teollisuusalueen 
maankäytön kannalta, koska aluevaraus  on 

 laajin  ja  ensimmäisen vaiheen tieverkko  jää 
 hyödyntämään teollisuusaluetta. Eritasoliitty

-män  sijainti  on  edellisen vaihtoehdon kanssa 
samanarvoinen. 

Vaihtoehdossa  4  yhteys  Lapin  keskustaan ta-
pahtuu nykyisen kirkon liittymän kautta. 

Maankäytön kehittäminen kantatien pohjois-
puolelle  on  mandollista edellisen vaihtoehdon 
kaltaisesti. 

Ensimmäisen toteutusvaiheen tasoratkaisu  on 
 vaihtoehtojen  1  ja  2  kanssa samanlainen. 
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5.2  Liikenne  
Entasoliittymän liikennevi rtoja  on  tarkasteltu 
vuoden  1992 iltahuipputunnin liikennevirroilla. 

 Kuvassa  23 on  esitetty nykyisten liittymien lii-
kennevirrat  ja  kuvassa  24 on  esitetty liikenne- 
virrat ensimmäisen rakentamisvaiheen tasoliit-
tymän mukaisena nelihaaraliittymänä sekä 
kahtena  t-liittymänä. 

Liiken nemäärät  ovat seudullisen tieyhteyden 
toteuttamisen jälkeenkin niin pienet, että liitty-
mää ei tarvitse kapasiteetin vuoksi muuttaa eri-
tasoliittymäksi. Liittymän kuormitusaste  on 0.3- 

207  EUR'JOELLE 
-  1782 

0.4  ja  liikenne voi kasvaa nykyisestä  2-3 - 
kertaiseksi. Eritasoliittymän  toteuttamisen tarve 
johtuukin enemmän päätien  standardin  jatku-
vuudesta sekä liikenneturvallisuudesta kuin lii-
kenteellisestä tarpeesta. 

Vaihtoehto  1  palvelee muita paremmin Lappiin 
suuntautuvaa liikennettä, joskin vaihtoehtojen 
välillä ei ole suuria eroja. Teollisuusalueen 
kannalta ensimmäisen toteuttamisvai heen rat-
kaisut ovat samanarvoisia, mutta tavoitetilan-
teessa teollisuusalueen liikenteen kannalta 
vaihtoehto  4 on  paras.  

LAPPL 
 KESKUSTAAN  

42  RAUMALLE  I 

51 	820 	 27 41 30 

1L4256 

72 	 21 
7 	 202  ______  181 	 414 	 +__195 	 138 -0 

j  JJ 	 14 	 16LJ7 

_____________ 	 IIEOLUSUUS- 	 _________ 
ITEOLUSUUS- 	 IALUEELLE 	 lKv  1744  

ALUEELLE 	 KyL  283 

KT 42  EURAAN 
KyL  3196 

L 33 
143  

LIIKENNEVIRRAT  VUONNA  1992 
 ILTAHUIPPUTUNTI  

Kuva  23: Huipputunnin liikennevirrat  vuonna  1992 kantatien 42  liittymissä. 
Liittymät  toimivat hyvin ilman kääntyvien kaistoja. Teollisuusalueelle johtavan erillisen tieyhteyden ohjaaminen 
Eurajoentien kanssa samaan liittymään ei vaikeuta liittymän toimivuutta merkittävästi. 

4 1r 
16 30 5 

MT 207 
 HINNERJOELLE 

ILTAHUIPPUTUNTI  1992 
 SEUDULLINEN  TIE  TOTEUTETTU 

NELIHAARALII1TYMA 

16 35 

MT 207 
 HINNERJOELLE 

ILTAHUIPPUTUNTI  1992 
 SEUDULLINEN  TIE  TOTEUTETTU 

KAKSI  T-LIITTYMAA  

Kuva  24: Huipputunnin liikennevirrat,  kun seudullinen tieyhteys  on  toteutettu Lappiin asti. 
Liittymien kuormitusaste  on 0.3-0.4  ja  liikenne voi kasvaa vielä  2-3 -kertaiseksi. Eritasoliittymää  ei ole tarpeel-
lista toteuttaa lilkenteellisen toimi vuuden vuoksi. 
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5.3  Ympäristö 
Vaihtoehto  1:  
Vaihtoehdot  1, 2  ja  3  kiertävät Simasalon suo-
jelualueen  ja sen  viereisen kallioalueen itä-
puolelta. Rakentaminen ei vaikuta itse aluee-
seen eikä  sen  olosuhteisiin. 

Vaihtoehdoissa  1  ja  2 seudullinen tieyhteys 
 ylittää nykyisellä sillalla Lapinjoen. Siirtyvien lii-

kennemäärien pienuudesta johtuen ympäristöl-
le aiheutuva lisähaitta ei ole merkittävä. 

Vaihtoehto  2: 
Simasalon lehtoalueen  sekä Lapinjoen ylityk

-sen  kannalta vaihtoehto  on  samanlainen kuin 
vaihtoehto  1.  

Vaihtoehto  3: 
Simasalon lehtoalueen  kannalta vaihtoehto  on 

 samanlainen kuin vaihtoehto  1. 

Lapinjoki  on seutukaavaliiton inventointien  mu-
kaan virkistyksen  ja  maiseman sekä luonnon-
suojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävä 
joki.  Lapin  kirkonkylän - Lapinjokilaakson valta-
kunnallisesti arvokkaasta kulttuuri  hi storiallises

-ta  ympäristöstä osia  on  kirkonkylän länsipuo-
leila suunnitellun tieli njan alueella. Lapinjoki-
laakson tärkeä maisemallinen merkitys rajoit-
taa maankäytän kehittämistä joen välittämään 
läheisyyteen. 

Vaihtoehto  4:  
Vaihtoehdon  4  mukainen linjaus sijoittuu  Sima- 
salon länsipuolelle  suojelualueen ulkopuolelle. 
Seudullisen tieyhteyden rakentaminen ei muu-
ta suojellun lehtoalueen olosuhteita. 

Vaihtoehto  4 on Lapinjoen ylityksen  osalta  sa
-manarvoinen  kuin vaihtoehto  3. 

5.4  Rakentamiskustannukset 
Liittymävaihtoehtojen rakentamiskustannuksia 

 on  tarkasteltu eritasoliittymän lisäksi  sen  mo-
lemmin puolin niihin pisteisiin, joissa vaihto-
ehdot yhtyvät toisiinsa. Yhteenvetotaulukossa 
kuvassa  25 on  esitetty vaihtoehtojen rakenta-
misku  stan  n ukset toteuttamisvai heittai n.  

Ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa (tasoliit-
tymäratkaisu) rakentamiskustannukset ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa  3.5  Mmk. 

Eritasoliittymän  ja  jatkoyhteyden toteuttamis
-kustannukset vaihtelevat välillä  4.2-1 2.3  Mmk. 

Vaihtoehdot  1  ja  2  ovat suuruusluokalleen sa-
manarvoisia  ja  muita halvempia. Vaihtoehdon 

 4  mukainen ratkaisu  on  toisessa toteuttamis-
vaiheessa kaikkein kallein.  

5.5  Yhteenveto 
Kuvassa  25 on  esitetty yhteenveto liittymävaih-
toehtojen vertailusta. 

Eritasoliittymän  toteuttaminen seuduiliselle tiel-
le tapahtuu pitkälle tulevaisuudessa. Liiken-
teellisesti tasoliittymäratkai su tuli  si  toimimaan 
siinäkin tapauksessa, että jatkoyhteys Eura-
joen suuntaan toteutetaan. Liikenne voi kasvaa 
tasollittymäratkaisulla vielä  2 - 3 kertaiseksi.  

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa seudulli-
nen tieyhteys toteutetaan Lappiin asti. Jatko- 
yhteyden toteuttaminen seututienä sisältyy 
vahvistettuun seutukaavaan, mutta ei sisälly 
tielaitoksen pitkän tähtäyksen suunnitelmiin. 
Liikenteellisesti hanke toimii, vaikka tieyhteys 
seudullisena tienä päättyy kantatielle  42.  

Toisesta rakentamisvai heesta aiheutuvat kus-
tannukset sijoittuvat hyvin kauas tulevaisuu-
teen. Siksi vaihtoehtojen valinnassa vaikutta-
vat enemmän ensimmäisen rakentamisvai-
heen kustannukset, jotka ovat samoja kaikissa 
vaihtoehdoissa. 

Maankäytän  kehittämisen kannalta vaihtoehto 
 4 on  paras.  Se  mandollistaa teollisuusalueen 

laajentamisen länteen kantatien  42  eteläpuo-
lella. Vaihtoehdon  4  mukaan  on  mandollista 
kehittää maankäyttöä kantatien  42  pohjoispuo-
lelle nykyisen Eurajoelle suuntautuvan maan-
tien  207 länsipuolelle. 
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LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN  VAIKUTUKSET 

1AANTIEN 2O.TRVSLVITY 
RIIASOLIITIVMÄN VAIHTOHTOJE ri  V 	I  

VAIHTOEHTO  1  VAIHTOEHTO2 VAIHTOEHTO3 VAIHTOEHTO4 
(OSAYLEISKAAVAN MUK.) (RAMPIT KAANNETTY)  (AUTO-LASIN TAKANA) (LÄHINNÄ RAUMAA) 

•  ENSIMMÄISEN VAIHEEN  I  Seudullinen tie  päättyy tasoliittymään kantatielle  42 Seudullinen tie  päättyy 	Seudulliner,  tie  päättyy 

TASORATKAISU 	 nykyisen Euroen maantien  207  liittymään. 	tasolilttymään kantatieIle tasoIiittymään kantatiefle  
42 Auto-Lasin länsi- 	42  nykyisen Euraioen 
puolelle, 	 maantien  207  kohdalle. 

•  TOISEN VAIHEEN  
ERITASOLIITTYMÄ 

Liittymän  toimivuudessa ei tule liikenteellisiä ongelmia. 

Pitkämatkaisen  liikenteen pääsuunta  on  Rauman suunta. 

Eritasoliitiymä  toteutetaan kantatien  standardin  säilyttämiseksi  ja  toteutus  on  pitkällä tulevaisuudessa.  

Lapin  keskustan liikenne  Lapin  keskustan liikenne ohjataan kirkon liittymästä keskustaan. Eritaso-
ohjataan liitlymästä 	liittymän lähellä oleva kaavalieyhteys Eurajoentielle kalkaistaan. 
kaavatien kautta. 

ANKA't 

•  LAPIN  TEOLLISUUS- Ensimmäisen vaiheen tasoratkaisuissa ei ole eroja  Lapin  teollisuusalueen kannalta 

ALUE  

Tavoiteverkon  mukaisessa erilasoratkaisussa seudullinen  tie  tulee rajaamaan Sallii teollisuusalueen 
teollisuusaluetta  sen länsipuolelta.  kasvattamisen Rauman 

suuntaan parhaiten. 
Ensimmäisen vaiheen 
seudullinen  tie  palvelee 
teollisuusaJueen  
sisäisenä yhteyten& 

• ERITASOLIITTYMAN Eritasoliittymä  sijoittuu maankäytöllään  jo  nykyisin Eritasoliittymä  on  sijoitettavissa vapaammin kuin 

PAIKKA ahtaaseen paikkaan. Liittymäpaikkaan tulee vaihtoehdoissa  1  ja  2.  
paineita varata alueita liiketoiminnaila. 

• KANTATIEN 	 Maankäytön kehittäminen seudullisen tien Rauman Maankäytön kehittäminen  on  mandollista nykyisen 

POHJOISPUOLI 	 puolelle edellyttää poikittavan kevytliikenteen 	Eurajoentien lansipuolelle. 
jäejestelyjä. 	I  

• YHDISTÄVYYS 	 Palvelee parhaiten  La- 	 Pitkäaikaisoksijääväta-  Palvelee parhaiten  pit- 
pin  keskustaan suuntau- 	 soratkaisu huonoin ver- kämatkaisen liikenteen 
tuvaa  liikennettä. 	 tailtavista ratkaisuista. 	pääsuuntaa Raumalla. 

Verkkorakenteeltaan 
 raskas. 

Kuva  25: Liittymävaihtoehtojen  vertailun yhteenveto. 
Ensimmäisen tofeuttamisvaiheen rakentamiskustannukset ovat vertailukustannuksia, joissa  on  mukana  osa 
seudullisen  tien kustannuksia. 



3. YMPARSTO 

SIMASALON  SUOJELTU 	Seudullinen  tie  kiertää kaikissa  vaihtoehdoissa suojeliun Iehtoalueen  siten, että rakentamisella ei ole  
LEHTOALU  E  vaikutusta kasvien  elinolosuhteisiin. 

• YHDISTAVYYS Jatkoyhteys Euroen  suuntaan ylittää  Lapinjoen Lapinjoki  ylitetään  erillisellä silialla,  joka sijoittuu 
nykyisellä sillalla. maiseman  ja  kulttuurihistorian kannalta arvokkaa- 

seen miljööseen.  

• ERITASOLIITTYMÄ Eritasoliittymä  sijoittuu ahtaasti paikkaan, jossa  on  Eritasoliittymä  on  sijoitettavissa hyvin maastoon 
jokaisessa  neänneksessä  olevaa  ja  osittain  ia maJsemaan, 
säilyvää  rakennuskantaa  

4  KUSTANNUKSET  

• ENSIMMAINEN  Vaihtoehdot ovat kustannuksiltaan samanarvoisia.  
TOTE  UTU  S VA! H E 

• TAVOITEVERKON  Vaihtoehdot  1  ja  2  ovat kustannuksiltaan  Vertailukustannukseitaan 	Vertailukustannuksiltaan 

RAt tVÅ IMEM EITA QQ samanaivolsia (vertailukustannus  7.7-8.3  Mmk)  50  % kailiimpi  kuin 	kallein vaihtoehto 
edelliset  (12.2  Mmk) 	(15.8  Mmk).  

Tavoiteverkko  laajin  
ratkaisultaan. 
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6  RATKAISUEHDOTUS 

 6.1  Tarve  ja jatkosuunnittelu 
Seudullisen  tieyhteyden tarve  on lilken netaloo-
dellisesti  perusteltua  Lapin  ja Hinnerjoen  väli-
sellä osuudella. Jatkoyhteys Eurajoen suun-
taan  ja eritasoliittymän  rakentaminen kantatiel

-le 42 on verkollisesti  perusteltua, mutta  sen  to-
teuttaminen sijoittuu pitkälle tulevaisuuteen.  

Lapin  ja Hinnerjoen  välisellä osuudella jatko- 
suunnittelun pohjaksi esitetään itäistä vaihto-
ehtoa sekä Kodiksamin kohdalla kylän kauem-
paa ohittavaa alavaihtoehtoa. Ensimmäisessä 
rakentamisvaiheessa  se  yhdistetään tasoliitty-
mällä nykyisen Eurajoelle suu ntautuvaan 
maantien  207  liittymään. Suunnitteluaineistoon 

 on  sisällytetty tarkempi linjaus suositeltavasta 
vaihtoehdosta. 

Tavoiteverkon  mukaiseksi lopulliseksi eritaso
-Ii ittymäratkaisuksi  esitetään joko vaihtoehtoa  1 

tai  vaihtoehtoa  4. Jatkosuunnittelun  pohjaksi 
esitetyt vaihtoehdot  on  esitetty kuvassa  26.  Lo-
pullinen eritasoliittymän paikka määräytyy lau-
suntojen jälkeen annettavassa hankepäätök-
sessä  ja  alueen kaavoituksessa. Eritasoliitty

-män  tarve määräytyy pääasiassa  sen  mukaan, 
kuinka suuret maankäyttövaraukset kunta kat-
soo tarpeelliseksi kantatien eteläpuolella. 
Suunnitteluaineistoon sisältyy tarkem  mat  kuvat 
suositeltavista eritasoliittymäratkaisuista.  

Vaihtoehdossa  1 eritasoliittymä  sijaitsee nykyi-
sen tasoliittymän kohdalla. Vaihtoehdossa  4 
eritasoliittymä  sijaitsee noin puoli kilometriä ny-
kyisestä tasoliittymästä Rauman suuntaan.  Ta-
voiteverkossa  vaihtoehdon  4  ensimmäisen  to-
teuttamisvaiheen  mukainen seudullisen  tie-
yhteyden syrjään jäävä osuus muuttuu maan- 
käyttää palvelevaksi kaavatieyhteydeksi. 

Tarveselvitys  lähetetään sidosryhmiin lausun-
nolle. Tehdyn tarveselvityksen  ja  siitä saatujen 
lausuntojen pohjalta tielaitoksen keskushallinto 
piirin esityksestä tekee tiestä hanke-  tai  mah-
dollisesti toi menpidepäätäksen.  Jos tarvesel-
vitys  katsotaan riittävän kattavaksi  ja  hanke 
halutaan toteuttaa melko pikaisesti, tehdään 
toimenpidepäätäs. Tämän jälkeen hanke  on 

 tarjolla piinn  5-vuoti  seen toteuttamisohjelmaan 
 ja  kilpailee  sinne  pääsystä muiden hankkeiden 

kanssa. Kun hanke sisältyy toimenpideohjel-
maan, laaditaan tiesuunnitelma siten, että  se 
on  käytettävissä toimenpideohjelmassa olevan 
rakentamisaikataulun mukaisesti. 

Tielaitoksen  keskushallinnon antamaa hanke- 
päätöstä odotetaan  1994  alkupuolella. 

Seudullisen  tien jatkosuunnittelu käynnistetään 
heti hankepäätäksen jälkeen välillä Lappi-
Hinnerjoki. Tarkempien rakentamiskustan nuk-
sien selvittely, kulttuurihistorial  listen  maj sema

-kokonaisuuksien huomioon ottaminen sekä  lm-

jausten tarkentami nen  laajoilla peltoalueilla 
puoltavat yleissuunnitelman laatimista ennen 
varsinaisen  tie-  ja rakennussuunnittelun  käyn-
nistämistä. 

Kaavoituksessa  on  varauduttava  Lapin  kun-
nassa taajaman ohittavaan hyvään seudullisen 
tasoiseen tieyhteyteen sekä eritasoliittymään 
Rauma-Lauttakylä kantatielle  42. 
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Kuva  26:  Suositeltava  jatkosuunnitteluvaThtoehto.  
Kuvassa  on  esitetty  tavoiteverkko  sekä ensimmäisen toteutus vaiheen ratkaisu  hallinnollisine muutoksineen 
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6.2  Vaihtoehdon vaikutukset  ja 	 matkainen  siirtyvä liikenne kasvaa ennusteen 
epävarmuustekijät 	 mukaan  1 .37 -kertaiseksi.  Sama liikenteen kas- 

vu  on  otettu  liikennetaloudellisi ssa  laskelmissa  
Suositeltavalle seudulliselle tieyhteydel  le on 	huomioon. Liikenne-ennuste  tavoiteverkolle  on  
laadittu liikenne-ennuste vuodelle  2015.  Pitkä 	esitetty kuvassa  27.  
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Kuva  27: Tavoiteverkon  liikenne-ennuste. 
Tavoiteve,kon  liikenne-ennusteen mukaan seudullisen tien liikennemäärä vaihtelee vuonna  2015  välillä  800-
1500  ajon/vrk. 
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Kuva  28:  Läpimenevän  liikenteen osuus.  
Nykyverkon iikennekuvaaja  on  esitetty sekä maantien  207  että rinnakkaisten  paikallisteiden  osalta yhdessä 

 nykylllkenteen  osalta.  Seudulilselle  tielle  on  laadittu  lIIkenne-ennusteen mukainen  liikennekuvaaja.  
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Kuvassa  28 on  esitetty nykyisen tieverkon sekä 
seudullisen yhteyden liikenteen kuvaajat läpi- 
kulkevan liikenteen  ja  muun liikenteen osalta. 

Mikäli liikenteen kasvu hidastuu, pienenee 
hankkeen kannattavuus lasketusta.  lo %:n  lii-
kenteen kasvun lasku pienentää hankkeen 
kannattavuutta  0.5 %. Hyöty/kustan nussuhde 
20  vuoden ajalle laskettuna pienenee arvoon 

 0.84.  

Rakennuskustannusten mandollinen muutos 
 10 %  pienemmäksi tarkemmassa suunnittelu-

vaiheessa linjausten tarkentuessa  ja  maaperä- 
tietojen tarkentuessa nostaa ensimmäisen vuo-
den tuottoasteen  7.5 %:iin.  

Rauman sellutehtaan toteuttaminen lisää seu-
dulliselle tielle siirtyvää raskasta liikennettä  20-
30  autoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen 
lisääntyminen nykyisellä tieverkolla edellyttää 
vähintään rakenteeltaan heikkokuntoisimpien 
kohtien parantamista. Lisäksi nykyisellä tiever

-kolla  on  selvitettävä mandollisuutta parantaa 
liikenneturvallisuustilannetta. 

Tavoiteverkon  mukainen eritasoliittymäratkaisu 
 ja jatkoyhteys Eurajoelle  ajoittuu pitkälle tule-

vaisuuteen. Mikäli  Lapin  kirkonkylän maan- 
käyttö ei kehity laadittuja maankäyttösuunnitel-
mia enempää, voi toinen rakentamisvaihe jää-
dä toteuttamatta. 
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