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Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina -Vaalimaa
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, TIIVISTELMÄ
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Valtatien 7 (E18 -tien) parantaminen moottoritieksi välillä Hamina —Vaalimaa
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, TIIVISTELMÄ

Hanke ja YVA -menettely
Kaakkois-Suomen tiepiiri suunnittelee valtatien 7 parantamista välillä
Hamina—Vaalimaa. Suunnittelukohde sijaitsee Kymenlaaksossa
Haminan kaupungin ja Virolanden
ja TEN kunalei.Eropsisältyvä valtatie 7 on-tievrkon
tavoienkhämotries
heti ensi vaiheessa liikenteen jo
voimakkaan kasvun, suuren raskaan liikenteen osuuden sekä niistä
aiheutuvan turvattomuuden takia.
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Tiensuunnitteluprosessi on monivaiheinen sisältäen esiselvityksen,
yleissuunnitelman, tiesuunnitelman
rakennussuunnitelman. Ympä-ja
ristövaikutusten arviointimenettely
-menettely) toteutetaan tässä (YVA
hankkeessa yleissuunnitelman yhteydessä.

edistämään yhtenäistä ympäristön
huomioon ottamista ja vaikutusten
arviointia suunnittelussa ja päätöksenteossa. Arviointimenettelyssä
selvitetään ympäristön kannalta
mandolliset tien parantamisvaihtoehdot.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain tavoitteena
edistää ympäristövaikutusten on
arviointia lisäämällä tietoa hankkeesta, hankealueen nykytilasta,
eri osapuolten näkemyksistä ja
hankeiutmsavksista. YVA -menettelyllä pyritään

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta:
arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja miten arviointi
toteutetaan. Valtatien 7 välin Hamina—Vaalimaa ympäristövaikutus
arviointiohjelma valmistui tou--ten
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Viikkila

Joensuu
Eerikkuia
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kokuussa 2007 ja se oli nähtävillä
Kaakkois- 24.507Suomen ympäristökeskus yhteysviranomaisena antoi lausuntonsa
ohjelmasta 17.8.2007.
Arviointiohjelman ja siitä saadun
palautteen perusteella on laadittu
varsinainen vaikutusten arviointi,
jonka tulokset on esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Samanaikaisesti ympäristövaiku
arviointityön kanssa, laadit--tusen
tiin alustavat suunnitelmat valtatien
eri toteutusvaihtoehdoista.
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Tarkastellut vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin seuraavien
valtatien parantamisvaihtoehtojen
vaikutuksia:
• vaihtoehto 0+, tietä parannetaan liikenneturvallisuutta ja toimivuutta lisäävillä toimenpiteillä
tielinjausta muuttamatta
• vaihtoehto 1, nykyisen tien tuntumassa sijaitseva moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 2, etetäinen moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 3, pohjoinen moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 4, moottoritievaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistelmänä

Vaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 edellyttävät kokonaan uutta valtatielinjausta. Vaihtoehto 4 otettiin mukaan
tarkasteluun selostusvaiheessa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Vaihtoehtoja on verrattu
vaihtoehtoon 0 eli hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nykyinen tie).
Vertailuajankohtana on käytetty ennustevuotta 2030.
Arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia
vaikutuskokonaisuuksia:
• vaikutukset ihmisten elinoloihin
ja viihtyvyyteen
• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

• vaikutukset kasvillisuuteen ja
eläimistöön sekä suojelukohtei-

sun
• vaikutukset maa- ja kallioperään
sekä luonnonvarojen käyttöön
• vaikutukset pohjavesiin
• vaikutukset pintavesiin
• vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
• melu- ja päästövaikutukset
• liikenteelliset vaikutukset
• rakentamisen aikaiset vaikutuk-

set
• kiinteistövaikutukset
• taloudelliset vaikutukset

N
'.,

--•-:-•-

.M

•(••••••.

•

---'

-

•:

k
•.............•

___

I•-'I

q1

••..•_•
••• •

« •.

••

J

I

-

-

)

-.

-

Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu
Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset
voivat olla luonteeltaan joko suoria
välillisiä. Suorat vaikutukset ai- tai
heutuvat välittömästi jonkin vaihtoehdon toteuttamisen seurauksena.
Ne voivat kohdistua esimerkiksi
uuden maastokäytävän pohja- ja
luonnonoloihin, maise- pintaves,
maan tai kulttuuriarvoihin. Välillisiä
vaikutuksia ovat esimerkiksi uuden
tien rakentamisen seurauksena aiheutuvat muutokset maankäytössä, yhdyskuntarakenteessa sekä
ihmisten toimintaympäristössä ja
likumsea.
Vaihtoehdon 0+ vaikutukset ovat
vähäisiä. Vaihtoehtoon sisältyvistä
parannustoimenpiteistä huolimatta
liikenteen turvallisuus heikkenee
nykyisestä liikennemäärän kasvaessa. Ruuhkahuippujen aikana
rekkaliikenne jonoutuu edelleen ja
aiheut ojnvaresutukselle. Melua torjutaan asutuksen
kohdalla, mikä muuttaa jonkin verran maisemakuvaa.
Kaikissa moottoritievaihtoehdois
liikenteen sujuvuus paranee ja-sa
onetmudväh t.Lisksi niissä valtatien saavutettavuus
muuttuu, koska liittyminen moot
tapahtuu eritasoliittymien-toriel
kautta. Nykyinen tie jää paikallisen
liikenteen käyttöön.
Moottoritievaihtoehdoista vaihtoehto I sijoittuu nykyisen tien läheisyyteen, monin paikoin samaan
maastokäytävään. Vaihtoehto aiheuttaa haittoja tienvarren asutukselle ja heikentää alueen viihtyisyyttä

muun muassa lisääntyvien päästöjen vuoksi. Moottoritie kulkee Vi
taajaman läpi. Myös kylien-rojen
kohdalla asutukselle aiheutuvat
haitat ovat merkittäviä ja niiden lie
on vaativaa. Uusien toi--ventämi
mintojen sijoittuminen tien varteen
vaikeutuu, koska tilaa on melko vähän ja tiejärjestelyt voivat tulla mo
Tämän vuoksi VE I-nimutkas.
ei tarjoa maankäytön kehitykselle
hyviä edellytyksiä. VEi leikkaa
Vaalimaan kulttuurimaisemaa sekä rikkoo kulttuurihistoriallisesti ja
maiseltrkävieostumia. Nykyisen tien lähimaisema
muuttuu oleellisesti. Vaihtoehdolla
ei ole oleellisia vaikutuksia alueen
luonnonoloihin.
Vaihtoehto 2 sijoittuu suurimmaksi
osaksi uuteen maastokäytävään,
lännessä nykyisen tien eteläpuolel
itäosassa pohjoispuolelle. Tien-leja
liikenteen haitat siirtyvät uusille ja
alueille ja nykyisen tien varressa
asumisen olosuhteet paranevat.
Vaalimaan kohdalla asutukselle aiheutuvat haitat säilyvät. VE 2 kiertää
Virojoen taajaman, ja uusia toimintoja ja palveluja voi sijoittua taajaman ja valtatien väliselle alueelle.
Tielinja sivuaa RUK:n käyttämää
harjoitus- ja leirialuetta Valkjärvel
VE2 haittaa länsiosiltaan kylä--lä.
asutusta ja viljelyä sekä muuttaa
maisemaa. VE2 kulkee luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaan Sikovuoren kallioalueen halki
sekä saattaa heikentää Saarasjär
alueen luontoarvoja. Vaihtoeh--yen
to saattaa vaikeuttaa liito-oravien
kulkuyhteyksiä.
Vaihtoehto 3 kiertää Virojoen taajaman ja alueen kylät pohjoisesta
aiheuttaa siten vähiten haittojaja

Suunnittelualueella on monimuotoista luonnon ympäristöä.

asutukselle. Vaihtoehto parantaa
nykyisen tien varren asumisen olosuhteita. Toisaalta se halkoo eniten koskematonta metsäluontoa,
mutta ei aiheuta muutoksia arvok
maisema-alueilla. Vaihtoehto-kail
kulkee muutaman luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan
alueen läheisyydessä. VE3 saattaa myös heikentää Saarasjärven
alueen luontoarvoja ja liito-oravien
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
sekäulyhti.Vamn
jokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tie ylittää
kapeimmalta kohdalta.
Vaihtoehto 4 noudattaa vaihtoehdon 1 linjausta Lelusta Haaviston
itäpuolelle saakka, jonka jälkeen
vaihtoehto yhdistyy vaihtoehdon 3
linjaukse.VE4rtäiojen
Vaalimaan kylät, mutta sijoittuu ja
länsiosaltaan vaihtoehdon 1 tapaan
nykyisen tien ja asutuksen tuntumaan. Vaihtoehto ylittää Salpalin
merkittäväksi arvioidulla-janse
osuudella. VE4 saattaa heikentää
Saarasjärven alueen luontoarvoja
sekä saattaa vaikeuttaa liito-oravien kulkuyhteyksiä. Vaikutukset
Vaalimaan jokilaaksoon ovat vaihtoehdon 3 tavoin lievät.
Vaihtoehdot eivät tuhoa luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita. Kaikki moottoritievaihtoehdot aiheuttavat kuitenkin
estevaikutuksen eläimille. Haittoja
pyritty lieventämään toteuttamal-on
la eläinten yli- tai alikulkumandollisuuksia. 11 -luokan pohjavesialue
Haavistossa suojataan kaikissa
moottoritievaihtoehdoissa, jolloin
pohjavesien pilaantumisriski piene
Myös vaihtoehdossa 0+ pohja--fle.
vesisuojaukset voidaan toteuttaa.

Vaikutusten merkittävyys:
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Osallistuminen ja vuorovaikutus

YVA -menettelyn alkuvaiheessa
maaliskuussa 2007 järjestettiin
hankkeen tavoitteiden ja lähtökohtien selvittämiseksi tavoitesemi-

Ympäristävaikutusten arviointi
Arviointiohjelmavaihe

I

Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma valmis
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto

•

Huhti- ja lokakuussa 2007 järjestettiin kaksi asukkaille ja sidosryhmille

naari, johon osallistui hankkeeseen
liittyviä viranomaisia ja muiden
sidosryhmien edustajia. Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana kesäkuussa 2007 järjestettiin ensimmäinen yleisötilaisuus. Toinen
yleisötilaisuus järjestetään maalishuhtikuussa 2008 arviointiselostuk
nähtävilläoloaikana. Yleisötilai--sen
suudet ovat olleet kaikille avoimia
esittely- ja keskustelutIlaisuuksia.

Alueen asukkailla ja muilla intres siryhmillä on ollut mandollisuus
osallistua suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeen
etenemisestä on tiedotettu lehdistön, internetin ja sähköpostin sekä
kirjeiden välityksellä.

tarkoieuyöpjtlas.Tpajoihin kutsuttiin kuntien edustajia
sekä suunnittelualueella toimivien
järjestöjen ja yritysten edustajia.
Lisäksi asukkaille ja sidosryhmil
järjestettiin syyskuussa 2007-le
maastokävely, jolloin tutustuttiin eri
linjausvaihtoehtoihin paikan päällä.
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YVA -menettelyn ja yleissuunnittelun alusta va aikataulu.

J atkos u u nn itte I u
Ympäristövaikutusten arvioinnin
aikana on laadittu valtatien alustavaa yleissuunnitelmaa esiselvityksineen. Vaihtoehtojen liikennetekniset ratkaisut on esitetty
karkealla periaatetarkkuudella.

Tielinjausvaihtoehdosta päätetään
liittyen kiinteästi samanaikaisesti
laadittaviin Kymenlaakson maakuntakaavaan ja Virolanden kunnan yleiskaavaan yleissuunnittelun
aikana syksyllä 2008. Tiehallinto tai

liikenne- ja viestintäministeriö päättää hankkeen periaateratkaisusta
yleissuunnittelun perusteella vuonna 2009.

Työpajoissa ja asukasmaastokävelyjen yhteydessä tarkasteltiin vaihtoehtoja ja niiden mandollisia vaikutuksia.

Hankkeesta vastaa
Tiehallinto I Kaakkois-Suomen tiepiiri
Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA
Tienpidon asiantuntija Juha Laamanen,
juha.Iaamanen@tiehal/into.fi, puh. 0204 22 6224
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Kauppamiehenkatu 4, PL 1023, 5101 KOUVOLA
Ylitarkastaja Jukka Timperi,
jukka.timperi©ymparisto.fi, puh. 020 490 4340
Arviointiselostus on nähtävillä maalis-toukokuussa 2008 seuraavissa paikoissa:
• Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
• Haminan kaupungintalo (Puistokatu 2, Hamina)
• Haminan kirjasto (Rautatienkatu 8, Hamina)
• Virolanden kunnantalo (Opintie 4, Virolahti)
• Virolanden kirjasto (Rantatie 9, Virolahti)
• Vaalimaan Rajahovi (Rajahovintie 10, Vaalimaa)
Muistutukset ja huomautukset tästä arviointiselostuksesta osoitetaan kirjallisesti yhteysviranomaiselle
nähtävilläoloaikana.
Arviointiselostus on myös hankkeesta vastaavan internet-sivuilla osoitteessa www.tiehallinto.fi
Lisätietoja antaa myös:

Ramboll Finland Oy
Jari Mannila

jari.mannila@ramboll.fi, puh. 020 755 6459
Juha Siitonen

juha.slltonen@ramboll.fi , puh. 020 755 6360
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Lisätiedot:

Tiehallinto / Kaakkois-Suomen tiepilri
Juha Laamanen, puh. 0204 22 6224
e-mail. juha.laamanen@tiehallinto.fi
www.tiehallinto.fi
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Hankkeesta vastaa
Tiehallinto I Kaakkois-Suomen tiepiiri
Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA
Tienpidon asiantuntija Juha Laamanen,
juha.laamanen©tiehallinto.fi, puh. 0204 22 6224

Ympäristävaikutusten arviointimenettelyn
yhteysviranomainen on Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Kauppamiehenkatu 4, PL 1023, 5101 KOUVOLA
Ylitarkastaja Jukka Timperi,
jukka.timperi©ymparisto.fi, puh. 020 490 4340

Arviointiselostus on nähtävillä maalis—toukokuussa 2008 seuraavissa paikoissa:
• Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
• Haminan kaupungintalo (Puistokatu 2, Hamina)
• Haminan kirjasto (Rautatienkatu 8, Hamina)
• Virolanden kunnantalo (Opintie 4, Virolahti)
• Virolanden kirjasto (Rantatie 9, Virolahti)
• Vaalimaan Rajahovi (Rajahovintie 10, Vaalimaa)

Muistutukset ja huomautukset tästä arviointiselostuksesta
osoitetaan kirjallisesti yhteysviranomaiselle nähtävilläoloaikana.

Arviointiselostus on myös hankkeesta vastaavan internet-sivuilla
osoitteessa www.tiehallinto.fi
Lisätietoja antaa myös:
Finland Oy
Rambol

Jari Mannila
jari.mannilaramboll.fi , puh. 020 755 6459
Juha Siitonen
juha.siitonen©ramboll.fi, puh. 020 755 6360
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Ympäristövaikutusten arviointi; Kaakkois-Suomen tiepiiri

Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella tehtiin varsinainen vaikutusten arviointi, jonka
tulokset on esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Samanaikaisesti ympäristövaikutusten
arviointityön kanssa laadittiin alustavat yleissuunnitelmat valtatien 7 eri toteutusvaihtoehdoista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kaksi
vaihetta: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe.
Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan. Valtatien 7 Hamina—Vaalimaa —osuutta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui
toukokuussa 2007 ja se oli nähtävillä 24.5.200720.7.2007. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus yhteysviranomaisena antoi lausuntonsa ohjelmasta
17.820

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan
tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten ar- lain
viointia lisäämällä tietoa hankkeesta, hankealueen
nykytilasta, eri osapuolten näkemyksistä ja hankkeen
aiheuttamista vaikutuksista. YVA -menettelyllä pyritään edistämään yhtenäistä ympäristön huomioon
ottamista ja vaikutusten arviointia suunnittelussa ja
pätöksenoa.

Tiensuunnitteluprosessi on monivaiheinen sisältäen
esiselvityksen, yleissuunnitelman, tiesuunnitelman
rakennussuunnitelman. Ympäristövaikutusten ar ja
(YVA -menettely) toteutetaan tässä-viontmely
hankkeessa yleissuunnitelman yhteydessä.
Vaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 edellyttävät kokonaan uutta valtatielinjausta. Vaihtoehto 4 otettiin mukaan tarkasteluun selostusvaiheessa sidosryhmiltä saadun
palautteen perusteella. Vaihtoehtoja on verrattu vaihtoehtoon 0 eli hankkeen toteuttamatta jättämiseen
(nykyinen tie). Vertailuajankohtana on käytetty ennustevuotta 2030.

. vaihtoehto 0+, tietä parannetaan liikenneturvallisuutta ja toimivuutta lisäävillä toimenpiteillä tielinjausta muuttamatta
. vaihtoehto 1 , nykyisen tien tuntumassa sijaitseva
moottoritievai htoehto
. vaihtoehto 2, eteläinen moottoritievaihtoehto
. vaihtoehto 3, pohjoinen moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 4, moottoritievaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistelmänä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin
seuraavien valtatien parantamisvaihtoehtojen vaikutuksia:

Arvioinnin vaihtoehdot

Työpajoissaja asukasmaasfokävelyjen yhteydessä tarkasteltiin vaihtoehtojaja niiden mandollisia vaikutuksia.

Huhti- ja lokakuussa 2007 järjestettiin kaksi asukkaille ja sidosryhmille tarkoitettua työpajatilaisuutta.
Työpajoihin kutsuttiin kuntien edustajia sekä suunnittelualueella toimivien järjestöjen ja yritysten edustajia. Lisäksi asukkaille ja sidosryhmille järjestettiin
syyskuussa 2007 maastokävely, jolloin tutustuttiin eri
linjausvaihtoehtoihin paikan päällä.

YVA -menettelyn alkuvaiheessa maaliskuussa 2007
ja lähtökohtien sel-järestinhak voteidn
vittämiseksi tavoiteseminaari, johon osallistui hankkeeseen liittyviä viranomaisia ja muiden sidosryhmi
edustajia. Arviointiohjelman nähtävilläoloaikana-en
kesäkuussa 2007 järjestettiin ensimmäinen yleisötilaisuus. Toinen yleisötilaisuus järjestetään maalistoukokuussa 2008 arviointiselostuksen nähtävilläolo
-aikn.Ylesötudovaletki oma
esittely- ja keskustelutilaisuuksia.

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on ollut
mandollisuus osallistua suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeen etenemisestä on
lehdistön, internetin ja sähköpostin sekätiedou
kirjeiden välityksellä.

Kaakkois-Suomen tiepiiri suunnittelee valtatien 7

parntmisvälHan-Vim.Suntelukohde sijaitsee Kymenlaaksossa Haminan kaupungin ja Virolanden kunnan alueilla. Eurooppa- ja
-tieverkkoon sisältyvä valtatie 7 on tavoitteenaTEN
kehittää moottoritieksi jo heti ensi vaiheessa liikenteen voimakkaan kasvun, suuren raskaan liikenteen
osuuden sekä niistä aiheutuvan turvattomuuden takia.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Hanke ja YVA -menettely

TIIVISTELMA

Asiasanat:
Aiheluokka:

Kaikissa moottoritievaihtoehdoissa liikenteen sujuvuus paranee ja onnettomuudet vähenevät. Lisäksi
niissä valtatien saavutettavuus muuttuu, koska liittyminen moottoritielle tapahtuu eritasoliittymien kautta.
Nykyinen tie jää paikallisen liikenteen käyttöön.

Vaihtoehdon 0+ vaikutukset ovat vähäisiä. Vaihtoehtoon sisältyvistä parannustoimenpiteistä huolimatta
liikenteen turvallisuus heikkenee nykyisestä liikennemäärän kasvaessa. Ruuhkahuippujen aikana rekkaliikenne jonoutuu edelleen ja aiheuttaa haittoja tienvarren asutukselle. Melua torjutaan asutuksen kohdalla,
mikä muuttaa jonkin verran maisemakuvaa.

Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset voivat olla luonteeltaan joko suoria tai välillisiä. Suorat vaikutukset
aiheutuvat välittömästi jonkin vaihtoehdon toteuttamisen seurauksena. Ne voivat kohdistua esimerkiksi
uuden maastokäytävän pohja- ja pintavesiin, luonnonoloihin, maisemaan tai kulttuuriarvoihin. Välillisiä
vaikutuksia ovat esimerkiksi uuden tien rakentamisen
seurauksena aiheutuvat muutokset maankäytössä,
yhdyskuntarakenteessa sekä ihmisten toimintaympäristössä ja liikkumisessa.

Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu

• vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
• vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä
suojelukohteisiin
• vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
• vaikutukset pohjavesiin
• vaikutukset pintavesiin
. vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
• melu- ja päästövaikutukset
• liikenteelliset vaikutukset
• rakentamisen aikaiset vaikutukset
• kiinteistövaikutukset
• taloudelliset vaikutukset

Arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia vaikutuskokonalsuuksia:

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina —Vaalimaa, Ympäristövaikutusteri arviointiselostus. Kouvola 2008. Kaakkois-Suomentiepiiri, 66 s. + Iiitteet46 s. ISBN 978-952-221-030-2, TIEH 1000177-08.

-

Moottoritievaihtoehdoista vaihtoehto I sijoittuu nykyisen tien läheisyyteen, monin paikoin samaan maastokäytävään. Vaihtoehto aiheuttaa haittoja tienvarren
asutukselle ja heikentää alueen viihtyisyyttä mm. Iisääntyvien päästöjen vuoksi. Moottoritie kulkee Virojoen taajaman läpi. Myös kylien kohdalla asutukselle
aiheutuvat haitat ovat merkittäviä ja niiden lieventä
on vaativaa. Uusien toimintojen sijoittuminen-mine
tien varteen vaikeutuu, koska tilaa on melko vähän
tiejärjestelyt voivat tulla monimutkaisiksi. Tämänja
vuoksi vaihtoehto 1 ei tarjoa maankäytön kehitykselle hyviä edellytyksiä. Vaihtoehto 1 leikkaa Vaalimaan
kulttuurimaisemaa sekä rikkoo kulttuurihistoriallisesti
maisemallisesti merkittäviä kerrostumia. Nykyisen ja
tien lähimaisema muuttuu oleellisesti. Vaihtoehdolla
ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luonnonoloihin.
Vaihtoehto 2 sijoittuu suurimmaksi osaksi uuteen
maastokäytävään, lännessä nykyisen tien eteläpuolelle ja itäosassa pohjoispuolelle. Tien ja liikenteen
haitat siirtyvät uusille alueille ja nykyisen tien varressa asumisen olosuhteet paranevat. Vaalimaan kohdalla asutukselle aiheutuvat haitat säilyvät. Vaihtoehto 2 kiertää Virojoen taajaman, ja uusia toimintoja ja
ja valtatien väliselle palveujoistamn
alueelle. Tielinja sivuaa RUK:n käyttämää harjoitusja leirialuetta Valkjärvellä. Länsiosiltaan vaihtoehto
haittaa kyläasutusta ja viljelyä sekä muuttaa maisemakuvaa. Vaihtoehto 2 kulkee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan Sikovuoren kallioalueen
halki sekä saattaa heikentää Saarasjärven alueen
luontoarvoja. Vaihtoehto saattaa vaikeuttaa liito-oravien kulkuyhteyksiä.
Vaihtoehto 3 kiertää Virojoen taajaman ja alueen
kylät pohjoisesta ja aiheuttaa siten vähiten haittoja
asutukselle. Vaihtoehto parantaa nykyisen tien varren asumisen olosuhteita. Toisaalta se halkoo eniten
koskematonta metsäluontoa, mutta ei aiheuta muutoksia arvokkailla maisema-alueilla. Vaihtoehto sijoittuu paikoin lähelle luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta. Vaihtoehto 3 saattaa myös
heikentää Saarasjärven alueen luontoarvoja ja liitooravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kulkuyhteyksiä. Vaalimaan jokilaakson valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen tie ylittää kapeimmasta
kohdasta metsän suojassa.
Vaihtoehto 4 noudattaa vaihtoehdon 1 linjausta
Lelusta Haaviston itäpuolelle saakka, jonka jälkeen

vaihtoehto yhdistyy vaihtoehdon 3 linjaukseen. Vaihtoehto 4 kiertää Virojoen ja Vaalimaan kylät, mutta
sijoittuu länsiosaltaan vaihtoehdon 1 tapaan nykyisen tien ja asutuksen tuntumaan. Vaihtoehto ylittää
Salpalinjan sen merkittäväksi arvioidulla osuudella.
Vaihtoehto 4 saattaa heikentää Saarasjärven alueen
luontoarvoja ja vaikeuttaa liito-oravien kulkuyhteyksiä. Vaikutukset Vaalimaan jokilaaksoon ovat vaihtoehdon 3 tavoin lievät.
Johtopäätökset
Moottoritievaihtoehdoista vaihtoehto 1 on asumisen
ihmisten elinolojen kannalta vaikeasti toteutettava, ja
koska meluntorjuntatoimia joudutaan tekemään pitkiä matkoja. Vaihtoehto 3 kiertää asutuksen eikä se
ehdot.

edlytänipajomeutrn,kimutvaho-

Virojoen taajaman ja Vaalimaan kehittämisen kannalta vaihtoehdot 3 ja 4 ovat hyviä, koska ne tarjoavat
parhaat edellytykset uusien toimintojen sijoittumiselle. Vaihtoehdossa 1 sen sijaan uusien toimintojen sijoittuminen edellyttää monia tiejärjestelyjä.
Vaihtoehdot eivät tuhoa luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittäviä alueita. Kaikki moottoritievaihtoehdot aiheuttavat kuitenkin estevaikutuksen eläimille. Haittoja on pyritty lieventämään toteuttamalla
eläinten yli- tai alikulkumandollisuuksia. 11 -luokan
pohjavesialue Haavistossa suojataan kaikissa moot
jolloin pohjavesien pilaantu--torievahds,
misriski pienenee. Myös vaihtoehdossa 0+ pohjavesisuojaukset voidaan toteuttaa.

Jatkosuunnittelu
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana on laadittu
valtatien alustavaa yleissuunnitelmaa esiselvityksineen. Vaihtoehtojen liikennetekniset ratkaisut on esitetty karkealla periaatetarkkuudella. Tielinjausvaihtoehdosta päätetään liittyen kiinteästi samanaikaisesti
laadittaviin Kymenlaakson maakuntakaavaan ja Vi
kunnan yleiskaavaan yleissuunnittelun ai--rolande
kana syksyllä 2008. Tiehallinto tai liikenne- ja vies
päättää hankkeen periaateratkaisusta-tinämserö
yleissuunnittelun perusteella vuonna 2009.
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Arviointiselostuksen, eli tämän raportin laatiminen käynnistyi kesällä 2007. Selostuksessa tarkastellaan alusta valla tarkkuudella valtatien viittä eri kehittämisvaihtoehtoa
0+, VE 1, VE 2, VE 3 sekä VE 4)ja arvioidaan niiden (VE
ympäristövaikutuksia. Vertailuvaihtoehtona on niin kutsuttu 0 -vaihtoehto. Tällä tarkoitetaan hankkeen toteuttamatta jättämistä ja liikenteen jatkumista nykyisellä tiellä ilman
merkittävää parantamista.
sen

YVA -menettely käynnistyi vuoden 2007 alussa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui toukokuussa
jolloin yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suo- 207,
men ympäristökeskus asetti sen lain mukaisesti yleisesti
nähtäville ja pyysi eri sidosryhmiltä lausunnot. KaakkoisSuomen ympäristökeskus antoi arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 17.8.2007.

Valtatien 7 kehittämiselle asetetut tavoitteet edellyttävät
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, sillä tie tulee ta
kehittää moottoritieksi. Hankkeeseen so--voitelans
velletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(468/1994 ja muutokset 268/1999 ja 713/2006) mukaista
menettelyä.

Nykyinen valtatie 7 Haminan ja Vaalimaan välillä ei täytä valtatielle ja runkotielle asetettuja vaatimuksia. Tie on
ja mäkinen sekä erityisesti raskaan päosinmutkae
liikenteen määrään ja Venäjän rajaliikenteen jonotustarpeeseen nähden kapea. Liittymiä on runsaasti ja ne ovat
jäsentymättömiä. Lisäksi Virojoen ja Vaalimaan välinen
rekkajono on muodostunut pysyväksi muuta liikennettä ja
ympäristöhavklmis.

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä E18tieyhteyttä ja Euroopan unionin (EU) tärkeäksi priorisoimaa niin sanottua Pohjolan KolmIon liikennejärjestelmää.
Valtatie 7 sisältyy yleiseurooppalaiseen TEN -verkkoon
sekä Tiehallinnon ehdotta-(Trans-EuopeNtwk)
maan runkotieverkkoon.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA -menettelyn) tarkoituksena on tarkastella valtatien 7 parantamisen
ympäristövaikutuksia Haminan ja Vaalimaan välillä Haminan kaupungin ja Virolanden kunnan alueella. YVA-me
selvitetään tien parantamisvaihtoehtojen mer--netlysä
kittävimmät vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Lisäksi
selvitetään mandollisuuksia haittojen lieventämiseksi ja
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HANKKEEN ESITTELY

1.1 Hankkeen kuvaus ja perusteet
Valtatie 7 johtaa Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Vaalimaalle. Tie on valmistunut nykyiseen muotoonsa 1960 -luvun puolivälissä. Tie on Haminan ja
on Valimnväksaitnevl,joka
ja mutkainen. Tiellä onnykmuodsapehk
useitaylndtmiäsekhuoavmä-
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rä yksityisten teiden liittymiä ja tilakohtaisia liittymiä.
Vaalimaalle Venäjän rajalle pyrkiviä rekkoja varten
tietä on levennetty lähes koko matkalla joko piennarlevennyksellä tai odotuskaistalla.
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Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Haminan ja Vaatimaan

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä
-tieyhteyttä ja Euroopan unionin (EU) tärkeäksi E18
priorisoimaa niin sanottua Pohjolan Kolmion liikennejärjestelmää. Tie toimii Etelä-Suomen tärkeimpänä
poikittaisyhteytenä sekä Suomen ja Venäjän välisen
Sillä on huomattavan suuri likentpävy.
merkitys Kotkan ja Haminan satamien ja KaakkoisSuomen suurteollisuuden kuljetuksille. Valtaosa Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä on keskittynyt E18 -tielle.
Valtatie 7 sisältyy Tiehallinnon ehdottamaan päätei den runkoverkkoon (kuva 2) ja yleiseurooppalaiseen
-verkkoon (Trans-European Networks) (kuva 3). TEN

Kuva 2. Ehdotettu runkotie verkko

Tavoitetilanteessa valtatie 7 on moottoritie koko suunnittelualeen pituudelta Vaalimaalle saakka. Mandollisuutta hankkeen toteuttamiseksi vaiheittain kuitenkin
selvitetään. E18 -tien kehittämisen strategisena tavoitteena on, että tie on standardiltaan yhtenäinen
moottoritie vuoteen 2015 mennessä. Hamina—Vaalimaa välillä toteutus tehdään liikenteen kysynnän
vaatimalla aikataululla.
Tämän raportin tarkoituksena on tarkastella alustavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoja ja arvioida
niiden ympäristövaikutuksia ympäristövaikutusten
arvioinnista säädetyn lain mukaisella menettelyllä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA -menettely) jälkeen jatkuvassa yleissuunnitteluvaiheessa
valitaan yksi linjausvaihtoehto hankkeen periaateratkaisun pohjaksi. YVA -menettelyssä tarkastellaan eri
linjausvaihtoehtoja tavoitetilanteen mukaisesti moottoritienä.

Tien varrella odottavat rekkajonot ruuhkauttavat paikallista liikennettä sekä muuta rajalle pyrkivää liikennettä. Pysähdyksissä oleva raskas liikenne haittaa
kohtuuttomasti tien varressa asuvien ihmisten elämää
ympäristöä melun, seisovien rekkojen, pakokaasu- ja
päästöjen ja roskaantumisen kautta. Lisäksi jonot rajoittavat elinkeinoelämän ja yhdyskuntien toimintaa ja

Nykyinen valtatie 7 Haminan ja Vaalimaan välillä on
ja tasaukseltaan mutkainen ja mäki-linjaukset
nen. Tie on erityisesti raskaan liikenteen määrään ja
Lut-Venäjraotuspenähdka.
tymiä on runsaasti ja ne ovat jäsentymättömiä. Tien
on talvella koko osuudella 80 km/h. nopeusrajit
on Haminan ja Virolanden vä-Kesänopurajit
lillä 100 km/h. Nämä nopeustasot eivät voi toteutua
rekkajonojen seisoessa tien varressa. Edellä kuvatut
ongelmat haittaavat liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Nykyinen tie Haminan ja Vaalimaan
välillä ei täytä valtatielle ja runkotielle asetettuja vaati m u ks i a.

Vaalimaan raja -aseman kautta Suomen ja Venäjän
rajan ylittää yhteensä noin 1 300 rekkaa vuorokaudessa. Rajan ylittävän rekkaliikenteen määrä vaihtelee
vuodenaikojen, viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen
välisuret.Rhka-ionästelypai
rajalla ei riitä ja syntyy ajoittaisia jonoja. Raskas liikenne joutuu odottamaan rajalle pääsyä jopa useita
vuorokausia kapeahkon ajoradan kaistoilla tai joillekin
tieosuuksille rakennetuilla levennetyillä pientareilla.
Virojoen ja Vaalimaan välillä rekkajono on päivittäin
toistuva ilmiö. Yli 15 kilometrin mittaiset rekkajonot
ovat Haminan ja Vaalimaan välisellä tieosuudella tyypillisiä. Vuoden 2007 aikana rekkajonot ovat usein yltäneet Haminan ja Kotkan väliselle moottoritieosuudelle, jossa jonot ovat toistuvasti ulottuneet valtatien
liittymän tasalle Kotkan Rantahakaan. Näin ollen15
on usein ollut yli 50 km. Joitakin kertoja jonpitus
jonoa on kerätty jo Koskenkylän—Loviisan välille leveäkaistatielle. Rekkajonot venyivät ennätyspitkiksi
joulun alla, jolloin Porvoon itäpuolelle Sannaisten ja
välille avattiin tilapäinen rekkaparkki. Ky- Vanhkylä
seessä oli ensimmäinen moottoritiellä sijaitseva rekkaparkki Itä-Uudellamaalla.

toimiva rajanylitysmenettely ovat aiheuttaneet suuria
paikallisia välityskykyongelmia. Venäjälle suuntautuvan liikenteen, etenkin raskaan liikenteen, oletetaan
kasvavan jatkossakin merkittävästi.

HANKKEEN ESITTELY
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Yleissuunnittelun ja siihen sisältyvän ympäristövaiku
arvioinnin tavoitteena on suunnitella Haminan-tusen
Vaalimaan välille liikennetilannetta vastaava, mah- ja
dollisimman hyvin rajaliikenteen tarpeita ja kasvua
palveleva tieyhteys, jolla liikennöinti on turvallista ja
ja jonka haitalliset vaikutukset ovat mandol-sujva
isimman vähäiset.

1.2 Hankkeen erityispiirteetja ongelmat

Valtatie 7 on osa E18 -tietä, joka ulottuu Turusta Helsingin kautta Suomen itärajan ja EU:n ulkorajan vilkkaimmalle rajanylityspaikalle, Vaalimaalle. E18-tie on
manerkitävpoasyhe.Kkoi-Sumen

satamien kautta kulkee merkittävä osa koko itäisen
Suomen suurteollisuuden tuotannosta.

Venäjän rajaliikenne on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Itään suuntautuvan transitoliikenteen nopea kasvu ja huonosti

Kuva 3. Yleiseurooppalainen TEN -verkko
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Viime vuosina nykyistä tietä on parannettu leventämällä pientareita Lelun ja Virojoen välillä sekä rakentamalla erillisiä rekkakaistoja erityisesti Virojoen
Vaalimaan välillä. Vaalimaalla on nykyisen raja-ja

kehittämistä. Paikallisen liikenteen kulkuvaikeudet ja
ovatkin tiejakson suurimpia ongelmia. turvaoms

Tietä käyttävän raskaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä on poikkeuksellisen suuri eli 25-28

aseman välittömässä läheisyydessä 160 rekan pysäköintialue, mutta Tiehallinnon tavoitteena on saada vuonna 2008 valmiiksi Vaalimaalle suunniteltava
rekan etäpysäköintialue.
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Kuva 5. Rekkajonot muodostavat osan tämän päivän kulttuurimaisemaa. Kuva Vaalimaalta.

Kuva 4. Vuoden 2007 aikana rekkajonojen kuukausittainen keskipituus on useasti ylittänyt 15 kilometriä
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Rekkajonon pituustrendi Vaalimaalla 2007
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kansivälemahistne,

1.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ollaan parhaillaan uudistamassa ja uudistusehdotus on kevään
ajan lausunnoilla. Ehdotuksessa on joitakin pai- 208

• joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen,
• viheralueiden yhtenäisyyden säilyttäminen ja matkailun kehittämisen tukeminen,
• kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden luonteen säilyminen.

• Aluerakenteen tasapainoisen kehittämisen tukeminen sekä elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn ja

Edellä mainittujen lisäksi tärkeinä tavoitteina pidettiin
myös seuraavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita:

. Valtakunnallisesti tärkeiden liikenneväylien, satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen
kehittämismandollisuuksien turvaaminen,
. ylimaakunnallisten ja kansainvälisten kehittämisvyöhykkeiden toimintaedellytysten tukeminen,
. ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennaltaehkäiseminen,
• arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ekologisten yhteyksien säilyttäminen suojelualueiden välillä.

Kuva 6. Hankkeen tavoitteena on muun muassa liikenneturvallisuuden parantaminen

• turvallisuus
• tieliikenteen sujuvuus
• välittömästi tehtävät parannustoimenpiteet
• rekkajonot pois
• asutukselle aiheutuvat haitat

Hankkeesta järjestettiin tavoiteseminaari 19.3.2007,
ja Haminan eri hallinto-johnsalituVrden
kuntien edustajia ja viranomaisia sekä sidosryhmien
edustajia eri aloilta. Seminaarissa keskusteltiin pienryhmissä erityisesti paikallisista tavoitteista. Ryhmätöiden perusteella keskeisiksi aiheiksi katsottiin seuraavat:

1.3 Hankkeen tavoitteet

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tämän
hankkeen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon seuraavat:

1.3.2 Hankkeen tavoitteet

Valtatietä 7 pitkin kuljetetaan viikoittain ilotuliterekkoja
Haminan satamista rajalle. Räjähdysvaa Kotkanj
vuoksi kuljetukset tapahtuvat poliisisaattueessa. -ran

notuksia muutettu. Ehdotuksen mukaisista tavoitteista on tähän hankkeeseen otettu mukaan seuraavat:
• Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista
kulttuurista kestävyyttä.
ja
• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja
arvot säilyvät. Valtakunnallisesti luonperiö
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja maisemien
alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.

prosenttia. Se asettaa erityisiä vaatimuksia, kun
hankkeen mandollisesta vaiheittain toteutuksesta
päätetään vaihtoehtona moottoritien rakentamiselle
kerralla. Mandollisissa välivaiheissa ja myös lopullisessa moottoritieratkaisussa tulee raskaan liikenteen
ruuhkatilanteita varten kehittää toimenpiteitä, jotka
poistavat rekkajonot valtatieltä erityisille jonotusalueille.

lo

• kuntien maankäytön kehittymisen tukeminen ja
sen tarpeiden huomioon ottaminen, riittävästi hit tymiä
• ybdyskuntarakenteen eheyttäminen: asutuksen,
loma -asutuksen ja palvelurakenteen tukeminen
• Virolanden kylistä ja taajamista (mm. Khamihasta
ja Virojoelta) sujuvat yhteydet Haminaan (työssäkäyntialuetta)
• levähdysalueen tarve ja sijainti
• kylien ja niiden asutuksen sekä loma -asutuksen
suojaaminen liikenteen haitoilta
• tärkeät pohjavesialueet suojataan
• tehtyjen parannussuunnitelmien toteuttaminen
mandollisimman pian
• louhosten sivukiven hyödyntäminen tienrakentamisessa
• hanke aiheuttaa mandollisimman vähän haittaa
maanomistajille ja elinkeinojen harjoittamiselle

Näiden aiheiden takaa löytyy muun muassa seuraavia paikallisia tavoitteita:
• turvataan alueen asukkaiden työ -ja asiointimatkojen sujuvuus ja turvallisuus
• rekkajonojen aiheuttamien ongelmien, kuten turvattomuuden ja jäteongelmien poistaminen
• liikenteen haittojen, kuten melun ja päästöjen vähentäminen
• rajaliikenteen valvonnan edellytysten ja raja -alueen toimintojen kokonaisuuden hallinnan turvaaminen, muun muassa varareittien turvaaminen
• matkailunja matkailupalveluiden tukeminen (Bunk kerimuseo ja Salpalinjan virkistysreitti)
• Salpalinjan ja Museotien huomioiminen, etenkin
sen jatke Vaalimaan suuntaan
• riistaeläinten yli- ja alikulkujen toteuttaminen
• Puolustusvoimien Valkjärven harjoitusalueen toiminnan turvaaminen ja ali- tai ylikulkujen toteuttaminen varusmiesten harjoitusmetsissä
• Vaalimaan tiejärjestelyissä on otettava huomioon
kiviaineksen kuljetukset louhoksilta
• maakaasuputki ja paineviemäri tulee ottaa huomioon

Kuva 7. Rajan läheisyydessä ympäristön roskaantuminen on ongelma. Kuva Vaalimaan Rajahovin parkkialueelta.
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Tavoiteseminaarin perusteella valtatien 7 parantamiselle välillä Hamina - Vaalimaa määriteltiin taulukon 1 mukaiset tavoitteet valtakunnallisella, seudulhisella ja paikahhisella tasolla.
Taulukko 1. Hankkeen tavoitteet

Turvataan Natura 2000 -verkoston sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien
luontokohteiden suojeluarvot

Korostetaan ratkaisujen korkeaa laatutasoa (ympäristö, maisema palvelut, hiikenteen hallinta) tien kansainvälinen erityisasema huomioon ottaen.

Parannetaan rajan ylittäviä yhteyksiä Pietarin suu ntaan

Täydentävä

Täydentävä

Täydentävä

Täydentävä

Priorisointi

Turvataan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden arvojen säilyminen

Täydentävä

Tavoite

Hankkeen tulee olla taloudellisesti toteuttamiskelpoinen

Ensisijainen

Tavoitetaso

Kehitetään valtatiestä 7 turvallinen ja sujuva seudulhinen ajoneuvoliikenteen yhteys

Ensisijainen

Ensisijainen

Turvataan seudun asukkaiden työ- ja asiointimatkojen sujuvuus

Ensisijairien
_____________

Kehitetään E18 -tien itäisin osuus pääkaupunkiseuduhta Vaahimaalleja edelleen
Pietariin korkeatasoiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi moottoritieksi

Vähennetään merkittävästi rajanylitysliikenteestä ja erityisesti rekkaliikenteestä
johtuvia vähillisiä haittoja

Täydentava

Kansainvähisetja
valtakunnalliset

Torjutaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden
pilaantumisriskit

Täydentävä

Ensisijainen

Turvataan ekologisten käytävien säilyminen

Täydentävä

Vähennetään liikennekuolemia ja henkilövahinko -onnettomuuksia merkittävästi.

Turvataan arvokkaiden maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen suojeluarvot

Ensisijainen

Ensisijainen

Tuetaan kuntien yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä. Ratkaisut eivät
saa hajauttaa nykyistä yhdyskuntarakennetta.

Ensisijainen

.

Minimoidaan nykyisessä ja uudessa tiekäytävässä asukkaille, maanomistajille ja
ympäristölle aiheutuvat haitat.

Ensisijainen

,

Poistetaan nykyisessä tiekäytävässä erityisesti raskaasta läpikulkuhiikenteestä ja
jonoutumisesta asukkaille ja maankäytölle aiheutuvat este-, melu-, tärinä-, päästä
ja viihtyisyyshaitat.

Täydentävä

Parannetaan tavara- ja henkilöhiikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta ja matkaaikojen ennustettavuutta.
_________________

Seudulhiset

________________

________________
Paikalliset

________________

________________

Turvataan paikallisen liikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus taajamissa ja kylissä.

I

Maastokävely

Työpaja
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Kuva 8. Tiensuunnitteluproses.si ja YVA -menettely
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Valtatien 7 parantamishankkeessa välillä HaminaVaalimaa ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan
osana tien yleissuunnittelua. Päätöstä valittavasta
ratkaisusta ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. YVA -menettelyn aikana arvioidaan eri maastokäytävävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja niitä vertaillaan keskenään. Varsinainen
yleissuunnittelu aloitetaan ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua. Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2009. Hankkeen jatkosuunnittelun
vaiheet ja aikataulu riippuvat hankkeen priorisoinnista
päätiehankkeiden joukossa ja tienpidon rahoituksen
kehittymisestä. Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2012.

Kuvassa 8 on esitetty tiensuunnitteluprosessin ja
YVA -menettelyn liittyminen toisiinsa.

Tien suunnitteluprosessi koostuu neljästä eri vaiheesta; esiselvityksistä, tien yleissuunnittelusta, tiesuunnittelusta ja tien rakennussuunnittelusta. Hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yleensä
esi- ja yleissuunnitelmia laadittaessa. Esille tulleet
ympäristövaikutukset huomioidaan, niitä täsmennetään ja pyritään lieventämään ja ehkäisemään myöhemmin laadittavissa yleis- ja tiesuunnitelmissa.

sen aikataulu

1.4.1 Suunnitteluvaihe ja hankkeen toteuttami-

1.4 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina — Vaalimaa, Ympäristävaikutusten arviointiselostus
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menettely

VVA

Alustavat

yaikutusten

U I U

(

U U I Cj

Kuva 9. YVA -menettelyn ja yleissuunnittelun alusta va aikataulu

toimenpiteet

I

-

P- ---------

:

'L

i

_________ lieventamis-

'

arviointi

, Vaikutusten

pätökse

Aiemmissa selvityksissä on tutkittu alustavia vaihtoehtoja tien parantamisesta sekä uusilla linjauksilla
että nykyisessä tiekäytävässä. Myös muita paran
muun muassa rajanylitysliikenteen-nustoimepä
aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi on suunniteltu.

. Valtatien 7 parantaminen välillä Summa —Vaalimaa, tarveselvitys 1994
. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmä- ja E18 -tien
kehittämisstrategia 2003
. Valtatien 7 yhteysvälin Kotka —Vaalimaa kehittämisselvitys 2003
. Valtatien 7 (E18) parantaminen välillä HaminaVirojoki, toimenpideselvitys 2003
. Valtatien 7 parantaminen välillä Virojoki—Vaalimaa, tiesuunnitelma 2004
. Valtatien 7 (E18) parantaminen Haminan kohdalla, yleissuunnitelma 2005
. Valtatien 7 parantaminen Vaalimaan rajanylityspaikalla, tiesuunnitelma 2007
. Vaalimaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, esiselvitys 2007

Suunnittelun lähtökohtina ovat muun muassa seuraavat viime vuosina valmistuneet selvitykset ja suunnitelmat:

Valtatien 7 parantamisesta on laadittu useita suunnitteluprosessin eri vaiheiden suunnitelmia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja yleissuunnittelun perustana on El 8 -tien kehittämisstrategiaa
käsittelevä laaja raporttiaineisto, jossa on perusteltu
- Pietari — Moskova -liikennekäytävän kehit- Helsink
tämistarvetta moottoritietasoiseksi väyläksi.

I .4.2 Hanketta koskevat suunnitelmat ja
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1.5.1 Seutukaava ja maakuntakaavoitus
1.5.3 Asemakaavoitus

1.5 Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja hankkeisiin

Suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson seutukaava, joka käsittää koko maakunnan alueen ja
onkaimnäytöuod.Snielsud
laditumyösja-letkvmaun

Vaalimaan raja -asemalla on tehtyja suunniteltu useita
kehittämishankkeita. Suunnitteilla on muun muassa
sekä Tiehallinnon että Senaattikiinteistöjen toimesta
teetettäviä rakennuskohteita. Tiehallinto rakennuttaa
alueen liikennejärjestelyt valtatien 7 parantamiseen
liittyen ja Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa tullilaitok
rajavartiolaitoksen ja maa- ja metsätalousminis--sen,
teriön tarpeisiin alueelle tulevat rakennukset. Lähtökohtana on niin sanottu kanden aseman toimintamalli.
Nykyinen asemarakennus, siihen liittyvät ajoväylät ja
jäävät henkilöliikenteen käyttöön. tarksui
Tavaraliikenteelle rakennetaan uusi asemarakennus
siihen liittyvät ajoväylät ja tarkastusalueet.
ja

Vaalimaan raja -aseman kehittämishankkeet

Parhaillaan laaditaan valtatien 7 Haminan kohdan
moottoritien tiesuunnitelmaa vuoden 2005 yleissuunnitelman pohjalta. Hamina—Vaalimaa -hankkeen
vaihtoehdot liittyvät edellä mainitun Haminan ohikulkutien suunnitelmaan Lelun alueella suunnittelualueen länsipäässä. Vaalimaan rajanylityspaikan
läheisyyteen suunniteltavan rekkaliikenteen pysäköintialueen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna
Laaja 1000 rekan pysäköintialue on saanut208.
rahoituspäätöksen ja se toteutetaan vuosina 20082009. Alue otettaneen käyttöön osittain keskeneräisenä vuoden 2008 lopussa vuodenvaihteen ruuhkien
vähentämiseksi.

1.5.4 Muut suunnitelmat ja hankkeet

Vahterikon alueella on voimassa kunnanvaltuuston
hyväksymä (2002) teollisuusaluetta koskeva asemakaava.

Vaalimaan alueella on parhaillaan käynnissä asemakaavan muutostyö, johon sisältyy suunniteltu rekka pa rkkia lue.

Virojoella on keskustaa koskeva kunnanvaltuuston
hyväksymä (2006) asemakaavamuutos. Muilta osin
keskustan asemakaava on vahvistettu jo vuonna
Asemakaavoitusta on tarkoitus jatkaa 11 -vai-1972.
heen ja 111 -vaiheen asemakaavoilla, kun VirojoenVaalimaan osayleiskaava on vahvistettu.

johon kuuluvat Haminan ja Virojoen —Vaalimaan-va,
alueet. Vahvistuessaan maakuntakaava korvaa ko
siltä osin kuin ne-konaiseutvlarkset
tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Muilta osin
seutukaava jää voimaan.
Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt maakuntakaavan
toisen vaiheen laatimisen. Kymenlaakson Maaseutu
luonto -nimisessä maakuntakaavassa käsitellään ja
maaseutualueita ja yhteysverkoston kokonaisuutta
sekä taajama-aluevarauksia siltä osin kuin ne rajat tim ensimmäisen maakuntakaavan suunnittelualueen
ulkopuolelle. Vuonna 2008 valmistuvassa maakuntakaavaluonnoksessa voidaan tutkia useampia vaihtoehtoja valtatien linjaukselle ja selvittää samalla Hamina —Vaalimaa -välin muuta maankäyttöä. Tavoitteena
esittää valtatien linjaukselle yksi aluevaraus maa- on
kuntakaavaehdotuksessa vuonna 2009.

1.5.2 Yleiskaavoitus
Haminan kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006. on
alue kattaa Haminan keskeiset alu-Yleiskavotu
eet. ltäisin osa kaupungista ei kuulu yleiskaava-alueeseen. Valtatien 7 osuus Hamina—Vaalimaa sijoittuu
yleiskaavassa kokonaan maa- ja metsätalousalueel
Yleiskaava-alueen ulkopuolella Haminassa ei ole-le.
merkittävää asutusta valtatien tuntumassa.

kosevanyli mutosyöanik-

Virolandella Virojoen —Vaalimaan osayleiskaava käsittää Virojoen taajaman ja pääosan Vaalimaan kylästä aina raja -asemalle saakka. Se on vahvistettu
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa 12.4.2001.
on huomioi-Oikeusvat oyleiskav
tu valtatielle kaksi linjausta, joista toinen sijoittuu Vi
taajaman sisään ja toinen kiertää sen pohjois--rojen
puolelta.
Virolandella on käynnissä Virojokea ja Vaalimaata
sesti valtatien 7 yleissuunnittelun kanssa vuorovaikutteisesti.

HANKKEEN ESITTELY
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1.5.5 Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset

Tiehallinto tai Liikenne- ja viestintäministeriö tekee
maantielain (2005/503) mukaan käsiteltävästä yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Siinä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointiselos
yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on-tusja
han-oteuhmin.Hyväksptöenjlk
ke voidaan sisällyttää tiepiirin 4 -vuotiseen toiminta- ja
Ennen hankkeen raken- talousniem(TS).
tamisvaihetta on laadittava ja hyväksyttävä maantielain mukainen tiesuunnitelma. Maantielain mukaisen
yleissuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaiseen oikeusvaikuttei
kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muu--sen
hun alueidenkäyttöön on selvitetty. Yleissuunnitelmaa
ei saa hyväksyä vastoin seutu- tai maakuntakaavaa
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma tai
voidanhyäks toivmales-

kaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus sitä
puoltavat.

mukaisetrvnhakeis:

Valtatie 7 välillä Hamina—Vaalimaa on tavoitetilanteessa moottoritie. Tästä johtuen hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
mukaista menettelyä.
lain

• moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentaminen
• neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 km:n pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen
• tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että
näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10
km

YVA -menettelyä sovelletaan YVA -asetuksen
luvun 6 § hankeluettelon kohdan
(713/206) 9

YVA -menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. Arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho
toimittaa yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten
arviointiohjelman. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten suunnitellun hankkeen ympäristövaikutukset
arvioidaan. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui toukokuussa 2007 ja se oli nähtävillä 24.5.2007-20.7.2007 Yhteysviranomainen antoi
lausuntonsa ohjelmasta 17.8.2007.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA -menettely) koskevan lain (468/1994, muutettu 267/1999
458/2006) tavoitteena on edistää ympäristövaiku ja
arviointia lisäämällä tietoa hankkeesta, han--tusen
kealueen nykytilasta, eri osapuolten näkemyksistä ja
YVA -menet- hankeiutmsavkit.
telyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellun
hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä
tarkkuudella ennen päätöksentekoa. YVA -menetteyllä pyritään edistämään yhtenäistä ympäristövaiku
arvioinnin huomioon ottamista suunnittelussa-tusen
päätöksenteossa. Ympäristövaikutusten arviointi ja
keskittyy eri vaihtoehtojen vertailuun. Päätöstä jat
vaihtoehdosta ei tehdä-kosunitelva s
-menettelyn aikana. Vaihtoehtoja vertaamallaYVA
pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisia
ratkaisuja, jotka aiheuttavat mandollisimman vähän
haittaa luonnolle ja muille ympäristöarvoille sekä
asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille. Hankkeen tulee lisäksi mandollisimman hyvin täyttää sille asetetut
seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavoitteet.

Kaakkois-Suomen tiepiiri on toiminut hankeryhmän
puheenjohtajana ja konsultti sihteerinä. Asiantuntijajäsenenä hankeryhmässä on toiminut hankkeen
yhteysviranomainen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Arviointityö on tehty konsulttityönä Ramboll
Oy:ssä, alikonsulttinaan Luontoselvitys Kot- Finlad
kansiipi. Tiehallinto on teettänyt erillisinä selvityksinä
hankkeen päästömallinnustyön Ilmatieteen laitoksella ja kiinteistövaikutusten arviointityön Maanmittaus
-laitokse.

Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Kaakkois-Suomen
tiepiiri. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Hankkeen suunnittelua ja vaikutusten
arviointia on ohjannut hankeryhmä, joka on koostunut Kaakkois-Suomen tiepiirin, Virolanden kunnan,
Haminan kaupungin, Kymenlaakson liiton, Vaalimaan
Puolustusvoimien/RUK:n, Rajavartiolaitoksen, tulin,
ja konsultin edus-Kymenlakso utmen
tajista.

Selostus on nähtävillä toukokuussa 2008. Ar -sea.
kulku on esitetty kuvassa 10.
-viontmely

esityämprövaikutsenoltuk

sitäanmluokaiset.Arvnlo-

tusvaiheessa, samanaikaisesti ympäristövaikutusten
arviointityön kanssa, on laadittu alustavat suunnitelmat eri toteutusvaihtoehdoista. Arvioinnin tulokset on

Arviointiselostusvaiheessa hankkeen vaikutukset
selvitetään arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen

2.2 YVA-menettelyn kuvaus

2.1 Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteet
lähtökohdat
ja

2. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN
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2.3 Tiedottaminen, osallistuminen ja nähtävilläolo
2.3.2 Asukastyöpaja I

14

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena
ollut tarjota kaikille hankkeesta kiinnostuneille tie- on
toa hankkeesta sekä mandollisuuksia osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja hankkeen
suunnitteluun.

tys, Vaalimaan seutu)

• Kyläyhdistykset ja -toimikunnat (Kirkonseutu, Lelu - H aru - Holsveri -alue, Pihlaja, Pyterlahti, Ra
yhdis--vijär,VokS venaiutsl

Työpajaan kutsuttiin myös kuntien viranhaltijoita, teknisen lautakunnan jäseniä, kuntayhtymän edustajia
sekä seuraavien suunnittelualueella toimivien järjestöjen ja yritysten edustajia:

Ensimmäinen asukkaille ja maanomistajille tarkoitettu työpaja järjestettiin arviointiohjelmavaiheessa
Virojoen koulukeskuksessa. Tavoitteena12.407
oli tarjota paikallisille ihmisille mandollisuus keskustella hankkeesta, kuulla heidän näkemyksiään tavoitteista ja vaikutuksista sekä saada heiltä palautetta
vaihtoehdoista ja tietoa alueesta.

Alueen asukkaiden ja muiden intressiryhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista on kerätty
suunnittelun ajan. Hankkeen etenemisestä onko
ja sähkö-tiedoulhsöteidn,r
postin sekä kirjeiden välityksellä. Yleisötilaisuuksia
työpajoja on järjestetty sekä arviointiohjelma että ja
-selostusvai heessa.
Hankkeelle perustettiin YVA -menettelyn alkuvaiheessa omat internet-sivut Tiehalli nnon sivustolle.

2.3.1 Tavoiteseminaari
Hankkeen tavoitteiden ja lähtökohtien selvittämiseksi järjestettiin tavoiteseminaari Virojoella 19.3.2007.
Seminartkouselitahnkes
liittyviä viranomaisia ja muita sidosryhmiä keskustelemaan ja kartoittamaan valtatien 7 parantamiselle
tavoitteita Hamina—Vaalimaa -välillä.
Seminaariin osallistui 32 henkilöä. Kutsutut organisaatiot olivat Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri,
Virolanden kunta, Haminan kaupunki, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto, Puolustusvoimat, Rajavartiosto, Tulli, Kymenlaakson
maakuntamuseo, Haminan poliisi, Liikkuva poliisi,
Pelastustoimi, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL
Linja-autoliitto ja Kymenlaakson luonnonsuojelu- ry,
piiri.
Tilaisuuden alussa osallistujille kerrottiin tarkemmin
hankkeesta ja sen tavoitteista, yleissuunnittelusta
sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Pienryhmissä keskusteltiin hankkeen
ongelmista ja tavoitteista sekä maastokäytävien lmjauksista. Ryhmissä löydetyt keskeiset tavoitteet ja
ja vaikutustenongelmatkirj osuntel
arvioinnin pohjaksi.

Kuva I 2. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2007 Virojoen rajasalissa

Arviointiohjelman nähtävilläolon aikana järjestettiin
yleisötilaisuus 13.6.2007. Virojoen rajasalissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 120 henkeä. Tilaisuudessa esiteltiin valmistuneen arviointiohjelman
sisältöä ja kerrottiin osallistumismandollisuuksista
sekä YVA -menettelyn jatkovaiheista.

2.3.3 Yleisötilaisuus I

Tavoitteena oli saada paikalle mandollisimman katta
eri näkökantojen, väestöryhmien ja toimijoiden-vasti
29 henkeä. Työpajas edustaji.Tl enapui
saatiin tietoa alueen nykytilanteesta, palautetta-sa
vaihtoehdoista ja näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä vaikutuksista.

• Martat ja maatalousseurat (Virolanden Marttayhdistysry,Virolanden Maaseutuseura ry, Maataloustuottajain Virolanden Yhdistys MTK-Virolahti ry)
• Yrittäjät (Virolanden Yrittäjät ry)
• Puolustusvoimatja Metsähallitus
• Asukkaita ja maanomistajia (kutsu lähti postituslistalla olleille 13 henkilölle)

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN
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Luontojärjestöt (Kymenlaakson lintutieteellinen
yhdistys)
Vapaa-ajan järjestöt (Haminan seudun moottorikerho, Kaakkoisrajan Kelkkateam ry, Kaakon
Hahlo ry, Kaakon Koukku ry, Kotola-Mattilan VPK,
Miehkäl-VroandSyähistr,Vola
Karjalaseura ry, Kotola -Mattilan VPK, Viro--den
landen Sotaveteraanit ry, Virolanden Matkailuyhdistys ry)
Metsästysseurat ja riistanhoitoyhdistykset (EteläVehkalanden metsästysyhdistys, Virolanden Rustanhoitoyhdistys, Metsähallitus)
Koulut (Virojoen koulu (vuosiluokat 1-6), Virolah
yläaste ja lukio, Harjun oppimiskeskus, Klami -den
Koulun Vanhempainyhdistys ry, Mannerheimin-Ian
Lastensuojeluliiton Virolanden ry)

Kuva 1 1. Ensimmäisessä työpajassa tarkasteltiin vaihtoehtoja ja niiden mandollisia vaikutuksia

paikan päällä. Kuvassa Vaalimaanjokilaak -hin
-ahonmäki.
-sonRa

Kuva 13. Maastokävelyn aikana tutustuttiin eri vaihtoehtoi

• Kattilaisten soranottopaikka klo 9.30
urheilukenttä klo 11.00 •Valkjärven
• Virojoen koulukeskus klo 13.30
• Vaalimaan entinen koulu klo 16.00

jaettiin neljään eri osa -alueeseen, joihin tutustuttiin-ly
kokoontumalla aluksi yhteiseen tapaamispaikkaan.
Yhdessä keskustellen sovittiin tarkasteltavat kohdat
maastossa, joihin siirryttiin autoilla yhteiskyydein. Ta
olivat:
-pamiskt

Vaikutusten arviointityön aikana järjestettiin asukkaille, maanomistajille, sidosryhmille ja muille kiinnostuneille maastokävely 25.9.2007. Maastokävelyn aikana tutustuttiin eri linjausvaihtoehtoihin paikanpäällä ja

2.3.4 Maastokävely

pohditnerva ojikutsa.Moäve

mielpt

Kuva 14. Toinen tyopaja järjestettiin syksyllä 2007 Virojo
-en

• mandollisista erityistilanteista (erilaiset onnettomuudet, poikkeukselliset liikenneolot) aiheutuvat
ympäristövaikutukset sekä varautuminen eritystilanteisiin mandollisten haitallisten vaikutusten lieventä m i seksi
• vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintöön Virojoen ylittävän sillan osalta
• yöaikainen melu ja sen suhde ohjearvoihin
• päästöjen leviämisen vaikutukset sekä kasvihuoneilmiön voimistumista aiheuttavat yhdisteet
• yhteisvaikutukset Haminan ja Kotkan satamien
kehittämishankkeiden kanssa
• vaikutukset Salpalinjan arvoihin
• liikenteelliset herkkyystarkastelut ja kasvuun liittyvät epävarmuustekijät, muun muassa Venäjälle
suuntautuvan liikenteen kehitys
• sivukivien hyödyntämismandollisuudet hankkeen
toteuttamisen yhteydessä

koulukeskuksella

Yhteysviranomainen esitti arviointiohjelmaan ja siinä
esitettyihin arvioitaviin ympäristövaikutuksiin muun
muassa seuraavia huomioita ja tarkennuksia:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin
yhteensä 42 lausuntoa, joista 23 oli yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kannanottoja. Yhteysviranomainen
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) antoi lausuntonsa saatujen kannanottojen pohjalta 17.8.2007.
ar Kakois-Sumenypärtöksuaoi,eä
oli asiantuntevasti laadittu, tarkoitus--vionthjelma
taan vastaava ja pääosiltaan riittävä ja että siinä oli
otettu hyvin huomioon arviointiohjelmalta YVA-lain ja
(9) mukaan vaadittavat keskeiset asiat. -asetukn
Keskivautonisk tenvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan sekä kulttuuriperintöön. Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat lisäksi
muun muassa liikenteen melu (sisältäen myös yöaikaisen melun, päästöt, riskitarkastelut sekä liikenteen kasvuennusteet ja niiden herkkyystarkastelut.

2.4 Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja

Valmistuneen arviointiselostuksen nähtävilläolon aikana maalis-toukokuussa 2008 järjestetään yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään tutkitut vaihtoehdot,
niiden vaikutukset sekä kerrotaan palautemandollisuudesta ja hankkeen jatkovaiheista.

2.3.6 Yleisötilaisuus Il

Työpajan aluksi esiteltiin maastokäyntien pohjalta
täsmennetyt linjausvaihtoehdot sekä niiden melu-,
luonto- ja maisemavaikutuksia. Ryhmissä keskusteltiin ja kirjattiin muistiin osallistujien näkemyksiä siitä,
miten vaihtoehdot vaikuttavat ihmisten elinoloihin ja
vihtyen,mävaikutsoljpitävrkeimpinä ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Toinen asukastyöpaja järjestettiin vaikutusten arvioinnm loppupuolella 31.10.2007. Tilaisuuteen kutsuttiin
ensimmäisessä työpajassa olleiden lisäksi hankkeen
aikana, yleisötilaisuudessa ja maastokäynnillä postituslistalle Imoittautuneet. Osallistujia oli seitsemän.
Lisäksi työpajaan osallistui kuusi tiepiirin ja konsultin
edustaj.

2.3.5 Asukastyöpaja II

Päivän päätteeksi pidettiin Vaalimaan entisellä koululla yhteenvetotilaisuus, johon osallistui noin 40 henkilöä. Iltatilaisuudessa vedettiin yhteen päivän aikana
saatuja kommentteja sekä keskusteltiin eri vaihtoehdoista.

Maastokävelyyn osallistui Kattilaisissa ja Valkjärvellä
30, Virojoen koulukeskuksella 17 ja Vaalimaannoi
entisellä koululla 15-20 asukasta. Lisäksi mukana oli
kuusi Tiehallinnon ja konsultin edustajaa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina -Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Linjausvaihtoehtoja tarkistettiin saatujen kannanottojen ja lausuntojen pohjalta. Muun muassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetty Rajasuon
eteläpuolitse kulkeva vaihtoehto 3A karsittiin jatkosuunnittelusta. Lisäksi saatujen kommenttien pohjalta muodostettiin uusi vaihtoehto 4, joka on yhdistelmä vaihtoehdoista 1 ja 3.

Kyseisten seikkojen huomioimiseksi tehtiin seuraavia
toimenpiteitä:
• Vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja riskeihin hittyviä asioita on pyritty välttämään suunnitelluilla
pohjavesisuojaustoimenpiteillä ja mandollisten
ympäristölle vaaralhisten aineiden ympäristöön valumista estävillä toimilla.
• Kulttuuriperintöön ja Salpalinjaan liittyviä kysymyksiä käsiteltiin erillisessä 21 . 1 1 .2007 järjestetyssä kokouksessa yhdessä Museoviraston,
maakuntamuseon ja Salpalinja -projektin kanssa.
Kokouksessa keskusteltiin erityisesti Salpahinjan
arvoihin kohdistuvista muutoksista eri vaihtoehdoissa. Lisäksi suunnittelijoille annettiin ohjeita arvioida hankkeen vaikutuksia kulttuurimaisemaan.
• Maankäyttöä ja kaavoitusta koskeva neuvottelu
käytiin 21.11.2007 kuntien ja maakunnan kaavoituksesta vastaavien. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen, tiepiirin ja konsultin kesken.
Kokouksessa käsiteltiin aluerakenteessa ja maankäytössä odotettavissa olevia muutoksia tiehank
eri vaihtoehdoissa. Lisäksi keskusteltiin Viro--ken
joen taajaman sekä Vaalimaan kehittämisestä ja
kehitysmandolu .
• Yönaikaista melua ja sen suhdetta ohjearvoihin
tarkasteltiin melumallinnuksen ja arvioinnin yhteydessä.
• Tieliikenteen päästöjen selvittämiseksi tilattiin IImatieteen laitokselta erillinen päästöjen leviämismalhinnus ja sen perusteella tehty selvitys päästöjen vaikutuksista Virojoen ja Vaahimaan välisellä
alueella. Lisäksi sovittiin, että Ilmatieteen laitos
mittaa päästömääriä Virojoen ja Vaalimaan välisellä osuudella, jotta yleissuunnitteluun saadaan
tarkempaa tietoa ilman epäpuhtauksien leviämisestä alueella.
• Yhteisvaikutukset Haminan ja Kotkan satamien
kehittämishankkeiden kanssa käsiteltiin osana liikenne-ennustetta ja siinä esitettyjä liikenteen kehittymisskenaarioita.
• Liikenteelhisiä herkkyystarkasteluja tehtiin osana
liikenne-ennustetta.
• Sivukivien hyödyntämismandollisuuksia tarkastel
osana maa- ja kallioperään kohdistuvien vai--tim
kutusten arviointia.
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Suunnittelualueen maaperä on hyvin pienipiirteistä
vaihtelevaa. Alueelle on ominaista luode-kaakkoja
-suuntaiset vuorottelevat moreenipeitteiset kallioharjanteet sekä turve- ja savikkoalueet, jotka ovat
syntyneet viimeisimmän jääkauden loppuvaiheessa.
Mannerjään sulamisvedet ovat lajitelleet tehokkaasti

3.2 Luonnonolot

mmusa

Kaunaa

3.1 Hankkeen sijainti

Rakila

Hunkeri

Lelu

Kammusa

32.1 Maa -ja kallioperä

Korj

Suunnittelualue sijaitsee Kaakkois-Suomessa Kymenlaakson maakunnassa, Etelä-Suomen läänissä,
rajautuu länsipäässä Haminan kaupungin itäisiin ja
osiin ja itäpäässä Vaalimaan raja -asemaan. Suunnittelualue sijoittuu kanden kunnan, Haminan ja Virolah
alueella, joista Virolahti on Suomen kaakkoisin-den,
kunta. Hankkeen sijainti on esitetty kuvassa 15.
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Kuva 15. Hankkeen sijainti
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Kuva 16. Suunnittelualueellaja sen lähistöllä sijaitsevat arvokkaat harju -ja kallioalueet, sekä Natura 2000 -alueet
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Haaviston pohjavesialueen pinta -ala on 4,04 km 2 ,
josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,77 km 2 .
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakko -suuntaiselle

Suunnitellut tielinjausvaihtoehdot kulkevat yhden
pohjavesialueen poikki. Kyseessä on Virolanden kunnassa sijaitseva Haaviston 11 -luokan pohjavesialue.
Muut suunnittelualueen pohjavesialueet sijaitsevat
tien arvioidun vaikutusalueen ulkopuolella.

3.2.2 Pohjavedet

Alueella on havaittavissa muinaisen Itämeren viimeisen vaiheen, niin sanotun Litorinameren muinaisrantoja, jotka ovat havaittavissa maastossa niin kutsuttuina pirunpeltoina. Litorinaranta sijoittuu alueella
suurin piirtein 20 metrin korkeustasoon.

Alueella on muutamia paikallisesti arvokkaita kallioalueita, jotka on luokiteltu Kymenlaakson läänin kaIlioinventoinnissa (Hamari ym. 1992) asteikolla 2-6.
ja Virolanden rajan tuntumassa sijaitseeHamin
Vuorilammen paikallisesti arvokas Kinttumäen kallioalue, joka on luokiteltu arvoluokkaan 5. Vuorilammen
on laajan kallioalueen jyrkänteinen itäreuna, kalio
jonka geologisesti merkittävin osa on porrasmainen,
rakoilun lohkoma pystyrinne. Haaviston länsipuolella
sijaitsee arvoluokkaan 6 sijoitettu Tornivuoren kallioalue.
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maa-ainesta muodostaen kallioharjanteiden, karkearakeisten moreeniselänteiden ja harjujen väleihin
muodostuneisiin jokilaaksoihin hienojakoisia savi- ja

turveali.

Suunnittelualuetta halkovat suurimmatjokilaaksot ovat
Ravijokilaakso, Pihlajanjokilaakso, Virojokilaakso ja
Alueen harjuista merkittävimpiä Valimnjoks.
ovat muun muassa nykyisen valtatien eteläpuolella,
Virolanden taajaman lounaispuolella oleva Härmän kangas sekä Haaviston ja Uskin läheisyydessä olevat
Kuivakangas ja Niemenkangas. Arvokkaat harjualueet on esitetty kuvassa 16. Alueen alavat savialueet
ovat pääosin salaojitettu ja viljelykäytössä. Alueella on
myösutailjempurvait,nmusa
nykyisen tien pohjoispuolella oleva suojeltu Rajasuon
2000 -alue sekä nykyisen tien molemmin puo- Natur
lin sijoittuvat Suurisuo ja Huosiossuo.

Nopala

Piispa
If(I

.. .
Yla -Pihlaja

l-to

Kallioperältään alue kuuluu pääosin Viipurin rapakivimassiiviin, joka koostuu rapakivigraniitin erilaisista
muunnoksista. Yleisin kivilaji on viborgiitti, jonka päämineraalit ovat kalimaasälpä, plagioklaasi ja kvartsi.
Virolanden rannikolta on satojen vuosien aikana ou
Vanhoja lou--hituns.arvokäeustikn.
hosalueita voidaan edelleen havaita mm. Virolanden
ympäristöeklharis.Lounerak-
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Kuva 17. Suunnittelualueel/aja sen läheisyydessä sijaitsevat pohja vesialueet
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Pintavesiolosuhteille tyypillistä on järvien vähäisyys
suovaltaisuus. Suurimpia soita ovat Rajasuo, ja
Ruokolamminsuo, Suursuo ja Huosiossuo. Suot ovat
enimmäkseen ojitettuja. Moreeniharjanteiden välissä, peltojen keskellä virtaavat joet laskevat lopulta
Suomenlahteen. Jokien latvoilla on enimmäkseen
ojitettuja suoalueita. Haminan kaupungin alueella
sijaitseva Rajasuo kuuluu soidensuojeluohjelmaan
sekä Natura 2000 -suojelualueverkostoon (kuva 16).

Vesistömaantieteellisesti suunnittelualue sijoittuu
kolmelle päävesistöalueelle. Ne ovat Vaalimaanjoen
vesistöalue (10), Virojoen vesistöalue (11)ja Vehka
(12) (kuva 18). Lisäksi alueella on-joenvsitöalu
ran- visuoranSmelhtaskvpien
nikkovesistöjen aluetta (Paisillanojan, Pihlajanjoen,
Ravijoen, Päkinojan ja Pyölinjoen valuma-alueet).

3.2.3 Pintavedet

kaivoista. Virolanden alueella noin kolmasosa kotitalouksista kuuluu kunnallisen vesihuoltoverkon piiriin.
-asutusalueilla vesi hankitaan omista talousve- Haj
sikaivoista.

Kuva 18. Hankealueen sijainti vesistäaluejaon mukaisella kartalla
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Haminan kaupungin asukkaat kuuluvat kunnallisen
vesihuoltoverkon piiriin. Vehkalanden alueen asukkaista lähes kolmasosa saa käyttövetensä omista

Nykyinen valtatie 7 kulkee Haaviston pohjavesialueella noin kilometrin matkan, josta pohjaveden muodostumisaluetta on noin 0,6 kilometriä. Kyseisen
tieosuuden itäosassa kalliopinta nousee paikoitellen
pohjavedenpinnantason yläpuolelle. Alueelta ei ole
käytössä pohjavedenpinnan korkeustietoja. Pohjavettä purkautuu muun muassa harjun länsireunalla
oleviin ojiin ja itäreunalla Suurisuolle.

Kuivakankaan maaperä on pintaosistaan pääasiassa
hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, syvemmällä
tavataan myös moreenivalta isla kerroksia. Pohjavesialueen kaakkoisosa rajoittuu kallioalueeseen. Pohjavesialueen itäreuna rajautuu suurimmaksi osaksi
Suurisuon suoalueeseen. Lännessä pohjavesialue
rajoittuu pääasiassa moreenialueisiin ja savikoihin.

Kuivakankaan pitkittäisharjulle. Pohjavesialueella ei
ole vedenottamoita, mutta monet Haaviston alueentaloista saavat talousvetensä alueelta.
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Vaalimaanjoki laskee suunnittelualueen itäisimpänä
vesistönä Suomenlahteen Venäjän puolella. Valuma-alue on erittäin peltovaltainen ja siksi hajakuormituksen vaikutus vedenlaatuun on suuri. Virojoki on
itäisin Suomen puolella Suomenlahteen laskeva yesistö. Virojoen taajaman halki laskeva joki on vanha
meritaimenjoki.

sistöille tyypilliseen tapaan jokiveden laatu vaihtelee
selvästi vuodenaikojen mukaisesti. Ylivirtaama-aikoina pelto- ja osin suovaltaiselta valuma-alueelta yeteen huuhtoutuu kiintoainetta, humusta ja ravinteita.
Tällöin vesi on voimakkaan ruskeaa, hapanta ja sameaa. Myös rauta- ja alumiinipitoisuus voi olla suuri.
Happitilanne yirtaavassa vedessä on yleensä hyvä.

Kuva 19. Virojoki virtaa suunnittelualueen itäosassa. Kuva Tillikkalan peltoaukean koillispuolelta

Hajakuormituksen vuoksi Vaalimaanjoen ja Ravijoen
on vain välttävä ja Vi-sekämrnlahtiysuok
rojoen tyydyttävä. Vähäjärvisille tai järvettömille ye-

Sen itäpuolelle, nykyisen valtatien pohjoispuolelle lähelle Haminan rajaa sijoittuu alueen suurinjärvi, Luotosenjärvi. Täältä vedet virtaavat Pyölinjoen kautta
Klamilanlahteen. Nykyinen valtatie 7 ylittää joen Kat
Vesien laatuluokituksessa vuosilta 2000--tilas.
2003 Luotosenjärvi sijoittuu hyvään laatuluokkaan.
Pohjoispuolella sijaitsee muutamia pienempiä järviä
lampia. Niiden nykytilaa ei ole tietojen puutteessa ja
voitu tarkemmin arvioida. Eri tielinjausvaihtoehtojen
välissä, valtatien 7 molemmin puolin, on muutamia
pieniä lampia.

Suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee kaksi suojelualuetta, joihin hankkeella ei ole suurta vaikutusta
(ks. kuva 16). Valtatien 7 pohjoispuolella sijaitseva
Rajasuon Natura 2000 -alue (Fl0425003) on pääosin
puuton keidas- ja aapasuoalue, jonka sudenkorentolajisto on havaittu poikkeuksellisen arvokkaaksi.
Suolla esiintyy Etelä-Suomessa voimakkaasti harvinaistuneita lajeja, kuten pohjanukonkorentoa ja
on myös linnustolli- hoikaltren.Rjsuo
sesti arvokas. Saunasuon metsän Natura 2000 -alue
suojeltu yksityisenä suojelualueena. (F104263)on
Kaikki arvioitavat linjausvaihtoehdot kulkevat melko
kaukana näistä Natura -alueista, joten niiden vaikutus
suojelualueiden luontoarvoihin on vähäinen.

3.2.6 Suojelualueet

Saarasjärvenojan kalasto on lukuisissa koepyynneis
todettu monipuoliseksi. Lajistossa esiintyvää pu--sä
rotaimenta on paikallisten asukkaiden mukaan pyydystetty purosta vuosikymmeniä. Taimenkannasta
otettu suppea DNA -näyte tukee oletusta, että laji on
ja erilaistunut eri muodoik-esintyalukn
si aikojen saatossa. Tällaiset kannat ovat arvokkaita
lajin muuntelun ja sopeutumiskyvyn säilyttämisessä.
säilyminen on pyritty turvaamaan ottamalla Kan
kalanviljelylaitokseen. Käytettävissä olevien tieto- se
jen perusteella Saarasjärvenoja on ainakin paikoin
luokiteltavissa luonnontilaiseksi uomaksi. Myös lännempänä sijaitsevassa Ravijoessa on aikoinaan ollut
luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta . Kuitenkaan
vuosina 2000-2004 joessa tehdyissä sähkökoekalastuksissa taimenia ei enää havaittu.

Kuva 22. Suunnittelualueella tavataan suojeltua kirjoverkkoperhosta
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3.2.5 Eläimistö
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3.2.4 Kasvillisuus

Puuston ikärakenteesta johtuen hirvi on hyvin yleinen
suunnittelualueella. Tämä näkyy maastossa ulosteina, makuupaikkoina sekä katkottuina taimina. HiMen runsaus ja niiden kulkuväylien turvaaminen tuovat
omat haasteensa tiensuunnitteluun . Yleisesti ottaen
hirvieläimet liikkuvat suunnittelualueen poikki pohjois-eteläsuunnassa. Hirvet talvehtivat hankealueen
pohjoisosissa, muun muassa Luotosenjärven, Ravi järven suon ja Saarasjärven ympäristöissä sekä Virojoen ja Vaalimaan pohjoispuolilla. Alueella tavataan
myös Kymenlaaksossa voimakkaasti runsastunutta
metsäkaurista.

Virojoen taajaman halki laskeva joki on vanha menitaimenjoki. Alkuperäinen meritaimenkanta on luultavasti hävinnyt pääuomasta, mutta alimman nousuestepadon alapuolelle laskevassa pienessä purossa,
Saarasjärvenojassa, on 2000 -luvun alun tietojen
perusteella luontaisesti lisääntyviä kantoja. Puro
saa alkunsa Saarasjänvestä ja alueella sijaitsevista
lähteistä. Vedenlaadun parantumisen ja merialueelle
tehyjnisu rakenViojlsa
nousee nykyisin vaelluskaloja, kuten siikaa ja meritaimenta.

Suunnittelualueen pienillä lammilla ja järvillä elävät
luontodirektiivin liitteen IV(a) sudenkorentolajit lummelampikorento ja sinolampikorento. Muista lV(a) liitteen hyönteislajeista alueella tavataan ainakin
kirjovenkkoperhosta, jonka toukat elävät kangasmaitikalla.

Suunnittelualueen kuivilla kankailla ja kallioalueilla
1 -liitteen lajit, kan-elävtuhanis drektvn
gaskiuru ja kehrääjä, jotka molemmat saattavat pesiä myös hakkuuaukeilla. Kanalinnuista pyy ja teen
ja metsoakin tavataan paikoin. Pe ovatmelkyisä
on tehty useita pesimähavaintoja. Uhan--tolinusa
alainen pikkutikka elää Virojoen rantametsissä, joista
löytyy hieman tikkojen suosimaa lahopuuta.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) nisäkäslajia saukkoa tavataan suunnittelualueen kaikilla jokiosuuksilla.
Liito-oravaa tavataan yllättävän paljon ja alueella on
ja levähdyspaik myösueitarkävlsntymiLepakoista on tehty havaintoja etenkin Virojoen-koja.
taajaman tuntumassa sekä Salpalinjan bunkkerialueilla.

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen.
Alueen kasvillisuus on savikko
-alueidnkop suhtelin
karua metsäkasvillisuutta ja soistunutta metsämaata . Kasvillisuudeltaan monipuolisia arvokkaita elinympäristöjä esiintyy lähinnä vesistöjen
varsilla. Suunnittelualueen metsät
ovat olleet intensiivisessä metsätalouskäytössä, joten puuston ikärakenne on hyvin nuori. Varttuneemman metsän alueet ovat pienialaisia.
Suurin osa soista on ojitettuja, mutta
suunnittelualueella on kuitenkin useita pienialaisia luonnontilaisen kaltaisia kohteita. Uhanalaislajistoa löytyy
niukasti arvokkaiden elinympäristöjen vähyyden vuoksi.
Kuva 21. Suunnittelualueella on useita ojittamattomia soita
(Kuva Petri Parkko)

Kuva 20. Hakattua metsää sekä peltoa Saarasjärven eteläpuolelta
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Kuva 24. Maisemallinen jaksotus
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Kuva 23. Suunnittelualueella metsäalueet ja avoimet viljelymaisemat vuorottelevat. Kuvassa Ylä-Pihlajan ja Haaviston
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Maisemallisesti tieosuus koostuu eriluonteisista jaksoista, jotka ovat selänteiden metsäjaksot ja laaksopainanteiden avoimet kulttuurimaisemajaksot. Vilje
erottuvat selkeät kyläjaksot. Paikoin-lymaise
kallioiset rinteet avautuvat nykyiselle valtatielle ja katajattuovattiemaisemaan vaihtelua. Kallioleikkaukset
rytmittävät suhteellisen tasaisesti nykyisen valtatien
maisemaa. Suurikokoisia tai erikoisia niin kutsuttuja
maisemapuita ei nykyisellä tieosuudella ole.

Metsissä on selkeästi nähtävissä metsätalouden jäIjet. Metsä koostuu pienistä metsälaikuista. Sukkession eri vaiheet on nähtävissä aina vastahakatusta
metsäaukeasta iäkkääseen ja suljettuun metsään.
Lehtipuita kasvaa pääasiassa kapealla kaistalla olevan valtatien sekä viljelyaukeiden ja jokien laitamilla.

•k:-

Vaikka alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-Suomeen
verrattuna karua. Selänteiden kuivahkot kangasmetsät muodostavat valtaosan alueen kasvillisuudesta.

Tarkastelualue sijoittuu kaakkoiselle viljelyseudulle,
joka on tyypillisesti korkokuvaltaan aavaa, mutta
mäkistä seutua. Karut kallioselänteet ja viljelyauke
muodostavat pieniplirteisen ja mosaiikkimaisen-at
on kaakosta lounaaseenmaisekuvn.Ala
kulkevia harjuja, muun muassa nykyisen valtatien
eteläpuolella Virojoen taajaman lounaispuolella oleva Härmänkangas sekä Haaviston ja Uskin läheisyydessä olevat Kuivakangas ja Niemenkangas. Pieniä
järviä yhdistävät polveilevat purot ja pienet joet ovat
maisemalle tunnusomaisia.

Maisema

3.3 Maisema ja kulttuuriperintö
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Rakennettu ympäristö

vähislenodmtialu.Hnkpu-

AueeIIe tyypillisesti asutus on keskittynyt viljelymai
tuntumaan ja ryhmittynyt viljelyalueita halkovien-den
teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi
haja -asutukseksi. Suurin yhtenäinen kylä onsekä
on suunnittelualueen muodstnVirjel,oka
merkitävnajHmitäpuolea.Mkyiä
asutuskeskittymiä nykyisen valtatien varrella ovat ja
Kattilainen, Ravijärvi (Uski), Ylä-Pihlaja (Haavisto) ja
Näiden lisäksi alueella on paljon haja -asu-Valim.
tusta.
Suunnittelualueella maa- ja metsätalous ovat tärkeitä
elinkeinoja. Viljelyalueet sijaitsevat jokien varsilla ja
gin viljelyalueet ovat nykyiseltä valtatieltä katsoen
kapeita ja pirstaleisia. Virolanden ja Vaalimaan vilje
aukeavat nykyiselle valtatielle melko laajoina-lyauet
avoimina maisematiloina. Loivia rinneviljelyksiä reunustavat metsät luovat selkeät kehykset vaihtelevan
levyiselle jokilaaksomaisemalle. Alueen merkittävät
näkymät aukeavat viljelykäytössä oleviin avoimiin
laaksoihin.
Kulttuuriperintö
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Vaalimaan jokilaakso on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Se edustaa

,
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tyypillistä jokilaakson pienipiirteistä kulttuurimaisemaa. Alueella on vanhaa säilynyttä rakennuskantaa.
Muita arvokkaita kylä- ja maisemakohteita ovat Pajulanden ja Virolanden maisemat, Ala- ja Ylä-Pihlaja,
Haaviston viljelyalueet sekä Kattilaisten alue.
Suunnittelualueella ja sen lähistössä on useita kulttuurihistoriallisia merkkejä kivikaudelta asti. Valtaosa
muinaismuistoista on jokien rannoille keskittyneitä
kivikautisia asuinpaikkoja. Erityisen runsaasti kohteita on Vaalimaanjoen varrella nykyisen valtatien pohjoispuolella. Itämeren viimeisen vaiheen ranta Litorinaranta sijoittuu suunnittelualueella noin 20 metrin
korkeuskäyrän tasoon. Alueen kivikautinen asutus on
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sijotunpä hkoreustan.
Suunnittelualueen halki etelä-pohjoissuunnassa kulkee talvisodan jälkeen rakennettu Salpalinja. Se on
1200 kilometrin mittainen massiivinen puolus-noi
tuslinja,joka rakennettiinvuosina 1940-1941 ja 1944
Suomenlandelta Savukoskelle ja sieltä kenttälinnoitettuna aina Jäämerelle saakka. Puolustusasema on

I

viesteiden ja kallioon louhittujen luolien ja taisteluhautojen osalta hyvin säilynyt.

Kuva 25. Suunnittelualueen arvokkaat luonto -ja kulttuurikohteet

.

.

.
..---

C...

SkaJrI

.,.\

r-

i_

\\\

••#+••

•F•V

.-

.
,..

•••••4 •
.

.•.•.•.•.•

-

i_

_

,

-

varel

—

-

—

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Virolanden Bunkkerimuseoalue on vuonna 1980 perustettu sotahistoriallinen museo. Varsinaiseen Bunkkerimuseoon kuuluu neljä rakennusta ja varsinaiset
museoreitit alkavat ja päättyvät museolle. Museon
perusnäyttely perustuu kangasmaastoon ja suoalueen lomaan sijoittuvien linnoituslaitteiden ympärille
muodostuvasta opastetusta maastoreitistä. Kävijöitä
vuosittain noin 6000. Bunkkerimuseoalue on osa on
joka on tarkoitettu jalan, ratsastaen jaSalpoku,
tapahtuvaan retkeilyyn. Se on yhteensä 50pyöräilen
km pitkä retkeilyreitti Virolandella ja Miehikkälässä.
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Valtakunnallisesti arvokas ( SYKE)

KuPttuurihjstoriallisesh arvokkaat maisema-alueet

-

Paikallinen kulttuurimaisema (Museovirasto)

- Seudullisesti arvokas I Seutukaava)

-

Rakennushistonalliset arvokobteet

Suuri rantatie

Muinausjäänne

Luito -oravan evhdys- ja ruokailupaikal

Liuto -oravan reviuri

Pohlavesialue

-J Natura -alue

Arvokkaat elunyrvuparistol

lIUharualaunen lati
1=1 Kasuillisuus

U

____

,-._..._, Salpalina

_________ Vaihtoehtoiset tielinjackset

_

I III

Valtakunnan raja on muuttunut alueella useaan otteeseen. Siitäjohtuen Vaalimaan alueelta on löydettävissä
vanhoja rajakiviä, kuten Uudenkaupungin rajakiviä.

Elinkeinohistorian erikoispiirre ovat merenrannikon
kivilouhimoalueet, joiden perinteet ulottuvat 1 700 -luvun alkuun.

Suuri Rantatie tai Alinen Viipurintie, jota kutsutaan
myös nimellä Kuninkaantie, kulkee Haminan ja Virojoen välillä nykyisen valtatien eteläpuolella. Turusta
Viipuriin johtanut historiallinen maantie muodostui
-luvulla. Liikenteellisesti sen tärkein1340-tai5
käyttöjakso ajoittui 1700 -luvulle, jolloin se oli osa
Tukholman
ja Pietarin välistä postitietä.
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Kuva 26. Salpalinjan kivirakennelmia nykyisen valtatien 7

%p

•49-

6

-

,
, /
'

0'

--

,

..

..

Ve4

.,

-. - -

-

j,..,.

(\

- .

Kuva 27. Salpalinja ja sillä s/aitsevat huomiotavat kohteet
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Saivikkalan työväenyhdistys "Jyrisevän" vuonna
rakennettu työväentalo
1908
• Vironlanden Mattilan kylässä oleva Taari on majsemaa hallitseva rakennusryhmä pääosin 1800luvulta
Reinikkalan vuonna 1884 rakennettu mylly

Rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat

Museotien läheisyydessä sijaitsevassa Pyterlanden
kylässä on monipuolinen rakennuskanta sekä useita
rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. Kohteita ei ole inventoitu. Ravijoen kylällä toimivan Harjun
maatalousoppilaitoksen rakennuskanta on erittäin
korkeatasoista ja monipuolista ja se muodostaa yhdessä puistoistutusten ja ympäröivien peltoa ukeiden
kanssa arvokkaan maisemakokonaisuuden. Virojoen
taajaman itäpuolella, nykyisen valtatien välittömässä
läheisyydessä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Rahkosen talo (suojelumerkintä sr-2). Virojoen
on lisäksi kaksi muuta osayleis- tajmnkohdl
kaavassa suojelumerkinnällä sr-2 suojeltua rakennusta tien läheisyydessä. Vaalimaan kylän kohdalla
sijaitsee myös tien läheisyydessä kaksi asemakaavassa suojeltua rakennusta (sr-i ja sr-2).

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE

.

LAH1I

j ::::atle

1. Korsu 144
2. Valetähystyskuvut
3. Virolanden bunkkerimuseo
4. Saarasjärven puolustuskeskus
5 Sakajarven pato

Virojoen vedenalaista kulttuuriperintöä ei ole tutkittu.
Vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä on kuitenkin ympäristövaikutusten arvioinnin aikana oltu yhteydessä Museovirastoon. Inventoinnin tarpeellisuus tulee
harkita varsinaisessa tien-, rakennus- tai yleissuunnitteluvaiheessa. Mikäli rakennetaan uusi silta, joka
toteutetaan esimerkiksi kapeiden tolppien varaan rakennettavana kevyenä rakenteena, inventomnti saattaa olla tarpeeton. Museoviraston meriarkeologian
yksikköön tulee olla yhteydessä siltasuunnitelmista.
Tärkeä painotus on sillan sijainnilla, sen mandollisesta liittymisestä maa-alueella sijaitsevaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen ja mandolliseen
alaiseen kulttuuriperintöön.
vedn

Veden alla sijaitsevia jäänteitä ihmisen menneestä
toiminnasta nimitetään vedenalaiseksi kulttuuriperinnöksi. Muinaismuistolain suojaamia rauhoitettuja
vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat merestä tai yesistöstä tavatut yli sata vuotta sitten uponneet hylyt
hylyn osat. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat ja
myös muut vanhat ihmisen tekemät vedessä olevat
rakenteet, esimerkiksi siltapaikat. Yhdessä löytöympäristönsä kanssa ne muodostavat vedenalaisen
kulttuurimaiseman.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

25,7
4,1

Jalostus
Maa -ja metsätalous

15,4

19,1

63,7

Virolahti

Merkittävimpiä työllistäjiä suunnittelualueella on Vaalimaan raja -asema ja siihen liittyvät toiminnot ja palvelut. Vaalimaa on Suomen ja Venäjän rajan vilkkaimmin liikennöity rajanylityspaikka niin henkilöliikenteen
kuin tavaraliikenteenkin osalta. Valtakunnan raja työllistää Virolanden kunnassa välittömästi ja välillisesti
lähes 500 henkilöä. Koko kunnassa oli vuoden 2004
1 500 työpaikkaa ja työpaikkaomavarai-lopuavjt
suus oli 99,4 prosenttia. Haminassa työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2004 94 %.

Suunnittelualueen palvelut sijaitsevat pääosin Haminassa ja Virojoen taajamassa. Kaupallisia palveluita
löytyy myös Vaalimaan raja -aseman läheisyydestä.
Virojoella on useita kaupan alan palveluita sekä pääosa Virolanden kunnan julkisista palveluista.

68,3

Hamina

Palvelut

Elinkeinoryhmä

Taulukko 2. Haminan ja Virolanden elinkeinora kenne
(%, tiedot vuodelta 2004).

Kuva 28 Asutus on paikoitellen aivan kIInni nykyisessä valtatiessä. Kuvassa suojeltu Rahkosen talo.

Suunnittelualueen kuntien elinkeinorakenne on esitetty taulukossa 2. Eniten kuntien elinkeinojakaumat
poikkeavat maa -ja metsätalouden osalta. Sen sijaan
palvelu-jajalostuselinkeinojen osuus elinkeinorakenteesta on kunnissa samaa suuruusluokkaa.

Suunnittelualueen asutus on keskittynyt viljelymai
tuntumaan ja muotoutunut ryhmä- ja nauhaky--den
liksi sekä haja -asutukseksi teiden varsille. Kylä- ja
ovat Virojoki, Kattilainen, Ravijärviasutkeiymä
(Uski) ja Vaalimaa.

Suunniteltu hanke sijoittuu Kotka -Haminan seutukunnan alueelle. Seutukuntaan kuuluu viisi kuntaa, joiden
yhteenlaskettu väkiluku oli vuoden 2006 lopussa noin
Hanke sijoittuu tarkemmin kanden kunnan, 8760.
Haminan ja Virolanden, alueelle. Haminan väkiluku
oli vuoden 2006 lopussa 21 826 asukasta. Väestötiheys on Haminassa 35,8 asukasta/km. Virolanden
2006 lopussa 3611 ja väestötihe-väkiluoden
ys noin 9,7 asukasta/km2 . Virolanden asukasmäärä
laskenut viimeisten 1 5 vuoden aikana. 1 990 -luvun on
alussa kunnassa oli yli 4000 asukasta.

3.4 Asutus ja keskeiset elinkeinotoiminnot
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Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Haminan Reserviupseerikoulu, joka on toiminut vuodesta
Reserviupseerikoulu on osa Haminan kaupun- 1920.
kia ja Haminan varuskuntaa. Puolustusvoimat käyttävät harjoitusalueinaan useita suunnitteluosuuden
metsiä, kuten Valkjärven aluetta.
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Salpalinjan yhteydessä toimii vuonna 1980 perustettu sotahistoriallinen bunkkerimuseo. Bunkkerimuseoalue sijaitsee Virolanden Ylä-Pihlajan kylässä valtatien 7 varrella Haminasta noin 20 kilometriä Virojoen
suuntaan. Salpalinjan läheisyydessäja sitä pitkin kulkee 50 kilometriä pitkä yhdensuuntainen retkeilyreitti,
Salpapolku. Polku kulkee Virolanden ja Miehikkälän
aluei.
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Kuva 29. Asutus suunnittelualueella
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Kuva 30. Ote Kymenlaakson seutukaavasta 2001. Kaavaan on merkitty ohjeellinen linjaus moottoritielle (pun. katkoviiva)

Valtatien
7

Haminan kaupungin yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006. Yleiskaavoitettu alue
kattaa Haminan keskeiset alueet - itäisin osa kaupungista ei kuulu yleiskaava-alueeseen. Kaava ei
ole vielä lainvoimainen. Valtatien 7 osuus HaminaVaalimaa sijoittuu yleiskaavassa kokonaan maa- ja
Yleiskaava-alueen ulkopuolella metsäalou .
Haminassa ei ole merkittävää asutusta valtatien tuntumassa.

3.5.2 Yleiskaavat

Parhaillaan laadittavana olevan maakuntakaavan
toisen vaiheen keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat
alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien uikopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta , yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät
kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma -asutus- ja matkailurakenne sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut.

riöön vahvistettavaksi. Kaava koskee vain taajamia
yhdyskuntia. Kaavan ensisijaisena tavoitteena onja
ja niiden ympäristön laadun ko-nykisteajm
hottaminen täydentävällä ja eheyttävällä rakentamisella. Vaihemaakuntakaavan rajausten ulkopuolella
olevilla alueilla on edelleen voimassa Kymenlaakson
seutukaava.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE

parantaminen moottoritieksi välillä Hamina -Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

3.5 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Suunnittelualue kuuluu Kymenlaakson maakuntaan
—Haminan seutukuntaan. Alue rajautuu län-jaKotkn
sipäässä Haminan kaupunkiin. Suunnittelualueella
useita pieniä kyliä ja yksi taajama, Virojoki. Virojo on
taajamassa asutus on sijoittunut kolmelle lähellä-en
toisiaan olevalle mäelle joen molemmin puolin.

Virojoki on Virolanden kuntakeskus. Virojoen alueella
asuu noin 1000 ihmistä, mikä vastaa noin neljäsosaa
Virolanden kunnan väestöstä. Virojoen taajamassa on myös pääosa palveluista. Virolanden kunta
Kotkan - Haminan seudun työssäkäyntialuetta jaon
on yleistä. Vaalimaan raja -alue on kehit-pendlöit
tymässä Virolanden tärkeäksi työpaikka-alueeksi.

30).

Muualla tieosuuden tuntumassa asutus on harvaa.
Suuri osa suunnittelualueesta on talousmetsää, jota
ja jokilaaksoihin keskittyneet koillisesta kaak-purokoon suuntautuneet peltoaukeat leikkaavat.
3.5.1 Kaavoitustilanne

Kymenlaakson voimassa oleva seutukaava kattaa
taajamien välisen haja -asutusalueen. Siinä on esitetty valtatien 7 ohjeellinen linjaus moottoritielle (kuva

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden
ympäristöt, on hyväksytty 12.6.2006 maakuntavaltuustossa (kuva 31). Se on jätetty ympäristöministe-

-.

Kuva 31. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2006. Taajamatja niiden ympäristöt.
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Kuva 32. Ote Haminan yleiskaavasta
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Virojoen —Vaalimaan osayleiskaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa vuorovaikutteisesti tämän tiehankkeen yleissuunnittelun kanssa. Yleiskaava on
päteyouaknds ite,äValimaan osuus valmistuu ensin ja Virojoen osuus sen
jälken.Tmohtusiä,eValmsuniteun rekkaparkin alueen eli valtatien 7 eteläpuoleisen
387 liittymän jaLapenrt—Vlima-nte
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VirolandellaVirojoen —Vaalimaan osayleiskaava käsittää Virojoen taajaman ja pääosan Vaalimaan kylästä aina raja -asemalle saakka. Se on vahvistettu
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa 12.4.2001.
on huomioi- Oikeusvat oyleiskav
tu valtatielle kaksi linjausta, joista toinen sijoittuu Vi
taajaman sisään ja toinen kiertää sen pohjois--rojen
puolelta.
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Kuva 33. ViroJoki - Vaalimaa osayleiskaava

Vaahimaan alueella on parhaillaan käynnissä asemakaavan muutostyö, johon sisältyy suunniteltu rekkojen pysäköintialue.

Vahterikon alueella on voimassa kunnanvaltuuston
hyväksymä (2002) teollisuusaluetta koskeva asemakaava. Myös pääosa Vaalimaan alueesta ja raja -aseman alueesta on asemakaavoitettu. Virolanden kunta
on laatimassa parhaillaan asemakaavaa valtatien 7
eteläpuolelle Lappeenranta—Vaalimaa maantien 387
Ilittymän ja Rajahovin väliselle alueelle.

Asemakaavoitettuja alueita on Virojoen taajamassa,
Vaahterikon alueella Pyterlandessa sekä Vaalimaan
raja -alueella. Virojoella on keskustaa koskeva kunnanval-tuuston hyväksymä (2006) asemakaavamuutos, muilta osin keskustan asemakaava on vahvistettu vuonna 1972. Asemakaavoitusta on tarkoitus
jatkaa 11 -vaiheen ja 111 -vaiheen asemakaavoilla, kun
Virojoen —Vaalimaan osayleiskaava on vahvistettu.

3.5.3 Asemakaavat

Rajahovin välisen alueen asemakaavoitus halutaan
nopeasti valmiiksi, mikä edellyttää yleiskaavan valmistumista sitä ennen.

,.

M

.

.

1_,fl

U

Rajan ylittämisen kapasiteetti on tällä hetkellä noin
600 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa Venäjän
suuntaan. Tavaraliikenteen määrä tänä päivänä yhttää rajakapasiteetin lähes jatkuvasti ja rekkahiikennettä käännytetään Nuijamaan ja Imatran ylityspisteisiin.
Rekkahiikenne on lähes jatkuvasti jonoutunut valtatien 7 varteen ja tilapäisiä rekkaparkkeja on käytetty
Haminan länsipuolella.

Valtatien 7 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
(KVL) suunnittelujaksolla vaihtelee Haminan pään
noin 5500 ajoneuvosta vuorokaudessa Virolanden
noin 4800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Aivan Vaalimaan raja -aseman läheisyydessä liikennemäärä on
noin 3300 ajoneuvoa vuorokaudessa (=valtakunnan
rajan ylittävä liikenne). Raskaan liikenteen osuus on
vuoden 2007 tietojen mukaan koko jaksolla erittäin
korkea, Vaalimaalla noin 33 % ja Haminan päässä
noin 27 %. Raskasta liikennettä kulkee tarkastelujaksolla Haminassa Lelun kohdalla noin 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Vaalimaan rajan läheisyydessä noin 1100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan
liikenteen määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Ongelman rajan ylityksessä muodostavat Ve näjälle kulkevat täyteen lastatut rekat, joiden tullausja rajamuodollisuudet vievät enemmän aikaa kuin
Suomeen tyhjänä saapuvat rekat.

3.6 Liikenteen nykytila ja liikenne-ennuste

23
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Venäjlikstrag

Parhaillaan suunnitellaan 1000 ajoneuvon rekkaparkkialuetta Vaalimaan raja-aseman tuntumaan. Myös
rajamuodollisuuksien nopeuttamista ja väl ityskyvyn
on aktiivisesti selvitetty Suomen
Venä lisämt
ja
-jan
viranomaisten välillä.
3.6.1 Tavaraliikenteen kehittyminen
Raskaan liikenteen kehitykseen valtatiellä 7 Haminan ja Vaalimaan välillä vaikuttavat monet eri tekijät.
Tärkeimpiä näistä ovat:
. Venäjän taloudellinen kehitys
. Venäjän ulkomaankaupan rakenteen kehitys ja

S

. Suomen satamien kilpailukyky Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksissa
Venäjän Suomenlanden satamien kapasiteetin
kehitys
. yhdistettyjen kuljetusten kilpailukyvyn kehitys Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä
Venäjän talouden kehitysnäkymät ovat hyvät. Venäjä
Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani Saksan on
jälkeen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA)
selvityksen mukaan Venäjän nopea kuuden prosentin bruttokansantuotteen (BKT) kasvu lisäisi Suomen
vientikuljetuksia Venäjälle noin 10%, tuontikuljetuk
5 %, transitokuljetuksia itään I 0 % ja transitokulje--sia
tuksia länteen 5%. Venäjän noin 4%:n bruttokansantuotteen kasvu johtaisi Suomen ja Venäjän välisessä
kaupassa 3-6%:n kasvuun ja transitoliikenteessä

0-6%:n kasvuun. Mikäli Venäjän BKT:n kasvu taantuu 2%:n vuositasolle, merkitsee se 1-3%:n kasvua
Suomen ja Venäjän välisessä ulkomaankaupassa ja
supistumista . Selvityksen mukaan transiolke
kansainvälinen valuuttarahasto ja Venäjän taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö pitävät nopean kasvun skenaariota todennäköisimpänä. Venäjän
taloudellisen kehityksen riskit ovat raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen romandus ja maan sisäisen
tilanteen kiristyminen , jolloin yritysten toimintaedellytykset heikkenevät.
Venäjän ulkomaankaupan rakenne on viennin ja
tuonisalhyvern.Väjvietmuodostuu lähes yksinomaan erilaisista raaka-aineista
tuonti pääasiassa erilaisista kulutus- ja investoin-ja
titavaroista, muun muassa henkilöautoista. Venäjän
kaupan rakenne vaikuttaa osaltaan käytettäviin kuljetustapoihin. Suuret viennin raaka-ainevirrat hoidetaan rautateitse ja tuontikuljetukset lähes yksinomaan
maanteitse. Yhdistettyjen kuljetusten kilpailukyvyn
parantuessa esimerkiksi osa Suomen satamien kautta tapahtuvista konttikuljetuksista tulee siirtymään
rautateille. Myös osa Suomen kautta tapahtuvista
henkilöautojen kuljetuksista tulee siirtymään juniin.
Suomen kautta Venäjälle tapahtuvien transitokulje
määrä on riippuvainen Venäjän talouden ke--tusen
hityksen lisäksi Suomen reitin kilpailukyvystä Baltian
reithnäd.MyösVejnomiSuelahden satamien kehitys tulee vaikuttamaan Suomen
kautta kulkevaan volyymiin . Venäjän liikennestrate-

Kuva 34. Venäjälle suuntautuva transitoliikenne muodostaa suuren osan valtatien 7 lIIkenteestä
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2001

2002

2004
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Skenaarioiden mukainen raskaan liikenteen kehitys
Vaalimaan raja-asemalla on esitetty kappaleessa

3.6.2 Henkilöliikenteen kehittyminen

3.6

Liikenteen kehitykseen valtatiellä 7 Haminan ja Vaalimaan välillä vaikuttavat monet eri tekijät. Tärkeimpiä
näistä ovat Venäjän taloudellinen kehitys ja Venäjän
EU:n mandollinen viisumivapaus.
ja

Venäjän matkustajaliikenne ei ole kasvanut samassa
suhteessa kuin raskaan liikenteen määrä. Matkustajamäärät ovat kasvaneet Vaalimaalla 2000-luvulla keskimäärin 3,7 % vuodessa. Matkustajamäärien
osalta suomalaisten rajanylittäjien määrä on vähentynyt ja venäläisten osuus on kasvanut. Venäläisten
rajanylittäjien määrä on kasvanut keskimäärin 1 0,3 %
vuodesa.SmnikVal ohdrjan
ylittäneiden kevyiden ajoneuvojen määrä on laskenut
keskimäärin 2,4 % vuodessa, joten matkustajamääri
kasvu on näkynyt ensisijaisesti linja-autojen mää--en
rässä.

________

.

-

2006

vuodessa

-2,4 %

vuodessa

+3.7 %

—venäIäiä

—YIittjiä

—Kevyet(vuosi, perus

_________________

Leningradin alueella maantiekuljetusten määrän
ennustetaan kasvavan 200-220 miljoonaan tonniin
vuoteen 2020 mennessä. Kuorma-autojen määrän
ennustetaan kasvavan I ,9 -kertaiseksi ja henkilöautojen määrän arvioidaan kasvavan 1000 asukasta
kohti 134 autosta 300 autoon. 20 vuodeksi tehdyn
ennusteen mukaan liikennemäärä alueen teillä kasvaa keskimäärin 1 ,8-2 -kertaiseksi.

2005

_______ _______

----

- --- ______

2003
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gia suosii maan omaa kuljetuselinkeinoa. Todennäköisimpänä pidetään kehitystä, jossa Baltian ja Venäjän omien satamien osuus konttiliikenteestä kasvaa,
jolloin Suomen satamien osuus pienenee. Liikenteen
nopean kokonaiskasvun vuoksi konttien transitokul
Suomen satamien kautta tulevat kuitenkin-jetuks
kasvamaan myös pitkällä aikavälillä.

Tässä yhteydessä laadittiin kolme raskaan liikenteen
kehitysskenaariota Vaalimaan rajaliikenteestä . Skenaariot ovat:

--

2000

Perusskenaario. Venäjän talous jatkaa nopeaa
kasvuaan lähivuosina ja kasvuvauhti hidastuu
myöhemmin. Suomen reitin markkinaosuus pienenee hieman Venäjän konttiliikenteessä. Osa
ja henkilöautojen kuljetuksista siirtyy konthe
maanteiltä rautateille.
Nopean kasvun skenaario. Venäjän talous jatkaa nopeaa kasvuaan myös pitkällä aikavälillä.
Suomen reitin markkinaosuus säilyy korkeana
Venäjän konttiliikenteessä. Rautatiekuljetusten
markkinaosuus Suomen ja Venäjän välisissä kont
-tikuljesa
ei kasva merkittävästi.
Hitaan kasvun skenaario. Venäjän talouskehitys
hidastuu ja nykyistä suurempi osa Venäjälle menevästä konttiliikenteestä kulkee Venäjän omien
maiden satamien kautta. RautateidenjaBltin
markkinaosuus Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä kasvaa konttien ja perävaunujen kuljetuksissa.
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Kuva 35. Venäläisten osuus rajan ylittävästä matkustajaliikenteestä on kasvanut viime vuosina
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Kuva 36. Ennustettu Vaalimaan rajan ylittäjien ja ajoneuvojen määrä vuositasolla
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Yhdistettynä henkilö- ja tavaraliikenteen ennusteet
kaikkien Vaalimaalla rajan ylittävien ajoneuvojen
määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 3300
runsaaseen 8100-10400 ajoneu-ajoneuvst/rk
voon/vrk vuoteen 2030 mennessä. Maksimiennusteessa rajan ylittää molempiin suuntiin yhteensä noin
ajoneuvoa!vrk. Minimiennuste päätyy hieman 104
yli 6500 ajoneuvoon!vrk.

---

-

rajnylitävkuoma-lientksmäri-

nen vuosikasvu on transitoliikenteen osalta 4,8% ja
3,4%. Hitaan kasvunmunrasklietoa
skenaariossa transitoliikenteen keskimääräinen vuosikasvu on 3,5% ja muun raskaan liikenteen osalta
Nopean kasvun skenaariossa transitoliiken 3,0%.
keskimääräinen vuosikasvu on 6,5% ja muun-ten
raskaan liikenteen osalta 4,0%.

Raskaan liikenteen perusennusteessa valtatiellä 7

Henkilöliikenteen perusennusteessa liikennemäärien
on aikavälillä 2007-2030 keskimäärin 3,5%kasvu
vuodesa.Hitnkvuearioslknmärien keskimääräinen muutos on 2,5 % ja nopean kasvun skenaariossa 4,5%.

Valtatiellä 7 rajan ylittävän liikenteen määrän ennusteet esitetään seuraavissa kuvissa. Ennusteissa esitetään kolme skenaariota: perusennuste sekä nopean ja hitaan kasvun skenaariot.

3.6.3 Liikennemäärien ennusteet

----- ---

-

3500000

4OOOO

-

I—

---

-

1I

4500000 -

__-

I_

---

_ _

I_

-

rI

5000000 -

500000 -

€000000

€500000 -

Kuvassa 36 on esitetty arvio matkustajamäärien kehittymisestä. Arvioon on sisällytetty vuosittainen vaihtelu sekä mandollinen viisumivapaus vuonna 2015.
mukainen matkustajamäärän kasvu Perusnt
vuoden 2007ja 2030 välillä on 127%.

Suomen ja Venäjän välisissä matkustajamäärissä
tulee tapahtumaan hyppäys viisumivapauden toteutuessa EU:n ja Venäjän välillä.

Venäjtalouskvyeiluokanvrstmisena, mikä antaa suurelle väestönosalle mandollisuuden kulutukseen. Tämä näkyy myös Suomeen
matkustamisen lisääntymisenä ainakin seuraavan
lo vuoden aikana. Alkuvaiheessa tehdään paljon Ostos- ja aslointimatkoja, mutta myös vapaa-ajan matkustamisen on havaittu lisääntyvän. Pidemmällä, yli
vuoden aikavälillä, Pietarin koko saattaa kääntää15
ostosvirran toiseen suuntaan suomalaisten matkustaessa Pietariin laajemman tarjonnan houkuttelemana.
BKT:n kasvu näkyy lilkematkustamisen lisääntymisenä.

Venäjän talouskasvun ennakoidaan olevan vahvaa
tulevina vuosina, noin 6-8%. Kasvu on voimakkaampaa kuin Keski-Euroopassa: EU:n talouskasvun arvioidaan olevan tulevina vuosina keskimäärin 2-3%.
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hitys Vaalimaalla (ajoneuvoa/vrk). Ennuste vuodesta 2007 alkaen mm/mi-, perus -ja
maksienro.

Kuva 39. Kaikkien ajoneuvoen määrän ke-

Kuva 38. Kevyiden ajoneuvojen määrän
kehitys Vaalimaalla (ajoneuvoa/vrk). Ennuste vuodesta 2007 alkaen mm/mi-, pe
- ja maksimiskenaarioissa
-rus

Kuva 37. Raska/den ajoneuvojen määrän
kehitys Vaalimaalla (ajoneuvoa/vrk). Ennuste vuodesta 2007 alkaen mm/mi-, pe
- ja maksimiskenaarioissa
-rus
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3.6.4 Lilkennemalliennusteet tieverkolla
Rajan ylittävän liikenteen ennusteita käytettiin liikennemalliennusteen taustalla. Hankesuunnittelussa tarvittavat liikenne-ennusteet pohjautuvat Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella tehtyyn simulointiselvityksen
yhteydessä päivitettyyn ennusteeseen, joka pohjautui selvitykseen tieverkon kestokyvystä.
Valtatien 7 liikennemäärät eivät vaihtele kovin paljon
välillä Hamina—Vaalimaa. Virojoen taajama-alue on
välintälvianomkäytöesim,jon
likenmuodst riakosjnylitävästä liikenteestä.
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Perusennusteessa Haminan ja Vaalimaan välillä
keskimääräinen vuorokausiliikenne ennustevuonna
ajoneuvoa, josta noin 4500203on15-8
on raskaita ajoneuvoja. Maksimiennusteessa liikennemäärä vaihtelee välillä 13300-15500, johon sisältyy noin 6000 raskasta ajoneuvoa.
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Kuva 42. Keskimääräinen vuorokausiliikenne valtatiellä vuonna 2030 maksimiliikenne -ennusteen mukaan
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Kuva 40. Ennustetut liikennemäärät moottoritievaihtoehdossa vuonna 2030
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Kuva 41. Keskimääräinen vuorokausiliikenne valtatiellä vuonna 2030 perusliikenne -ennusteen mukaan

Vuosina 2002-2006 Hamina—Vaalimaa -välillä tapahtui yhteensä noin 250 onnettomuutta, joista 40 oli
henkilövahinkoon johtanutta. Henkilövahinkoja aiheuttaneista onnettomuuksista neljä oli kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja kandeksan eläinonnettomuutta.
Onnettomuustiedot on esitetty kuvissa 43-45. Lisäksi
syksyllä 2007 ja talvella 2008 rekkajonoihin liittyvissä
liikenneonnettomuuksissa on kuollut kaksi henkilöä.

Viimeisen neljän vuoden aikana, jolloin rekkajonot
ovat lisääntyneet, ei ole havaittu muutoksia tieosi
onnettomuusastekehityksessä aikaisempiin vuo -en
verrattuna. Myöskään lähempänä rajaa olevien-sun
osuuksien henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusasteet eivät poikkea merkittävästi läntisemmis
tarkasteluosuuksista.
-tä

Vattatien 7 liikenneturvallisuustilanne on muihin vastaavlin teihin verrattuna keskimääräisellä tasolla.
Toteutuneiden onnettomuuksien perusteella laskettu onnettomuusriski on noin 12 henkilövahinko -on
miljoonaa ajoneuvokilometriä, joka-netomua/lO
vastaa tavanomaisen kaksikaistaisen tien onnettomuusastetta.

3.6.5 Liikenneturvallisuus
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Kuva 44. Henkilövahinko-onnettomuudet va!tatiel!ä 7 välillä Ham/na - Vaalimaa vuosina 2002-2006
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Kuva 45. Onnettomuudet valtatiellä 7 välillä Ham/na - Vaalimaa vuosina 2002-2006
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Kuva 43. Valtatien 7 henkilövahinkoon johtaneiden onnet-
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4.1.1 Vaihe 1. Maankäyttö/liikennetarveja kulkutavan valinta

4.1.2 Vaihe 2. Nykyisen tieverkon käytön tehostammen

ristö siistiytyy ja liikenneturvallisuus kasvaa.

Vaalimaan raja -asemalle pyrkiviä rekkoja varten rakennetaan vuosina 2008-2009 rekkojen etäpysäköintialue raja -aseman läheisyyteen. Pysäköintialueen valmistumisen jälkeen Vaalimaalla on rekkoja
1200 pysäköintipaikkaa. Tämä vastaa vartenoi
yli 30 kilometrin pituista rekkajonoa. Loppuvuodesta
käyttöön otettavan rekkaparkin jälkeen valtatien 208
pientareilla jonotus vähenee merkittävästi. Näin ollen
tienvarsukihtyparne,limä-

Liikenteen toimivuus, sujuvuus ja turvallisuus paranevat vuonna 2007 rakennettavan tievalaistuksen
ansiosta. Edellä kuvattuja toimenpiteitä on esitetty ja
Q+ muodostettaessa. oteuhminvatoe

avulla nykyisen tien käyttöä voidaan tehostaa varustamalla tie liikenteen ruuhkavaroitusjärjestelmäl
sääasemilla, muuttuvilla nopeusrajoutusmerkeillä-lä,
varoitusmerkeillä. Jo nykyisin Haminan ja Kotkan ja
satmirjleunatvikjspyrtän
ohjaamaan Vaalimaan ruuhkatilanteissa muille rajaasemille. Tätä toimintaa tulisikin laajentaa tilanteiden
mukaan entisestään.

HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
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Hankkeen alueella oli käynnissä samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa
merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita, jotka aikanaan
saattavat vaikuttaa maankäyttöön ja sen edellyttämään liikennetarpeeseen sekä mandollisesti myös
kulkumuodon valintaan.
.
Kouvola
—Vainikkala -ratayhteyden kehittäminen
nopeaksi radaksi
. Helsinki - Pietari -ratayhteyden kehittäminen luotijunayhteydeksi
.
VR:n
palvelujen kehittäminen niin, että yhä suurempi tavaramäärä voitaisiin kuljettaa rekkojen sijasta junilla
. Vuosaaren sataman toiminnot käynnistyvät syksyllä 2008
.
Kotkan
ja Haminan satamia on laajennettu ja nuden toimintoja kehitetty viime vuosina
. Virolanden kunta on käynnistänyt Virojoen—Vaalimaan taajamaa koskevan osayleiskaavan laatimisen.
Yllä kuvattujen hankkeiden vaikutukset kulkumuotojakaumaan on mandollisuuksien mukaan pyritty arvioimaan liikenne-ennusteessa ja maankäytön kehittymisnäkymät hankkeen tiejärjestelyjä muodostettaessa.
Vaalimaan vapaavarastoalue ja "tullikäytävä"

Haminan ja Vaalimaan välillä valtatien 7 toimivuutta
liikenteen sujuvuutta on tehostettu ja rekkajonojen ja
muleikntahumitlevny
telematiikan toimenpiteiden avulla ja tien poikkileikkausta leventämällä. Tarkasteltavalle tieosalle on rakennettu taajamien ulkopuolelle rekkajonoja varten
piennarlevennyksiä ja odotuskaistoja. Telematiikan

Valtatien 7 liikenteestä hankkeen alueella yli 90 % on
tai rajalle suuntautuvaa kansainvälis-valtkunis
tä pitkämatkaista liikennettä. Kansainvälisen rajalle
suuntautuvan liikenteen vaihtoehtoinen reitti on valtatie 6, jolta on yhteydet Lappeenrannan Nuijamaan
rajanylityspaikalle ja Imatran rajanylityspaikalle. Valtatie 6 on kuitenkin myös melko ruuhkautunut ja alueen rajanylityspaikat ovat aika ajoin ylikuormittuneet.
Myös valtatiellä 6 erityisesti Nuijamaalla rekkajonot
ovat ajoittain usean kymmenen kilometrin pituisia.
Näin ollen liikenneverkon käytön tehostaminen rajaliikenteen sujuvoittamiseksi valtatien 6 ja sen rajanylityspaikkojen avulla on käytännössä mandotonta
muutoin kuin ongelmatilanteessa. Näiden ongelmatilanteiden hallitseminen ja liikenteen ohjaaminen toisille valtateille edellyttäisi laajaa telematiikan avulla
toteutettavaa liikenteen informaatiojärjestelmää.

4. HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
4.1 Neliporrastarkastelu
Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimiseen ja sen
tieosuuden kehittämisratkaisuihin on so-siältmn
veliettu niin kutsuttua neliporrasmenettelyä. Tämä on
usitenpdo lutyöka,jonTiehlt
ottanut käyttöön liikennejärjestelmäsuunnittelun ja on
eri tasoilla ja vaiheissa. Neliporras-väylsunite
ajattelu on menettely, jonka avulla pyritään aiempaa
laajemplin koko liikennejärjestelmän tarkasteluihin ja
sitenurvam konpalveuts iojn
investointien toteutumista. Neliporrasajattelua sovellettaessa tulee kaikissa tiensuunnitteluprosessin
vaiheissa tarkastella vaihtoehtoisia mandollisuuksia
liikennejärjestelmän toimivuuden ja sille asetettujen
tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Tien kehittämispolun sisältämä kokonaisuus voi koostua monien eri toimijoiden toimenpiteistä ja keinoista. Merkille
pantavaa on, että väyläpalvelujen rinnalle tulisi ottaa
määrätietoisesti kysynnän hallinnan keinot.
Neliporrasajattelu sisältää oheisen kaaviokuvan mukaiset suunnitteluvaiheet:

Kuva 46. Neliporrasmalli

Ympäristövaikutusten arviointityössä on syntynyt idea
raja -aseman tuntumaan kehitettävästä Valimn
logistiikka-alueesta ja siihen liittyvän vapaavarastoalueen sekä rajan ylittävän "tullikäytävän" toteuttamisesta. Ideasta on työn aikana neuvoteltu Vaalimaan
Satama Oy:n, Haminan Satama Oy:n, tulin,Koka
Steveco International Logistics'n ja Suomen kuormaautoliiton edustajien kanssa. Tavoitteena on vähentää rajamuodollusuuksiin jonottavien rekkojen määrää
valtatiellä 7. Tässä mallissa sekä Suomi että Venäjä
tuovat kontit ja puoliperävaunut omalla puolellaan
olevalle vapaavarastoalueelle, josta vetomestarit yetävät ne "aidattua käytävää" pitkin toiselle puolelle.
Näin eivät vetoautotja kuljettajatjoutuisi jonottamaan
rajalla lainkaan, vaan ajaisivat omaa kaistaa mandollisten jonojen ohi vapaavarastoalueelle. Idean käytännön toteutuminen ei näytä tällä hetkellä todennäköiseltä ja mandolliselta.

Kuva 47. Piennarlevennystyömaa va/tat/en 7 varre/la Viro/andenja Haminan rajalla e/o-kuussa 2007
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Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä
-tieyhteyttä ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa niin E18
kutsuttua Pohjolan Kolmion liikennejärjestelmää. Se
TEN -verkkoon ja Tie -siältyeuropaisn
hallinnon ehdottamaan runkotieverkkoon. Tavoittee-
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. runkotiet muodostavat tieverkon ytimen. Runkotiet
yhdistävät erityisesti pääkaupunkiseudun ja muut
suuremmat keskukset toisiinsa. Runkoteitä on yhteensä 3140 km.
. kaukoliikenteen sujuvuus etusijalla
. nykytilassa raskasta liikennettä merkittävästi
. tavoitteena yhtenäinen, korkea, turvallinen ja
palvelutaso
streiön
. moottoriväylän kaltaiset liittymät
. runkotieverkko irti paikallisesta maankäytöstä
. valtaosalla runkotieverkkoa tien poikkileikkaus
-kaistainen tie
2+-tai1
. liikennemäärä yleisesti yli 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa, minimikohdissa yli 3000 ajoneuvoa
vuorokaudessa

na on, että E18-tie olisi koko valtakunnan alueella
Turusta Vaalimaalle yhtenäinen moottoritietasoinen
väylä vuoteen 2015 mennessä. Runkotieverkolle,
johon myös moottoritiet kuuluvat, on asetettu muun
muassa seuraavia tavoitteita ja ominaisuuksia:
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Kuva 48. Tarkasteltavat vaihtoehdot
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Haminan
ohikulku
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tukimyöslen-utiaeno s
hankkeelle asetetut tavoitteet täyttäviä uusinvestoin-

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana on

4.1.4 Vaihe 4. Uusinvestoinnit

Valtatiellä seisovien rekkajonojen lyhentämiseksi
valmistuu Vaalimaalle vuonna 2008 noin 1000 rekan
jonotusalue, jonka jälkeen Vaalimaalla on jonotus
1200 rekalle. Tämä lyhentää tien-alueyhtnsäoi
pientareella tai jonotuskaistoilla odottavien rekkojen
jonoa noin 35 kilometrillä.

Valtatielle 7 Haminan kohdalla on valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2005. Parhaillaan hankkeesta
laaditaan tiesuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan
valtatie rakennetaan moottoritieksi Summasta Husulan kautta Haminan itäpuolelle Leluun, josta nyt
suunniteltava osuus Haminasta Vaalimaalle alkaa.
Nyt tarkasteltavien Hamina - Vaalimaa -osuuden
tielinjausten suunnittelussa huomioidaan edellisen
suunnitteluosuuden ratkaisut. Yleissuunnitelmasta
saatu liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymis on
2007.
-pätösvuona

4.2 Vaihtoehtojen muodostaminen

tivaihtoehtoja (VE 1-4), joiden toteuttaminen ajoittuu
aikaisintaan 5-10 vuoden päähän.

-Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Nykyisen tien toimivuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan pikaparannustoimenpiteiden avufla. Tällaisia pikaparannustoimenpiteitä ovat vaihtoehdossa
esitetyt kolme ohituskaistaosuutta Lelun ja Viro-0+
joen välille, nykyisten piennarlevennyksien rakentammen normaalilevylsiksi kaistoiksi, vilkkaimpien
liittymien kanavoinnit tarvittavine kevyen liikenteen
alikulkujärjestelyineen sekä yksityisteiden liittymien
järjestelyt.

4.1.3 Vaihe 3. Pienet parannustoimenpiteet

HANKKEEN TOTEUTTAMISVAiHTOEHDOT

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina
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Tutkittujen ja vertailtavien vaihtoehtojen lähtökohtana ovat keväällä 2007 nähtävillä olleen hankkeen
ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelman sisältämät
vaihtoehdot 0+, 1, 2 ja 3. Arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on lisäksi
muodostettu vaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistelmävaihto-

Ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tarkastellaan pääasiassa maastokäytäviä. Tässä arviointiselostuksessa kuhunkin maastokäytävään on esitetty
yksi mandollinen valtatien linjausratkaisu.

Tavoitteena on löytää valtatielle 7 toteuttamiskelpoinen kehittämisratkaisu, joka parhaiten vastaa tien kehittämiselle asetettuja tavoitteita niin liikenteen sujuvuuden kuin liikenneturvallisuudenkin osalta. Lisäksi
tiesuunnan tulee vastata kehittyvän maankäytön tarpeita. Tutkittavan tiesuunnan tulee myös olla ympäristön kannalta hyväksyttävä. Tavoitteena on löytää
vaihtoehtojen vaikutuksia vertailemalla vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja paikallisesti hyväksyttäviä
kehittämisratkaisuja.

29

30

ehto 4. Vaihtoehdossa 0+ nykyistä tietä parannetaan
paikallaan liikenneturvallisuutta ja toimivuutta paran
toimenpiteillä. Vaihtoehto 0+ ei sisällä tien le -tavil
tai muutoksia tien linjauk--ventämislkae
seen ja korkeusasemaan. Arvioidut vaihtoehdot on
48 ja suuremmassa mittakaavassa esitykuva
tämän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Hitteessä 3.

43 YVA -menettelyn aikana karsitut vaihtoehdot
Arviointiselostusvaiheen käynnistyessä syksyllä 2007
49pätiyöohjavnkerymäsiauv
3 alavaihtoehdon 3A pois jatko-esitynvahod
suunnittelusta. Vaihtoehtoa pidettiin toimimattomana,
koska Lelun kohdalla päätien kaarre on liian tiukka
eritasoliittymälle. Lisäksi vaihtoehto kulki varsin läheltä Natura 2000 —suojelualuetta,
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Ehdotettu vihoehto

Arviointiselostusvaiheessa on asukkaiden taholta
otettu esille kokonaan uusi linjausvaihtoehto, jossa
valtatien linjaus erkanisi Haminan ohikulkutieratkai
mukaisesta linjauksesta heti Kirkkojärven poh--sun
joispuolella ja ohittaisi Rajasuon Natura -alueen sen
pohjisuleta.Eyäksilnhaerymäs,
jossa sen tarkempaa tutkimista ei pidetty mielekkäänä Haminan kaavoitustilanteen, olemassa olevan ja

\
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kehittyvän maankäytön, Haminan keskustan saavutettavuuden huononemisen, Natura -alueen sekä alueella olevan loma -asutuksen takia.

Vaihtoehtoja on verrattu nykytilanteeseen eli vaihtoehtoon 0. Vertailuajankohtana on käytetty ennustevuotta 2030.
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• keskikaiteelliset ohituskaistaosuudet Lelun ja Kat
välille Kirkkovuoren kohdalle, Kattilaisten-tilasen
Uskin välille Suurtenvuorten kohdalle sekä Ylä-ja
Pihlajan ja Vaahterikonkankaan välille
•
Haminan
ja Virojoen välille toteutettujen piennarlevennysten parantaminen rekkojen odotuskaistaksi
tarvittavine liittymäjärjestelyineen
• Virojoen pääliittymän siirto ja toteuttaminen kiertoliittymäksi. Samalla parannetaan kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä Virojoen länsipuolella.
• Tieosan vilkkaimmat liittymät Kattilaisissa, Uskis
Ylä-Pihlajassa, Vaahterikonkankaalla ja Pa--sa,
julandessa rakennetaan kanavoiduiksi liittymiksi,
jotka varustetaan valtatien kanssa eritasossa risteävillä kevyen liikenteen alikulkukäytävillä.
• Valtatielle valmistunee vuoden 2008 aikana tele
Sitä kehitetään edelleen ruuh- -matikjäresl.
kavaroitusjärjestelmällä, jolla valtatien 7 liikennettä voidaan ohjata ongelmatilanteissa valtatielle 26
sitä kautta valtatielle 6.
ja

Valtatietä parannetaan seuraavasti:

kilometriin tunnissa.

harkitvnyseopurajitknlemsa
80

Vaihtoehdossa 0+ valtatietä 7 parannetaan nykyisellä
paikallaan lähinnä liikenneturvallisuutta ja toimivuutta lisäävillä toimenpiteillä. Lisäksi toteutetaan meluntorjuntaa ja pohjavesisuojausta. Nopeusrajoitukset
ja ovat siten vaihtoehdon VeO säilyvtnke
mukaiset. Pääliittymien kanavointien kohdalle on

4.4.2 Vaihtoehto 0+, nykyisen tien pienet parannustoimenpiteet

• liikenteen välityskyky ja liikenneturvallisuus heikkenevät nykyisestä kokonaisliikennemäärien ja
etenkin raskaan liikenteen määrän kasvaessa
• liikennemelua ei ole torjuttu lainkaan tienvarren
asutuksen kohdalla
• pohjavesialueen kohdalla tielle ei ole rakennettu
pohjavedensuojausrakenteita

Vaikutusten arvioinnin kannalta erityisesti huomioita via asioita ovat:

Vaihtoehto 0 sisältää vertailuissa vuonna 2008 rakennettavan ja käyttöön otettavan Vaalimaan rekkojen pysäköintialueen.

2007 aikana toteuttamalla muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja ruuhkavaroitusjärjestelmä.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välilläHamina —Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

4.4 Arvioidut vaihtoehdot

-

--

YlaIaja

Vaihtoehto 0 vastaa nykytilannetta. Valtatie 7 on
tie, joka on linja-sunitela ksitne
ukseltaan jatkuvasti kaarteileva. Tien korkeusasema
ja on tästä johtuen mä-noudatms oja
kinen. Korkeustason nousut ovat kuitenkin suhteellisen lyhyitä. Ohituspaikkoja on vähän. Tien poikkileik
on 9/7 metriä ja nopeusrajoitus on kesäaikaan-kaus
Virojoen länsipuolella ja 80 km/h Virojoen10km/h
no-tajmniäpuole.Vrjntamkohdl
peusrajoitus on 60 km/h. Talviaikaan koko suunnitteluosuuden nopeusrajoitus on korkeintaan 80 km/h.
on useita yleisten teiden ja yksityisten tei-Tieosal
den tasoliittymiä. Erillinen kevyen liikenteen väylä on
ja Vaalimaan välille. rakentuViojamn
Rekkojen odotuskaistoja tai tien pientareen leventämistä on täydennetty vuoden 2007 aikana niin, että
tiejaksolla on jonotusalueet taajamien ulkopuo-ko
leila. Lisäksi Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan väliselle tiejaksolle on valmistunut tievalaistus vuoden 2007 lopulla. Myös telematiikkaa on rakennettu tielle vuoden

4.4.1 Vaihtoehto 0, vertailuvaihtoehto, jossa
valtatie säilyy nykyisellään

arviotuse nahotjevikusa:

Kaikille YVA -menettelyssä arvioiduille vaihtoehdoille
on keväällä 2007 laaditun "Vaalimaanyhteinkjä
rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti" -esiselvityksen mukaisen 1000 rekka-auton odotusalueen
rakentaminen Vaalimaan kaava-alueen ja rajanylitys
-paiknvältöm heisyn.Päkötalue
tiesuunnitelman laatiminen on parhaillaan käynnissä
rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2008. ja
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) on

.,,

-.---

.
0+, tietä parannetaan liikenne turvallivaihtoehto
suutta ja toimivuutta parantavilla toimenpiteillä tielinjausta muuttamatta
.
vaihtoehto
1 , nykyisessä tiekäytävässä kehitettävä moottoritievaihtoehto
. vaihtoehto 2, eteläinen moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 3, pohjoinen moottoritievaihtoehto
• vaihtoehto 4, vaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistelmävaihtoehto moottoritienä

-

Nöpala

—

Kattilainen

Kuva 49. YVA -ohjelmavaiheen jälkeen karsittu vaihtoehto
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. valtatie rakennetaan moottoritietasoiseksi valtatieksi, jolla tavoitenopeus on 100-120 km/h
. moottoritie edellyttää paikallista liikennettä palveevan rinnakkaistien
. valtatie 7 on nykyisin valtakunnallisen suurten erikoiskuljetusten reitin osa. Erikoiskuljetukset joutuvat eritasoliittymäalueilla käyttämään eritasoliitty
ramppeja tai rinnakkaistietä
-mien
. valtatie liittyy hankkeen länsipäässä Lelun alueella Haminan ohitustien yleis- ja tiesuunnitelmien
mukaisenlj

Kaikissa jäljempänä esiteltävissä uusinvestointihankevaihtoehdoissa (VE 1-4) on yhteisinä piirteinä ja
asiat:
ominasukervt

4.4.3 Moottoritievaihtoehtojen (VE 1-4) mitoi
- ja toimintaperusteet
-tus

avulla mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristölle haitallisten valumavesien pääsy ympäristöön
estetään.

Kuva 50. Tässä hankkeessa moottoritievaihtoehdoilla on kaksi mandollista poikkileikkausvaihtoehtoa

Me lava Ui

Meluvalli

11 7

Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjavedensuojaukset. Lisäksi pohjavesialueen sekä arvokkaiden vesistökohteiden läheisyyteen rakennetaan järjestelmä, jonka

Vaihtoehdossa 0+ esitettyjä parannustoimenpiteitä
voidaan hyödyntää vain vähäiseltä osin kehittämisvaihtoehtojen 1 ja 4 mukaisissa investointihankkeis
välivaiheen toimenpiteinä.
-sa

Tievalaistuksen rakentaminen välille TallinmäkiYIä -P i h aja.
Valtatieliikenteen asutukselle aiheuttamia meluhaittoja(yli 55 dB melualueet) torjutaan uusilla
meluesteillä Virojoen ja tienvarsiasutuksen kohdalla.
Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjavedensuoja-uk
Lisäksi pohjavesialueen sekä arvokkaiden-set.
vesistökohteiden läheisyyteen rakennetaan järjestelmä, jonka avulla mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristölle haitallisten valumavesien
pääsy ympäristöön estetään.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

Suunnitelmakartoilla (ks. lute 3) on esitetty merkittävimpien risteävien teiden eritasojärjestelyt. Niiden
lisäksi tehdään mittavia yksityistiejärjestelyjä. Näitä
järjestelyjä varten tulee jatkosuunnittelussa moottoritietä eritasossa risteäviä siltoja moottoritien I i nja
1-3 kilometrin välein. Alustava suunnit- -osukile
telu perustuu erittäin karkeaan maastomallitietoon.
Tämän takia moottoritien ja sitä risteävien teiden
järjestelyt saattavat muuttua jatkosuunnittelun yhteydessä.

. valtatielle liittyminen ja siltä erkaneminen tapahtuu
ainoastaan eritasoliittymien kautta
. Vaalimaan rekkojen jonotusalue on valmis ja otettu käyttöön. Vaalimaan pääliittymä on rakennettu
aiemmin kiertoliittymäksi.
jo
. vaihtoehdoissa tutkittavien meluntorjuntatoimenpiteiden avulla pyritään suojaamaan kaikki yli 55
dB -meluvyöhykkeellä asuvat ihmiset
. kaikki eritasoliittymät esitetään valaistaviksi
. moottoritie varustetaan hirviaidalla
. Vaalimaan rekkaparkin täyttyessä rekat ohjataan
moottoritien pientareelle

Kuvassa 50 on esitetty moottoritietasoiseksi tieksi
rakennettavan valtatien 7 poikkileikkausvaihtoehdot.
Poikkileikkauksesta päätetään hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.

31
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Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
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Kuva 51. Vaihtoehto 1
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Valtatie rakennetaan nykyisen tien maastokäytävään
siten, että Lelun ja Kattilaisten kohdalla moottoritie

voitusälyrnakiteä
. Uskin kohdalla liito-oravahavaintojen vuoksi
. Ylä-Pihlajan ja Virojoen välillä, jolloin nykyinen tie
on voitu säilyttää rinnakkaistieksi
• Virojoen ja Vaalimaan välillä, jolloin nykyisen tien
varrella olevaa asutusta on voitu säästää ja nykyinen tie voi toimia rinnakkaistienä.

. Lelun ja Kattilaisten välillä, jolloin nykyinen tie on

Suunnitelmakarttaan on merkitty YVA -ohjelmassa
esitetty maastokäytävä vaaleampana vyöhykkeenä.
Ohjelmavaiheen jälkeen syksyllä 2007 asukkaille ja
suunnatun maastokävelyn tuloksena manoistjle
moottoritien maastokäytävän linjausta on tarkistettu
esilletulleiden toiveiden perusteella. Uusi moottoritien
maastokäytävä on esitetty vihertävänä vyöhykkeenä,
joka sisältää yhden sen mandollistaman moottoritielinjauksen. Merkittävimmät muutokset maastokäytävään on ohjelmavaiheen jälkeen tehty:

4.4.4 Vaihtoehto I

HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEH DOT
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on linjattu nykyisen tien pohjoispuolelle 100-300
tiemetrinäsydlketisä.Nyn
säilyeanrkisteä.Kalnpuolelta moottoritien linjaus siirtyy Uskin kohdalla
nykyisen tien eteläpuolelle enimmillään noin 400
metrinäsydl akitesjävnykisestä tiestä. Ylä-Pihlajan kohdalta Virojoen taajaman
länsipuolelle moottoritie on linjattu nykyisen valtatien
pohjoispuolelle noin 10-100 metrin etäisyydelle, joiloin nykyinen tie voi toimia rinnakkaistienä. Virojoen
taajaman kohdalla moottoritie sijoittuu nykyisen tien
paikalle. Tämän takia moottoritien rinnakkaisyhteys
joudutaan rakentamaan uuteen paikkaan taajamaalueelle Säkäjärven liittymästä Virojoen taajaman
pääliittymään (Tallinmäki —Virojoki maantie 3513).
taajaman kohdalta moottoritien linjaus sur-Virojen
tyy nykyisen tien pohjoispuolelle Vaalimaalle saakka,
jossa se taas sijoittuu nykyisen tien paikalle. Virojoen
Vaalimaan välillä nykyinen tie säilyy rinnakkaistie ja
Vaalimaan kylän kohdalla rinnakkaistie rakenne--nä.
taan moottoritien eteläpuolelle. Moottoritie päättyy
Vaalimaalla valtatien 7 ja Lappeenranta—Vaalimaan

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina —Vaalimaa, Ympäristävaikutusten arviointiselostus
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Moottoritielle ei sallita muita kuin eritasoliittymiä.
Näin ollen moottoritien katkaisemat yleisten teiden
yksityisten teiden kulkuyhteydet korvataan risteys- ja
silloilla (ei liityntää valtatielle) sekä parannettavilla
rakennettavilla uusilla rinnakkaistiejärjestelyillä. ja
Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan eritasoliittymäalueille. Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjavedensuojaukset. Lisäksi pohjavesialueen ja arvokkaiden

Uusia eritasoliittymiä rakennetaan yhteensä neljä:
Leluun, Kattilaisiin, Ylä-Pihiajaan ja Virojoelle. Valtatielle rakennetaan eläinonnettomuuksien vähentämiseksi hirviaita koko pituudelle. Moottoritielle on
suniteläojaKtisenlu,Uki
alueelle, Ylä-Pihlajan ja Virojoen välille sekä Virojoen
Vaalimaan välille.
ja

maantien 387 liittymään, joka parannetaan raskasta
liikennettä palvelevaksi suurisäteiseksi kaksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. Valtatien nopeusrajoitus on
100-120 km/h.
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• moottoritie rakennetaan Ylä-Pihlajan ja Salpalin
kohdalla nykyisen tien pohjoispuolelle
-jan
• Virojoen taajaman kohdalla moottoritien ja rinnakkaistien rakentaminen edellyttää usean asuintalon
na sta m isen
Iu
• moottoritien välittömälle lähialueelle jää useita
asuinrakennuksia Ylä-Pihlajan, Virojoen ja Vaalimaan alueilla
• Saipalinjamuseo jää noin 40 metrin etäisyydelle
tien reunasta
• korkeita meluesteitä runsaasti Ylä-Pihlajan, Virojen ja Vaalimaan taajamien kohdalla moottoritien
molemmin puolin.

vesistökohteiden läheisyyteen rakennetaan järjestelmä, jonka avulla mandollisissa onnettomuustilanteis
ympäristölle haitallisten valumavesien pääsy ym--sa
päristöön estetään.Vaikutusten arvioinnin kannalta
erityisesti huomioitavia asioita ovat:

33
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4.4.5 Vaihtoehto 2

.

Suunnitelmakarttaan on merkitty YVA-ohjelmassa
esitetty maastokäytävä vaaleampana vyöhykkeenä.
Ohjelmavaiheen jälkeen syksyllä 2007 asukkaille ja
suunnatun maastokävelyn tuloksenamanoistjle
moottoritien maastokäytävän linjausta on tarkistettu
esille tulleiden toiveiden perusteella Uusi moottoritien
on esitetty sinertävänä vyöhykkeenä, mastokäyv
sen mandollistaman moottoritie jokasiältyhden
Merkittävimmät muutokset maastokäytä--linjaukse.
vään on ohjelmavaiheen jälkeen tehty:

S

.
Lelun
Kattilaisten
välillä,
jolloin
nykyinen
ja
tie
on
rinnakkaistienä
voitusäly
Kattilaisten ja Ylä-Pihlajan välillä asutuksen, RUK:
n harjoitusalueen liito -oravahavaintojen
ja
vuoksi
Ylä-Pihlajan ja Virojoen välillä asutuksen ja luon•
toarvojen vuoksi.
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Valtatie rakennetaan länsipäässä nykyisen tien
siten, että Lelun ja Kattilaistenmastokäyvn
on linjattu nykyisen tien pohjois- kohdalmtrie
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puolelle 100-300 metrin etäisyydelle nykyisestä tiestä. Nykyinen tie säilyy sellaisenaan rinnakkaistienä.
Kattilaisten kohdalta vaihtoehto suuntautuu nykyisen
tien eteläpuolelle, jolloin nykyisen tien ja vaihtoehdon 2 maastokäytävän väli on Uskin ja Ylä-Pihlajan
kohdalla noin 1-2 kilometriä. Moottoritien linjaus risteää nykyistä tietä Ylä-Pihlajan koillispuolella ennen
itäpuolella moottoritie suun- Salpinj.
tautuu kohti koillista ohittaen Virojoen taajaman sen
tielinja liittyy nykyiseen pohjisuleta,nkä
tiehen Vaalimaan kylän länsipuolella. Moottoritien ja
on suurimmillaan Virojen län-nykisetvälma
sipuolella noin 3,5km ja Virojen kylän kohdalla noin
parannetaan koko tarkasteluvälillä mootto- 2km.Tie
ritieksi. Valtatien nopeusrajoitus onI00-120km/h.
2 nykyinen valtatie jää VaalimaanVaihtoeds
kylän kohtaa lukuun ottamatta moottoritien rinnakkaistieksi. Vaalimaan kylän kohdalla moottoritie sijoittuu nykyisen tien paikalle ja rinnakkaistie rakennetaan moottoritien eteläpuolelle. Moottoritie päättyy
valtatien 7 ja Lappeenranta -Vaalimaa Valim
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suojaukset. Lisäksi pohjavesialueen ja arvokkaiden
läheisyyteen rakennetaan järjes- vesitökohdn
telmä, jonka avulla mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristölle haitallisten valumavesien pääsy
ympäristöön estetään.

Vaikutusten arvioinnin kannalta erityisesti huomioita via asioita ovat:
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moottoritie rakennetaan n.1,5 km pituudelta pohjavesialueelle
•
moottoritien
lähialueellejää useita asuinrakennuk sia Ylä-Pihlajan, Virojoen ja Vaalimaan alueilla
•Salpinjmuseo
jää noin 200 metrin etäisyydelle
tien reunasta
korkeita meluesteitä Vaalimaan taajaman kohdalla moottoritien molemmin puolin.
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-maantien 387 liittymään, joka parannetaan raskasta
liikennettä
palvelevaksi
suurisäteiseksi
kaksikaistai
-seki
kiertoliittymäksi.

Uusia eritasoliittymiä rakennetaan yhteensä neljä:
Ylä -Pihlajaan ja Virojoelle. Val-Lelun,Katis
tatielle rakennetaan eläinonnettomuuksien vähentämiseksi hirviaita koko pituudelle. Moottoritielle on
eläinsiltoja Kattilaisten alueelle, Uskinsunitel
ja Virojoen välille sekä Virojoenalue,Yä-Pihjn
ja
Vaalimaan välille.

Moottoritielle ei sallita muita kuin eritasoliittymiä. Näin
katkaistavat yleisten teiden ja yksityisten teidenolen
korvataan risteyssilloilla (ei liityntääkulyhted
valtatielle) sekä parannettavilla ja rakennettavilla uusilla rinnakkaistiejärjestelyillä.

-

Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan eritasoliittymäalueille. Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjaveden-
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Valtatie rakennetaan länsipäässä nykyisen tien maastokäytävään. Kattilaisten kohdalla moottoritien linjaus
nykyisen tien pohjoispuolella noin 0,2-1 km:n etäi-on
syydellä kylän asutuksesta. Lelun ja Kattilaisten välille rakennetaan uusi tie moottoritien rinnakkaistieksi.
Lelun ja Kattilaisten välillä moottoritie on mandollis-

. Ravijoen ja Saarasjärven välillä vähäisiä muutoksia lomakiinteistöjen vuoksi
. Saarasjärven ja Virojoen välillä vähäisiä muutoksia olemassa olevien maatilojen ja asuinkiinteistöjen vuoksi
• Vaalimaan kylän kohdalla vakituisen asutuksen
vuoksi.

Suunnitelmakarttaan on merkitty YVA -ohjelmassa
esitetty maastokäytävä vaaleampana vyöhykkeenä.
Objelmavaiheen jälkeen syksyllä 2007 asukkaille ja
suunnatun maastokävelyn tuloksena manoistjle
moottoritien maastokäytävän linjausta on tarkistettu
esille tulleiden toiveiden perusteella. Uusi moottoritien maastokäytävä on esitetty punertavana vyöhykkeenä, joka sisältää yhden sen mandollistaman
moottoritielinjauksen . Merkittävimmät muutokset
maastokäytävään on ohjelmavaiheen jälkeen tehty:

4.4.6 Vaihtoehto 3
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Kuva 54. Vaihtoehdot 2. 3ja 4 ylittävät Virojoen. Kuva Tu-

ta toteuttaa myös vaihtoehdoissa 1 ja 2 esitettyjen
periaatteiden mukaisesti. Kattilaisten kylän kohdalta
moottoritie kaartuu Vuorilammenmäen itäpuolelta Uskin ja Nopalan välistä kohti itää niin, että se ohittaa
Valkjärven lähimmillään noin 0,7km ja Saarasjärven
noi0,3kmdetläpuoa.Virjentm
moottoritien linjaus ohittaa 2-3 kilometrin etäisyydel-

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT
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• moottoritie rakennetaan Lelun ja Kattilaisten välillä
nykyisen tien paikalle, jotta tielinjauksella voidaan
kiertää Kinttumäen luontoalue
• moottoritien lähialueelle jää yksi asuinrakennus n.
200 m etäisyydelle, muut asuinrakennukset ovat
yli 0,5 km:n etäisyydellä moottoritiestä
• yksi lomakiinteistö joudutaan lunastamaan Vaalimaanjoen varresta
• Salpalinjamuseo yli 2 km:n etäisyydellä moottoritiestä
• meluesteitä vähän
. moottoritie rakennetaan n. 1 km pituudelta pohjavesialueelle.

Vaikutusten arvioinnin kannalta erityisesti huomioita via asioita ovat:

Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan eritasoliittymäalueille. Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjavedensuojaukset. Lisäksi pohjavesialueen läheisyyteen ja
arvokidenstöh läeiytnraktaan järjestelmä, jonka avulla mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristölle haitallisten valumavesi
pääsy ympäristöön estetään.
-en

'-

Virojoki

I,

t,

,.
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Moottoritielle ei sallita muita kuin eritasoliittymiä. Näin
moottoritien katkaisemat yleisten teiden ja yksi-olen
tyisten teiden kulkuyhteydet korvataan uusilla risteysilloilla (ei liityntää valtatielle) sekä parannettavilla ja
uusilla rinnakkaistiejärjestelyillä.
rakentvil

Uusia eritasoliittymiä rakennetaan yhteensä viisi:
Leluun, Kattilaisiin, Saarasjärvelle (Ylä-Pihlaja), Virojoelle ja Vaalimaalle. Valtatielle rakennetaan eläinonnettomuuksien vähentämiseksi hirviaita koko
on suunniteltu motrienpudl.Motrie
eläinsiltoja Kattilaisten alueelle, Uskin alueelle, YläPihlajan ja Virojoen välille sekä Virojoen ja Vaalimaan
i Ile.
väI

lä. Virojoelta itään tielinja sijoittuu Mattilan ja Häkä län kylätaajamien väliin ja kaartuu sieltä Vaalimaan
-asemalle. Tie parannetaan koko tarkasteluvä-raj
lillä moottoritieksi. Nykyinen valtatie jää Kattilaisten ja Vaalimaan välillä rinnakkaistieksi. Moottoritie
päättyy Vaalimaalla nykyisen valtatien 7 ja Lappeenranta —Vaalimaa -maantien 387 kohdalle. Liittymä
rakennetaan raskasta liikennettä palvelevaksi suurisäteiseksi kaksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. Moottoritien nopeusrajoitus on 100-1 20 km/h.
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4.4.7 Vaihtoehto 4
Suunnitelmakartalla on esitetty Lelun ja Ylä-Pihlajan välillä YVA -ohjelmassa vaihtoehdolle 1 esitetty
maastokäytävä sekä Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan välillä vaihtoehdon 3 maastokäytävä vaaleampana vyöhykkeenä. Ohjelmavaiheen jälkeen syksyllä 2007
ja maanomistajille suunnatun järestynaukil
maastokävelyn tuloksena sovittiin vaihtoehdon 4
1 ja 3 yhdis-luomisetaädnvihtoej
telmänä. Vaihtoehdon 4 maastokäytävä on esitetty
kellertävänä vyöhykkeenä, joka sisältää yhden sen
Merkittävim-mandolist relinjauks.
mät maastokäytävään tehdyt muutokset on käsitelty
vaihtoehtojen 1 ja 3 esittelyjen yhteydessä.
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t
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ovatnykise mtoäyvs.Yl-Pihajn

Valtatie rakennetaan nykyisen tien maastokäytävään
siten, että Lelun ja Kattilaisten kohdalla moottoritie on
nykyisen tien pohjoispuolelle 100-300 metrinlinjatu
etäisyydelle nykyisestä tiestä. Nykyinen tie säilyy
sellaisenaan rinnakkaistienä. Kattilaisten itäpuolelta
moottoritien linjaus siirtyy Uskin kohdalla nykyisen
eteläpuolelle enimmillään noin 400 metrin etäi-tie
syydelle rinnakkaistieksi jäävästä nykyisestä tiestä.
Ylä-Pihlajan kohdalla moottoritie ja sen rinnakkaistie

My I kyl
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Kuva 55. Vaihtoehto 4

itäpuolella moottoritie kaartuu kohti pohjoista Saarasjärven itäpuolelle (0,6km), jonka jälkeen moottoritien maastokäytävä ohittaa Virojoen taajaman
kilometrin etäisyydellä. Virojoelta itään tielinja 2-3
sijoittuu Mattilan ja Häkälän kylätaajamien väliin ja
raja -asemalle. Tie paran-kartusieläVman
netaan koko tarkasteluvälillä moottoritieksi. Nykyinen
valtatie jää Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan välillä rinnakkaistieksi. Moottoritie päättyy Vaalimaalla nykyisen
valtatien 7 ja Lappeenranta —Vaalimaan -maantien
liittymän kohdalle. Liittymä rakennetaan raskas-387
ta liikennettä palvelevaksi suurisäteiseksi kaksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. Moottoritien nopeusrajoitus
on10
-120km/h.
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Uusia eritasoliittymiä rakennetaan yhteensä viisi: Leluun, Kattilaisiin, Suurisuolle (Ylä-Pihlaja), Virojoelle
Vaalimaalle. Valtatielle rakennetaan eläinonnetto- ja
muuksien vähentämiseksi hirviaita koko pituudelle.
Moottoritielle on suunniteltu eläinsiltoja Kattilaisten
alueelle, Uskin alueelle, Ylä-Pihlajan ja Virojoen välille sekä Virojoen ja Vaalimaan välille.
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Valtatie 7 sisältyy Eurooppa -ja TEN -tieverkkoon sekä
Tiehallirinon ehdottamaafi runkotieverkkoon, Valtatietä 7 koskevat edellä mainituille väylille ja erityisesti
-tielle asetetut valtakunnalliset toimivuus- ja lii-E18
kenrieturvallisuustavoitteet. Eurooppalaisen päätieverkon osana E18-tie on tavoitteena kehittää välillä
- Helsinki - Pietari moottoritieksi. Tavoitteiden Turk
toteutumisen, liikenteen voimakkaan kasvun ja kasvuennusteiden sekä erittäin suuren raskaan liikenteen
osuuden (yli 30%) vuoksi valtatien 7 väli Haminan
Lelusta Vaalimaan raja -asemalle saakka on tarkoituksenmukaista kehittää heti ensivaiheessa moottoritietasoiseksi.

4.4.8 Vaiheittain rakentaminen

.

.

.

Salpalinjamuseo jää noin 60 metrin etäisyydelle
tien reunasta
korkeita meluesteitä Ylä-Pihlajan kohdalla moottoritien molemmin puolin
moottoritie rakennetaan n. 1 km pituudelta pohjavesialueelle.

parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

Moottoritielle ei sallita muita kuin eritasoliittymiä.
Näin ollen moottoritien katkaisemat yleisten teiden
yksityisten teiden kulkuyhteydet korvataan risteys- ja
silloilla (ei liityntää valtatielle) sekä parannettavilla
rakennettavilla uusilla rinnakkaistiejärjestelyillä, ja
Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan eritasoliittymäalueille. Valtatielle rakennetaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edellyttämät pohjavedensuojaukset. Lisäksi pohjavesialueen ja arvokkaiden
vesistökohteiden läheisyyteen rakennetaan järjestelmä, jonka avulla mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristölle haitallisten valumavesien pääsy
ympäristöön estetään.

Vaikutusten arvioinnin kannalta erityisesti huomioita via asioita ovat:
.
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moottoritie rakennetaan Ylä-Pihlajan ja Salpalin jan kohdalla nykyisen tien paikalle, jolloin rinnakkaistie rakennetaan valtatien pohjoispuolelle
moottoritien välittömälle lähialueelle jää useita
asuinrakennuksia Ylä-Pihlajan alueella
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Moottoritievaihtoehdoissa ei voida hyödyntää vaihtoehdossa 0+ esitettyjä nykyisen tien parannustoimenpiteitä (tien leventäminen ohitus- ja rekkakaistoilla)
geometriavaatimusten motriendlyäm
vuoksi. Toisaalta nykyisen tien vaikeaa liikennetilannetta varsinkin hankkeen itä-päässä on ollut välttämätöntä helpottaa viimeisten 3-4 vuoden aikana toteutetuilla 0-f -vaihtoehtoon sisältyvillä toimenpiteillä.
Rekkojen pysäköintialue Vaalimaalle tuo valmistuessaan vuonna 2009 pysyvää helpotusta jonotusongel maan ja sillä on siten suuri vaikutus kaikissa nyt esillä
olevissa vaihtoehdoissa.

S

. tietä käyttävä liikenne on merkittävimmältä osalta
läpikulkevaa ja valtakunnan rajalle pyrkivää liikennettä
paikallisen liikenteen osuuden ollessa hyvin vähäinen ei hankkeelle ole löydettävissä kohtaa, jonka
perusteella hanke olisi järkevää jakaa maantieteellisesti useampaan toteuttamisvaiheeseen
. tietä ei ole järkevä toteuttaa ensivaiheessa yksiajorataisena tienä liikenneturvallisuuden vuoksi,
koska rekkajonot tulevat jatkossakin ulottumaan
valtatielle rekkaparkin rakentamisesta huolimatta.
Moottoriliikenneteiden turvallisuus on osoittautunut muutenkin huonoksi.
• tiehankkeiden hankintamenettelyjen ja toteuttamisen kannalta pyritään nykyisin suuriin kokonaisuuksiin. Hamina —Vaalimaa -hankkeen kohdalla
hankintamallina ollut esillä valtatien 1 välin Loh-on
ja—Muurla -hankkeen mukainen elinkaarimalli.

Tiehallinto on teettänyt Ilmatieteen laitoksella erillisen ilmanlaatuselvityksen, jonka tulokset on esitetty
kappaleessa 6.9. Koko ilmanlaatuselvitys on tämän
raportin erillisenä liiteraporttina.

Päästövaikutusten arviointi

S

S

S

vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä
suojelukohteisiin
• Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön
vaikutukset pohjavesiin
• vaikutukset pintavesiin
• vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
• melu- ja päästövaikutukset
• liikenteelliset vaikutukset
• rakentamisen aikaiset vaikutukset
. kiinteistövaikutukset
• taloudelliset vaikutukset

Tässä hankkeessa arvioitiin seuraavia vaikutuskokonaisuuksia:

S

S

Ympäristövaikutusten laajuus ja merkittävyys riippuu
vaikutuksen kohteen luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin.
vaikutuksista kohdistuu vain paikallisiin olosuh-Osa

5.3 Vaikutusalue ja vaikutusten merkittävyys

Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset voivat olla luonteeltaan joko suoria tai välillisiä. Suorat vaikutukset
aiheutuvat välittömästi jonkin vaihtoehdon toteuttamisen seurauksena. Esimerkiksi uuden tielinjauksen
rakentaminen aiheuttaa suoria vaikutuksia uuden
maastokäytävän pohja- ja pintavesiin, luonnonoloihin
maisemaan. Välillisiä vaikutuksia ovat esimerkik- ja
si uuden tien rakentamisen seurauksena aiheutuvat
muutokset maankäytössä ja yhdyskuntarakentees
ihmisten liikkumisessa sekä melun leviämisessä.-sa,
Lisäksi hankkeesta aiheutuu ohimeneviä, rakentamisen aikaisia vaikutuksia, jotka voivat olla sekä suoria
että välillisiä. Eri aihealueiden suorista ja välillisistä
on kerrottu vaikutusarviointien yhtey- vaikuts
dessä.

5.2 Suorat ja välilliset vaikutukset

Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on tarkasteltu muun muassa siten, että hankkeelle laadi tussa liikenne -ennusteessa on huomioitu vireillä olevat Haminan ja Kotkan satamien laajenemishankkeet
sekä näkymät.

Tiehallinto on teettänyt YVA -menettelyn rinnalla erillisenä tarkasteluna hankkeen vaihtoehdoille alustavan
kiinteistövaikutusten arvioinnin . Kiinteistövaikutusten
arviointi on esitetty kappaleessa 6.l2ja koko kiinteistövaikutusselvitys on tämän raportin erillisenä liiteraporttina.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välillisiä tai välittömiä
vaikutuksia, jotka voivat kohdistua:

• ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon ja kasvillisuuteen
• eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen , rakennuksi in, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisi in

Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA)

5.1 Arvioitavat vaikutukset

5. ARVIOINNIN RAJAUS

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu
hankkeen vaikutuksia lopputilanteen mukaisten liikennejärjestelyjen perusteella. Alustavan suunnittelun aikana on todettu, että hankkeen toteuttaminen
moottoritieksi yhdellä kertaa on perusteltua seuraavista syistä johtuen:

ARVIOINNIN RAJAUS

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina

Valtatien 7 ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen
ku ului tiealueen välittömässä läheisyydessä olevien
alueiden lisäksi ulkopuolella olevia alueita. Tiehank
toteuttaminen saattaa muuttaa esimerkiksi-ken
luonnorioloja, maisemaa, ihmisten elinoloja, elinkeinoja ja viihtyvyyttä myös etäällä itse tiestä. Siksi vaikutusalueen laajuus tässä arvioinnissa vaihtelee noin
metristä (tien lähialueet)jopa kolmeen kilometriin 30
(avoimet maisematilat ja pohjavesialueiden ylitykset).
Tätä laajemmalle kohdistuvat vaikutukset liittyvät yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään.

suorat vaikutukset väyläkäytävässä, kuten melun
leviäminen ja tien lähimaisema, kasvillisuus sekä
maaperä
vaikutukset ympäröivään maankäyttöön, asuin- ja
n sekä maisema-alueisiin ja -koko-virkstyalue
naisuuksiin
alue, johon hankkeella on liikenteellisiä ja välillisiä
vaikutuksia

Vaikutusalue voidaan määritellä esimerkiksi kolmeen
eri luokkaan seuraavasti:

teisiin, osa koskettaa laajoja valtakunnallisia ja seudullisia kokonaisuuksia. Tyypillisiä valtakunnallisia
kokonaisuuksia ovat Natura 2000 -ohjelman kohteet
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden asia-tai
kokonaisuudet. Seudullisia vaikutuksia voivat olla
esimerkiksi vaikutukset liikennejärjestelmään sekä
pohjavesialueisiin ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset.
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6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
61.1 Menetelmät ja lähtötiedot
Lähtötietoina on käytetty koko hankkeen ajan asukkailtaja järjestöiltä sekä työpajoissa, maastokävelylla
että erillisinä kannanottoina saatua palautetta, yleisötilaisuuksissa käytyjä keskusteluja ja hankeuutisoin
Lisäksi vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty-tia.
muun muassa Stakesin IVA-käsikirjaa (Stakes 2007).
onIhmisnkodtuveaisnrot(IVA)
prosei,javdneltpäöksvaiutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Käsikirjassa esitellään IVA:n periaatteita, vaiheita, toteutustapoja ja menetelmiä.
Tässä työssä sovellettuja vuorovaikutteisia menetelmiä on kuvattu luvussa 2.3. Vuorovaikutus ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ovat kaksi eri asiaa,
mutta niiden menetelmät ovat osin yhteneväiset.
Vuorovaikutustilanteet toimivat hankkeen aikana
monisuuntaisina tiedonvälityskanavina. Suunnittelun

tueksi saadaan tietoa asukkailta sekä muilta osallisilta ja samalla pystytään kertomaan hankkeesta siitä
kiinnostuneille. Tämä ei ole sosiaalisten vaikutusten
arviointia, mutta vuorovaikutustapahtumissa voidaan
saada tietoa myös sosiaalisten ja muidenkin vaikutusten arvioinnin lähtötiedoksi. Tällaisia vuorovaikutusmenetelmiä ovat muun muassa yleisötilaisu udet
maastokävely. Lisäksi käytetään muita, suoremmin ja
vaikutusten arviointia tukemaan muokattuja menetelmiä, jollaisena tässä hankkeessa toimivat työpajat.
Ensimmäisessä asukkaiden ja järjestöjen edustajille
pidetyssä työpajassa keskityttiin miettimään nykytilaa
hyviä ja ongelmallisia puolia sekä työpajaan jasen
osallistuneiden mielestä tavoiteltavaa tulevaisuuden
tilaa. Jälkimmäisessä työpajassa pohdittiin vaihtoehdoittain erityisesti sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta, miten eri vaihtoehdot toteutuessaan vaikuttaisivat ihmisten arkeen ja elämään.

Kuva 56.
Vaikutusten
arviointia tehtiin yhdessä paikallisten kanssa muun muassa maastokävelyllä 25.9.2007. Kuvassa
näkyy Ylä-Pihiajan ja Haaviston peltoaukea

Vaikutukset asukkaisiin ja lähiasuinympäristöön

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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6.1 .2 Vaikutusmekanismit

Hankkeesta aiheutuu vaihtoehdosta riippumatta vaikutuksia asutukseen ja asuinympäristöön. Vaihtoehtojen välillä on merkittäviä eroja lähivaikutusalueelle
jäävien määrissä. Moottoritievaihtoehdoista vaihtoehdossa 1jää lähialueelle selvästi eniten asukkaita.
Vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 tien läheisyyteen jää huomattavasti vähemmän asutusta. Vaihtoehdossa 0+
jää tien alle, koska muutokset tapahtuvat asutei
nykyisessä maastokäytävässä, mutta lähialueella
asuu paljon asukkaita. Asukasmäärälaskelmat eivät
olleet käytettävissä työpajassa, mutta osallistuneet
alueen asukkaiden ja järjestöjen edustajat pitivät
vaihtoehtoa 0+ asutukselle huonoimpana . Vaihtoehtojen vaikutusta maa- ja metsätalouskiinteistöille ja
nidekäytölarsnkiteövausnr-

VE3

VE2

VEi

VE 0+

Vaihtoehto

32

6

70

274

393

Asukkaita

Vaihtoehto 2 pilkkoo tiloja Uskin ja Pihlajan alueilla
sijoittuu paikoin lähelle asutusta. Linjauksen alleja
vähemmän kiinteistöjä kuin vaihtoehdossa 1 , silläjä
2 kiertää Virojoen taajaman pohjoispuo -vaihtoe

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 1 kärsivät eniten Virojoen taajaman ja
kylienasutPhjlesaiän.Emrk
Virojoen taajaman kohdalla nykyinen tie jää rinnakkaistieksi ja sen rinnalle rakennettava uusi moottoritie vaatii lisätilaa noin 50 metriä. Tällä hetkellä asutus
lähes tiessä kiinni,
on
ja
paljon
asutusta
jää
tielinjan
sekä lähialueelle.
ale

Vaihtoehto I

VE4

Taulukko 3. Tien lähialueelle (300 m) jäävät asukkaat

vioinnissa luvussa 6.12.

Tiehankkeen sosiaaliset vaikutukset voivat aiheutua
monista eri tekijöistä. Keskeisiä vaikutuksia voivat
olla hankkeen toteuttamisen aiheuttamat suorat vaikutukset, kuten esimerkiksi asunnon menetys, tien
rakentaminen asunnon läheisyyteen tai asuinyhtei
pirstoutuminen. Sosiaaliset vaikutukset voivat-sön
olla seurausta myös hankkeen välillisistä vaikutuksista, kuten melun leviäminen, ympäristön ja toimintojen muuttuminen tai hankkeen toteuttamisen, vaihtoehdon valinnan tai jonkin muun tekijän aiheuttama
pelko, huoli ja epävarmuus. Huolissa ja peloissa ei
vättämättä ole kyse epävarmuudesta tai muutoksen pelosta. Pelko ja huolet voivat perustua tietoon
todennäköisiin odotettavissa oleviin haitallisiin ja
vaikutuksiin, ei ainoastaan esimerkiksi oman edun
puolustamiseen. Huolen taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä
ja
mandolisukt.

Sosiaaliset vaikutukset ovat tiiviisti kytköksissä hankkeen muihin vaikutuksiin. Sen vuoksi asukkaiden
arvioita, näkemyksiä ja kokemuksia peilataan myös
esimerkiksi melulaskentojen tuloksiin ja maankäytön
kehityskuviin.

6.1 .3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Hankkeen keskeisin sosiaalinen vaikutus on muutos
asuinympäristössä, joka voi aiheutua eri tekijöistä.
Muutos voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Seuraavassa käydään läpi näitä eri muutoskohtia vaihtoehdoittain ja pohditaan vaikutuksen suuntaa edellä
kuvattujen lähtötietojen pohjalta. Tekstissä tuodaan
esiin se, milloin pohdinta on asukkaiden esittämää
sekä tukevatko muut vaikutusten arvioinnit ja asiantuntija-arvio asukkaiden käsitystä. Näiden pohjalta
muodostetaan asiantuntija-arvio vaikutuksista ja nuden merkittävyydestä.

Vaikutusten arvioinnin työpajassa keskusteltiin asukkaiden ja järjestöjen edustajien kanssa eri vaikutusten tärkeydestä. Vaikutus asukkaisiin ja asuinympäristöön nostettiin yksimielisesti tärkeimmäksi . Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nimettiin liikenneturvallisuus.

Merkittävimpiä vaikutuksia asukkaille aiheuttavat
edellä esitettyjen kiinteistöjen menetysten lisäksi
asuinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja
kohdistuvat asiat, kuten liikenteentervlisyn
sujuvuus ja turvallisuus, melu ja päästöt sekä muutokset maisemassa. Näistä liikenteen sujuvuus ja
turvalisnoeyhdkimrtävs,koa
etenkin nykytilanteessa turvallisuustilanne on huono
jatkuvista rekkajonoista liikenteelle ja asutukselle ja
aiheutuvat haitat ja riskit ovat sietämättömällä tasol-

Liikenteen vaikutukset elinympäristössä

Melu ja päästöt ovat paikoitellen ongelma nykytilanteessa. Osa vaihtoehdoista vähentää tai siirtää ongelmaa, koska vaihtoehdot sisältävät esimerkiksi meluntorjunnallisia toimenpiteitä, mutta mikään vaihtoehto
ei kuitenkaan poista melua ja päästöjä kokonaan.
Päästöjä ja vaihtoehtojen vaikutusta päästötilantee
arvioitu Ilmatieteen laitoksen mallinnukses -seno
jonka tulokset esitetään kappaleessa 6.9. Melun-sa,
0 ja 0+ ovat asukkaille huonoim-suhtenvaiod
mat. Uusista tielinjausvaihtoehdoista vaihtoehdossa
haitta kohdistuu useampiin asukkaislin kuin muissa 1
vaihtoehdoissa. Vähiten yli 55 dB melulle altistuvia
vaihtoehdossa 3. Melun leviämistä ja sen vaiku-on
tuksia on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.8.

Vaihtoehto 4 on yhdistelmä vaihtoehdoista 1 ja 3.
asti hankkeen lähialu-Linjaukseläp Ukin
eelle tai linjauksen alle ei jää merkittävästi asutusta.
Pihlajan kohdalla asutusta jää tien lähialueelle jonkin
verran, samoin kuin vaihtoehdossa 1, mutta itäosiltaan vaihtoehto vastaa vaihtoehtoa 3 ja on siis asutukselle parempi kuin vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 4

Määrällisesti vaihtoehdon 3 lähialueelle jää asutusta
vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa, sillä se kiertää sekä Uskin, Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan että Virojo
taajaman. Vaihtoehdossa 3 Virojoen ja Vaalimaan-en
kierto sijoittuu vaihtoehtoa 2 kauemmaksi pohjoiseen,
jossa sijaitsee muun muassa jokivarren lomamökke
Vaalimaanjoen rannalla muutama lomamökki jää-jä.
alle tai lähialueelle.
linjaukse

Vaihtoehto 3

lelta. Taajaman kiertäminen aiheuttaa kuitenkin sen,
osa vapaa-ajan asutuksesta jää vaihtoehdon etä
lähialueelle. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 Vaalimaan kylän
asutus tulee kärsimään tien haitoista.

matkl,usiäoetanprhil.Vto-

Valitun tielinjauksen viereinen ja ympäröivä maisema
tulee muuttumaan, riippumatta siitä, valitaanko uudessa vai nykyisessä tielinjassa kulkeva vaihtoehto.

Asukkaat nostivat esiin alueella selvästi nähtävissä olevan ongelman. Rekkojen kuljettajat roskaavat
tienpientareita. Roskat jäävät asutuksen kohdalla meluesteiden väliselle alueelle ja ovat siten pois
asukkaiden silmistä, mutta eivät tienkäyttäjien näkyvistä. Mikäli moottoritie vähentää toteutuessaan
rekkajonoja, hanke voi vaikuttaa tienvarsien yleiseen
siisteyteen. Aihe koetaan tällä hetkellä todelliseksi
ongelmaksi suunniteltavalla tieosuudella. Tienvarret
toimivat rekkajonossa odottavien kuljettajien kaatopaikkana ja käymälänä.

Rakentamisen aikainen liikkuminen turvataan, mutta
järjestäminen on haasteellisempaa esimerkiksi sen
vaihtoehdon 1 kohdalla. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on käsiteltytarkemmin kappaleessa 6.11.

Moottoritievaihtoehdot voivat aiheuttaa jonkin verran
estevaikutuksia ja muutoksiajo totuttuihin ja opittuihin
tie tulee jäämään arkielämnuthi.Van
jokaisessa moottoritievaihtoehdossa rinnakkaistieksi
paikallislilkenteen käyttöön. Kulku kaikille kiinteistöille tullaan järjestämään, mutta nämä suunnitellaan ja
ratkisnvy kohtaisem untluvaiheessa. Tiejärjestelyin turvataan kulku alueelta
toiselle.

ehtoon 0+ sisältyy turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, mutta myös asukkaiden ja järjestöjen edustajat
totesivat vaikutusten arviointiin keskittyneessä työpa
että vaihtoehto ei ole riittävä liikenteen suju--jas,
vuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta.

Kuijettajat saattavat poistua jonossa seisovista re
yllättäen. Rekkajonojen takia tietä ylittävien nä--koista
kyvyys on paikoin huono, kun rekkajono on liian lähellä liittymää. Tieosuudella ei vielä ole valaistusta koko

Tieosuudella on sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tienpientareiden levennyksistä huolimatta rekkajonot tulevat ajokaistalle asti ja etenkin
talviolosuhteissa tieosuudella kulkeminen koetaan
hankalaksi ja vaaralliseksi. Kaikki hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, etenkin moottoritievaihtoehdot, toisivat parannuksen tähän, eikä vaihtoehtojen 1 , 2, 3 ja
välillä ole tässä suhteessa eroja.
4

la. Myös työpajassa osalliset nostivat liikenneturvallisuuden erittäin tärkeäksi.
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tumisesta

Kuva 57. Tienvarren asutusja ympäristö kärsivät roskaan-

Suunnittelualueen kylät ovat rakentuneet luoteesta kaakkoon suuntautuvien jokien varsille. Samoin
pelto- ja metsäpalstat sekä tilat ovat usein pitkittäin
samansuuntaisesti. Kaikki vaihtoehdot tulevat halkomaan tiloja. Vaihtoehto 1 vaikuttaa olemassa oleviin
yhteisöihin, koska se sijoittuu nykyisen tien kanssa
samaan maastokäytävään. Vaihtoehto 1 sijoittuu siten hyvin lähelle nykyisen tienvarren asutusta tai jopa
päälle. Toisaalta se ei jaa uusia alueita kahtia. sen
Virojoen taajamassa asutus on jakautunut nykyisen
tien molemmin puolin. Moottoritien toteuttaminen tä-

Vaikutukset yhteisöihin

Virkistyskäyttöön vaihtoehdoilla ei ote merkittävää vaikutusta. Työpajassa asukkaiden ja järjestöjen edustajat totesivat, että joka vaihtoehdolla on luontovaikutuksia. Keskustelussa luontoarvoja ei kuitenkaan
painotettu, koska osalliset kokivat, että luontovaikutukset eivät merkittävästi eroalsi eri vaihtoehtojen
välillä. Luontovaikutuksia on tarkasteltu tarkemmin
kappaleessa 6.3.

Osittain muutos voi olla positiivinen, jos rekkajonoi
liittyvä roskaantumisongelma saadaan poistettua-hin
uusien lilkennejärjestelyjen avulla. Uuden tien rakentammen joko nykyiseen tai uuteen maastokäytävään
tulee kuitenkin muuttamaan maisemaa: tie halkoo
kulttuurimaisemaa, peltoaukeita, metsäalueita, kyllä,
sekä ylittää jokia ja tuo tullessaanVirojentam
meluesteitä. Ihmiset kokevat nämä maisemalliset
muutokset useimmiten nykytilaa heikentävinä. Mal
on pohdittu tar--semavikut hoedian
kemmin kappaleessa 6.7.

Huolta ja epävarmuutta voidaan vähentää avoimella
rehellisellä tiedottamisella. Hankkeen aikana onkin ja
pystytty hälventämään kysyjien epätietoisuutta vastaamalla kommentteihin ja kysymyksiin koko prosessin ajan eikä kommentoitu vain esimerkiksi ohjelmasta annettuja palautteita.

6.1 .4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Asukkaiden suurimmat huolenaiheet hankkeen suhteen liittyvät ensisijaisesti vaihtoehdon valintaan.
Tiehallinnon ja konsultin edustajat ovat käyneet
runsaasti vuoropuhelua eri järjestöjen edustajien ja
konsultin kuin Tiehallinnonkanslite n
toimesta. Monia huolia ja epävarmuuksia on pystytty
lieventämään tai poistamaan, kun asukkaille on vastattu käytettävissä olevan tiedon pohjalta avoimesti ja
on myös tarvitta-rehlist.Komnephjalt
se
vain suunnittelun
essa muokattu vaihtoehtoja kun
muut reunaehdot huomioon ottaen on ollut mandollista. Muutoksista on pyritty aktiivisesti tiedottamaan
myös osallisille. Jäljelle on kuitenkin jäänyt huoli siltä, mikä vaihtoehto tullaan valitsemaan: joka vaihtoehdossa jää linjauksen alle tai haitta-alueelle joku
asuin- tai vapaa-ajankiinteistö.

Huoli vaihtoehdosta ja vaikutuksista

Alueen kehittämisen ja erityisesti Salpalinjan bunkkerimuseoalueen kannalta työpajassa arvioitiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi VE 3. Työpajaan osallistufleet näkivät vaihtoehdot 1 , 2 ja 4 alueen kehittämisen
kannalta heikoimmiksi. Bunkkerialueen kehittyminen
kehittäminen otetaan kuitenkin huomioon eri vaih-ja
toehdoissa siten, että kulku alueelle ja Salpalinjaa
pitknyräuvamn.

hän tielinjaan jakaa kyläyhteisöä voimakkaasti, vaikka paikallisliikenteen,jalankulkijoidenja pyöräilijöiden
kulku turvataankin ali- tai ylikulkujen avulla. Vaihtoehdot 2, 3 ja 4 mandollistavat Virojoen taajaman yhtenälstämisen, koska sen läpi kulkee vaihtoehtojen
toteutuessa vain paikallisllikenne, ja muu liikenne ohjautuu moottoritielle taajaman pohjoispuolelle. Vaihtoehto 2 rauhoittaa Uskin—Ravijoen -aluetta, mutta
jakaa Pihlajan aluetta uudesta kohdasta (nykyisen
tien lisäksi). Vaihtoehto 3 kiertää taajamat, eikä näytä
aiheuttavan merkittävää estevaikutusta. Se tuo tien
lähemmäksi Nopalan ja Haaviston alueita, mutta ei
kuitenkaan jaa yhteisöjä. Vaihtoehdot 3 ja 4 vaikuttavat parhailta vaihtoehdoilta myös Vaalimaan taajaman yhtenäisyyden kannalta.
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Linjauksen alle jäävien tilusten osalta haittaa voidaan
maanomistajan kanssa neuvotellen pyrkiä lieventämään esimerkiksi tilusjärjestelyjen avulla. Tavoitteena on yhtenäisten pelto- tai muiden maa-alueiden
muodostaminen esimerkiksi maapalstoja vaihtamalla. Asuinkiinteistöjen osalta lunastukset tai muut korvaukset, kuten haittakorvaukset ovat normaali käytäntö.
Asuinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä pyritään torjumaan eri keinoin, esimerkiksi meluestein.
Haittojen lieventäminen saattaa kuitenkin johtaa epämieluisiin maisema- tai muihin vaikutuksiin. Näitä voidaan eri vaihtoehtojen kohdalla pyrkiä lieventämään
ottamalla meluesteitä, tienvarsi-istutuksia ja muita
vastaavia haittojen lievennystoimenpiteitä suunniteltaessa asukkaiden näkemykset huomioon. Ratkaisuja pyritään muokkaamaan paikalliseen maisemaan ja
myös niin kutsuttua paikallista henkeä.

imagonspvk.Nihyrtänuoma k

Haittoja elinkeinoelämälle ja alueen kehittämiselle, esimerkiksi matkailuelinkeinolle, voidaan pyrkiä
vähentämään tienvarsiopasteilla. Näin pyritään minimoimaan liittymien sijainnin negatiivinen vaikutus
esimerkiksi bunkkerimuseoalueen kehittymiselle.
6.1.5 Johtopäätökset
Hankkeen merkittävimpiä sosiaalisia vaikutuksia ovat
vaikutus paikallisten asumiseen ja liikkumiseen sekä
liikkumisen turvallisuuteen. Kaikki vaihtoehdot parantavat liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta, mutta
vaihtoehto 0+ parantaa näitä asioita vähemmän kuin
moottoritievaihtoehdot. Nykytilanteen ollessa sietä
liikenneturvallisuuden ja liikkumisen näkökul--mätön
masta, vaikutusta voidaan pitää hyvin merkittävänä.
Hankkeen vaikutukset asumiseen ovat pitkäkestoisia
pysyviä ja sekä positiivisia että negatiivisia. Niis- tai
sä vaihtoehdoissa, joissa tielinjaus kiertää taajamat
kylät, korostuvat positiiviset vaikutukset kylien ja
rauhoittuessa muulta kuin paikallisliikenteeltä. Tämä
tulee vaihtoehtojen toteutuessa näkymään terveellisempänä ja turvallisempana asuinympäristönä ja
ja hyvää elämän-voiakutsdenrvytä
laatua edistäen. Negatiiviset vaikutukset korostuvat
vaihtoehdoissa, joissa linjaus kulkee asuinalueiden
tuntumassa tai läpi. Vaikutukset asuinympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ovat
merkittäviä myös siinä suhteessa, että ne linjaavat
alueen tulevaisuuden kehityssuuntia muun muassa
alueidenkäytön suhteen.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

aiheuttaa vaihtoehto 3. Pirstoutuvat pellot hankaloittavat viljelyä, kun kulku pelloille vaikeutuu.

-

6.2.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
verta i IU
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6.2 Vaikutukset aluerakenteeseen ja maankäyttöön
Asuminen

joisesta.

Kai kki moottoritieva i htoehdot tarjoavat hyvät mahdollisuudet alueen kehittämiseen. Vaalimaan kulttuurimaisema rajoittaa kuitenkin maankäytön leviämistä
Kun lisäksi nykyisen valtatien ja raja -aseman sine.
eteläpuolelle rakennetaan laaja rekoille tarkoitettu pysäköintialue, jää ainoaksi merkittäväksi laajenemissuunnaksi pohjoinen , Lappeenrannantien (maantien
varren alue. Siellä on hyvin tilaa uusien toimin-387)
tojen sijoittumiselle, ja parhaat yhteydet tälle alueelle
tarjoavat vaihtoehdot 3 ja 4. Lisäksi vaihtoehdot 3 ja
Vaalimaan kylän kiertämällä sen poh-4rauhoitv

Virolanden kunnan ensisijainen logistiikka- ja teollisuuspalveluiden kehittämiskohde on Vaalimaan alue.
Vaalimaan raja -aseman läheisyys on lisännyt selvästi
tarvetta alueen kehittämiseen sekä kuljetuksia ja logistiikkaa palvelevien toimintojen sijoittumiselle. Kysyntää tilaa tarvitseville toiminnoille on paljon ja sen
odteanksvlähitueads.Vlimat
tarkoitus kehittää raja -asemaan tukeutuvan logis on
tarpeisiin. Lisäksi alueella on tarpeita matkaili--tikan
joita palvelevien toimintojen sijoittumiseen.

Vahterikossa ei ole merkittävää laajenemistarvet
nykyiset varaukset todennäköisesti riittävät.-ta,silä
Vahterikon alue on pyritty kytkemään uuteen väylään
kaikissa vaihtoehdoissa siten, että matkaa lähimpään
eritasoliittymään ei tule neljää kilometriä enempää.
Parhaiten Vahterikon kehittämisen tavoitteet toteuttaa vaihtoehto 4, jossa eritasoliittymä sijoittuu alueen
länsipuolelle alle kanden kilomerin päähän. Kaikissa
moottoritievaihtoehdoissa Vahterikon alueen käyttöön jää nykyinen tie, jonka sujuvuus paranee huomattavasti moottoritieratkaisuissa.

Suunnittelualueella on nykyisin kaksi aluetta, joissa
toimii teollisuus- ja kuljetusalan yrityksiä. Vahterikon
alue Virolandella on asemakaavoitettu teollisuuden
varastotoimintojen alueeksi. Vaalimaalla on kulje-ja
tusalan toimintaa.

Teollisuus-, varasto -ja logistiikkatoiminnot

6.2.1 Menetelmät ja lähtötiedot

5,9 km
3,2 km
0,6 km
2,1 km

Maanviljely kärsii eniten vaihtoehdossa 1 , joka leikkaa
viljelyalueita 5,9 kilometrin matkalla. Vähiten haittaa

VE 1:
VE 2:
VE 3:
VE 4:

Seuraavassa on osoitettu viljelyalueiden menetykset
eri vaihtoehdoissa.

Maanviljelystä elinkeinonsa saavien määrä (noin 15%
Virolanden kunnan asukkaista v. 2004) alueella jatkaa
todennäköisesti laskuaan tulevaisuudessa. Peltoala
viime aikoina säilynyt ja todennäköisesti säilyy ku- on
takuinkin ennallaan, mutta alalla toimijoiden määrä
vähenee ja tilakoko kasvaa. Suunnitteluosuuden laajimmat peltoalueet ovat viidessä keskeisessä jokilaaksossa. Muualla ei juuri ole viljelyalueita. Sen sijaan
talousmetsillä on tärkeä asema alueen asukkaiden
toimeentulossa. Monilla on omistuksessaan metsää,
josta saadaan lisätuloja palkkatulojen lisäksi.

Maa- ja metsätalous

Virojoen taajaman nykyinen asutus on sijoittunut
pääosin nykyisen valtatien eteläpuolelle, mutta tien
pohjoispuolellakin on runsaasti asutusta aivan nykyisen tien tuntumassa. Lisäksi nykyisen tien varressa
jonkin verran asutusta Kattilaisten, Uskin, Haa on
—Yläpihlajan alueilla. Vaalimaalla hajanainen-viston
asutus sijaitsee myös osin lähellä nykyistä valtatietä,
samoin Virojoen ja Vaalimaan välisellä alueella. Virojen länsipuolella sijaitsevat kylät ovat pieniä, eikä
niissä ole odotettavissa kasvua. Virolanden kunnan
keskustaajama, Virojoki, sen sijaan jatkanee kasvuaan jonkin verran tulevaisuudessakin. Osa kasvusta
saattaa kohdistua myös Vaalimaan alueelle, koska
siellä on odotettavissa merkittävää työpaikkojen Iisääntymistä erilaisissa logistisissa palveluissa . Parhaillaan laadittavana olevassa Virojokea ja Vaalimaa
koskevassa osayleiskaavan muutoksessa tullaan-ta
ottamaan huomioon nämä tulevaisuuden tarpeet.
Osayleiskaavassa Virojoelle on tarkoitus osoittaa
asumista. Virojokea kehitetään asumiseen ja julkisiin
palveluihin keskittyvänä taajamana, jossa on myös
hyvät kaupalliset palvelut. Vaalimaalle taas on tarkoitus kehittää palveluja matkailijoille ja kuljetusalalle.

Pirstoutuminen on myös metsätalouden ongelma,
kun kulku metsäpalstoille vaikeutuu. Moottoritievaihtoehdoilla ei ole kuitenkaan oleellisia eroja metsätalouden kannalta, vaikutukset vain kohdistuvat eri
tahoi Ile.

Lähtötietoina on käytetty tietoja Kymenlaakson seutukaavasta ja taajamia koskevasta vaihemaakuntakaavasta, Virolanden - Vaalimaan osayleiskaavasta
sekä valmisteilla olevasta uudesta osayleiskaavasta
sekä Haminan yleiskaavasta. Lisäksi lähtötietoina
ovat toimineet aluetta koskevat asemakaavat. Tietoja
maankäytöstä on hankittu myös keskusteluista hankkeen ohjausryhmässä kuntien kaavoittajien kanssa
sekä erikseen maakäyttöä koskevassa työryhmäpalaverissa.
Aluerakenteeseen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu
odotettavissa olevina muutoksina palvelurakentees
sekä yksityisten ja julkisten palveluiden saavutet--sa
tavuudessa. Maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset
arvioitu muutoksina maankäytössä nykytilaan ver- on
rattuna. Lisäksi on tarkasteltu odotettavissa olevien
muutosten merkittävyyttä.
Arviointi on tehty asiantuntijatyönä, ja vaikutuksista
keskusteltu kuntien ja maakuntaliiton kaavoituk- on
sesta vastaavien kanssa.
6.2.2 Vaikutusmekanismit
Moottoritien rakentaminen vaikuttaa maankäyttöön
pääasiassa välillisesti muuttamalla ihmisten liikkumistottumuksia. Moottoritie aiheuttaa maankäytön
pirstoutumista, mutta toisaalta se saattaa eheyttää
aluerakennetta ja parantaa palveluiden saavutetta
-vu
utta.
Vaikutuksia maankäyttöön ja aluerakenteeseen on
tarkseluodviaenmutoksialen
maankäytössä ja palvelurakenteessa. Uusi moottoritie saattaa muuttaa maankäyttöä siellä, missä
muutoksille on kysyntää, yleensä erityisesti tulevien
eritasoliittymien läheisyydessä. Liittymien läheisyys
houkuttelee usein kaupallisia palveluja tai teollisuusja varastotoimintaa. Tässä hankkeessa Vaalimaan
-aseman läheisyys tuo vahvan ulottuvuuden raj
mandollisille maankäytön muutoksille.
Uusi väylä muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia ja
sen myötä saattavat myös asiointitottumukset muuttua. Palvelut voidaan hakea muualta kuin tällä hetkellä. Tämä saattaa muuttaa välillisesti aluerakennetta
maankäyttöä.
ja

Virojoen taajamassa toimii päiväkoti, ala- ja ylä-asteen koulut sekä lukio ja terveysasema. Suunnitte-

Vaalimaalle on suunnitteilla varauksia raja -aseman
läheisyyttä hyödyntävälle logistiikkakeskukselle. Lisäksi alueella on tarve laajalle rekkojen pysäköintialueelle. Virojoen eritasoliittymä tarjoaa liikenteellisesti otollisen paikan esimerkiksi matkailua tai muita
kaupallisia palveluja tarjoavalle toiminnalle. Suunnittelualueen asukasmäärä on varsin pieni, eikä se riitä
ylläpitämään useita palveluja. Suunnittelualueen palvelutarjonta voi laajentua matkailijoiden ja rekkojen
tarvitsemilla palveluilla, jotka ovat myös paikallisten
asukkaiden käytettävissä. Lelun eritasoliittymän tuntumaan Hamina on varannut alueita työpaikoille sekä
teollisuudelleja varastotoiminnoille. Moottoritieyhteys
nopeuttaa Virolanden, Miehikkälän ja Ylämaan kuntien yhteyksiä Haminaan ja Kotkaan, mikä parantaa
näiden kuntien yhteyksiä ja erikoispalveluiden saavutettavu utta.

Kaikissa moottoritievaihtoehdoissa on neljä eritasoliittymää, jotka palvelevat samoja aluekeskuksia.
Vaihtoehdoissa 3 ja 4 on lisäksi viides eritasoliittymä
Vaalimaalla Lappeenrannantien kohdalla. Eritasoliittymät eivät suoraan avaa mandollisuuksia uusien
toimintojen syntymiseen, mutta todennäköisintä on
ja Vaali-mankäytöumienLl,Vroj
maan eritasoliittymissä. Vaihtoehto 3 toteuttaa parhaiten Virojoen taajaman haluttua kehityssuuntaa
moottoritielinjauksen ja nykyisen valtatien välisellä
alueella. Vaihtoehdossa 4 eritasoliittymän sijoittuminen Vahterikonkankaan länsipuolelle nykyisen valtatien tuntumaan saattaa edistää ei-toivottua Virojoen
taajaman nauhamaista hajaantumista myös taajaman länsipuolelle.

Haminan seutu kasvaa hyvin hitaasti, eikä alueella
varauduta nopeampaan kasvuun tulevaisuudessakaan. Siksi merkittävin maankäyttöä koskeva kehitys
tällä suunnitteluosuudella on odotettavissa Vaalimaan
-aseman läheisyyteen sijoittuvissa toiminnois raj
jotka palvelevat kuljetus- ja logistiikka -alaa sekä-sa,
matkailua. Merkittäviä uusia asuinalueita osuudelle
ei todennäköisesti ole tulossa. Virojoen taajamassa
Vaalimaalla varaudutaan asuinalueiden tiivistämi ja
ja laajentamiseen. Suunnitteluosuuden asuk--sen
kaista suuri osa käy työssä Haminan —Kotkan seudulla tai Vaalimaalla, koska alueella ei ole merkittäviä
työpaikkakeskittymiä Vaalimaata lukuun ottamatta.
Pendelöinti on yleistä ja työmatkat voivat olla pitkiä.

Aluerakenne

Maankäytön muutosten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta. Tässä hankkeessa erityisen suurena
epävarmuustekijänä on pidettävä Venäjän kaupan
sekä matkailun kehittymistä. Kaupan toimintaedelly-

Epävarmuustekijöitä

Vaihtoehto 2 sijoittuu aivan Valkjärven leirikeskuk
läheisyyteen ja leikkaa osan harjoitusmaastosta.-sen
Muut vaihtoehdot eivät muuta nykyistä tilannetta, kun
kulkuyhteydet pohjoisten harjoitusmetsien ja Valkjär
välillä turvataan. Yhteydet suunnitellaan tarkem--yen
min yleissuunnitelman yhteydessä.

Reserviupseerikoulutus on Haminan seudulla yksi
keskeisimmistä puolustusvoimien toiminnoista ja siksi tärkeä koko seutukunnan tulevaisuudelle. RUK:lla
laajoja harjoitus ja leirialueita, onsuitela
joidentmaulkyeäjtmanulvisdesakin. Valkjärven leirikeskus nykyisen valtatien eteläpuolella, Uskin eteläpuolella, on koulun toiminnalle
erittäin merkittävä. Lisäksi RUK käyttää harjoitustarkoituksiin laajoja metsäalueita Uskin pohjoispuolella.
Näiden alueiden välisen kulkuyhteyden turvaaminen
myös tärkeää RUK:n toiminnalle.
on

Reserviupseerikoulun (RUK) harjoitus- ja leiritoiminta

Suunnitteluosuudelle on mandollista kehittyä palveluita eritasoliittymän yhteyteen, mutta palveluiden
sijoittuminen riippuu jatkosuunnitteluun valittavasta
vaihtoehdosta ja tarkistettavana olevasta osayleiskaavasta. Moottoritien sijainti ratkaistaan yleissuunnittelun yhteydessä.

lualueen asukkaat hakevat päivittäistavaransa joko
Haminasta, missä on laaja tarjonta tai Virojoen taajamasta, missä on kolme päivittäistavarakauppaa ja
raja -ase-joitaknerslä.LikValmn
man tuntumassa on joitakin lähinnä matkailua palvelevia kauppoja. Hanke saattaa heikentää Virojoella
toimivien kaupallisten palvelujen toimintaedellytyksiä, mikäli Virojoen eritasoliittymän yhteyteen sijoittuu esimerkiksi suuri päivittäistavarakaupan yksikkö.
Merkittävän päivittäistavarakaupan sijoittuminen Vaalimaalle saattaa myös heikentää Virojoen nykyisten
kaupallisten palvelujen tarjontaa. Tällöin osa Virojo
asukkaista siirtyy hakemaan päivittäistavaransa-en
Vaalimaalta. Palvelut voivat siten muuttua nykyisiä
monipuolisemmiksi, mutta ne joudutaan hakemaan
kauempaa.
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Myös ihmisten arjen kannalta paras vaihtoehto on
VE3, joka kiertää asutuksen ja siirtää liikenteen hajtat pääosin metsäalueille.

Markkinoiden ja talouselämän kannalta vaihtoehto 3
ja tavoitteet.
toeuaprhinkteov

Jos moottoritietä ei toteuteta, niin nopeiden yhteyksien tarjoama etu menetetään ja alueen kehittäminen
hidastuu odotettavissa olevasta kehityksestä. Lisääntyvän liikenteen aiheuttamat ongelmat pahentuvat ja
tai rajoittavat uusien toimintojen sijoittumista estäv
alueelle.

Uusi moottoritieyhteys parantaa liikenneturvallisuutta
nopeuttaa yhteyksiä Haminaan ja Kotkaan. Vaihto- ja
ehdot 0 ja 0+ eivät tätä tee. Moottoritievaihtoehdoissa
Virojoen yhteydet Haminaan nopeutuvat huomattavasti. Vaihtoehdossa 1 eritasoliittymä sijoittuu taajama-alueelle, muissa vaihtoehdossa eritasoliittymä on
noikadelmtrnpäsajt.

6.2.5 Johtopäätökset

Maatilojen pirstoutumisen vaikutuksia voidaan lieventää tilusjärjestelyin, joiden avulla helpotetaan tilojen
säilymistä elinkelpoisina kokonaisuuksina. Joidenkin
kiinteistöjen kohdalla tien aiheuttamat haitat saattavat olla niin merkittäviä, ettei lieventämistoimenpiteil
ongelmia voida vähentää. Tuolloin voidaan harkita-lä
myös maan lunastamista.

6.2.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Kaavoituksella pyritään varautumaan tulevaisuuden
tarpeisiin siten, että tulevalle toiminnalle varataan
mandollisimman laajoja alueita "kaiken varalta". Kaikki kaavoissa esitetyt aluevaraukset eivät aina tule toteutumaan esitetyssä laajuudessaan.

tyksissä tapahtuvat muutokset heijastuvat pian rajaaseman toimintaan ja sitä kautta myös toimintojen
haluun sijoittua alueelle. Todennäköistä kuitenkin
että kauppa Venäjän kanssa kasvaa koko ajan jaon,
etäkaupnsil urkamnedl.Ysi
este on viisumivapaus, jonka voimaantulo todennäköisesti mullistaa rajan yli kulkevan matkustajaliiken
Tämä puolestaan edellyttää palvelutarjonnan-ten.
lisäämistä rajan läheisyydessä.

sekäuojlhtin

Arvioitavalta alueelta on tehty luontoselvitys vuosina
Koska tuolloin ei tie-203-4(Rintae20).
detty kaikkia linjausvaihtoehtoja, osoittautui selvitys
monelta osin puutteelliseksi. Lisäksi vuoden 2004
selvitykäönluotdirekvn lV(a)
nisäkäslajin liito-oravan elinalueiden rajauksia jouduttiin tarkentamaan. Biologi Esa Korkeamäki selvitti kesällä 2007 Virolanden sudenkorentolajistoa
ElämyksiSaIp-e hnkytedsä
(Korkeamäki 2007). Selvitettävän alueen vesistöis
tehty myös kalastoselvitys (Korkeamäki 2007).-säon
Uhanalaistietoja saatiin Suomen ympäristökeskukselta. Tietoja selvitysalueella pesivistä petolinnuista
sekä Virojoen lepakoista saatiin petolinturengastaja
Roope Elfvingiltä.

6.3.1 Menetelmätja lähtötiedot

6.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön

Hankkeen eri moottoritievaihtoehdot muuttavat yleisesti ottaen melko vähän suunnitteluosuuden maankäyttöä, lukuun ottamatta Vaalimaan aluetta, missä
odotettavissa merkittäviä maakäytön muutoksia. on
Myös Lelun alue Haminassa saattaa muuttua oleellisesti, jos yleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet
toteutuvat. Muutokset ovat todennäköisempiä Vaalimaalla kuin Lelussa.

RUK:n toimintojen kehittyminen ei edellytä lisämaan
tarpeita, mutta yhteyksien turvaaminen eri osa -alueiden välillä on tärkeää. Vaihtoehto 2 on RUK:n kannalta huonoin.

Virojoen taajaman kehittäminen ja sen rauhoittaminen liikenteeltä voidaan katsoa toteutuvan parhaiten
vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4. Vaihtoehto 3 tukee parhalten Virojoen taajaman haluttua kehityssuuntaa. Vaihtoehdoissa Q+ ja 1 taajaman kehittäminen on selvästi
vaikeampaa.

Vaalimaan alueen kehittämisen kannalta kaikki moottoritievaihtoehdot ovat myönteisiä. Vaihtoehdot 3 ja
tarjoavat kuitenkin parhaat edellytykset Vaalimaan 4
pohjoispuolisten alueiden tehokkaaseen hyödyntämiseen logistiikkaa palvelevana alueena ja jättää
-asemalle riittävästi tilaa oman alueensa kehittä- raj
miseen.

41
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Vuonna 2007 tehtiin vaihtoehtoisilla linjauksilla 0+,
1 , 2, 3 ja 4 luontoselvitykset, joissa selvitettiin luontodirektiivissä mainittujen ja uhanalaisten eliölajien
esiintymät sekä luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Linjausvaihtoehtojen maastokäytävät tutkittu n maastossa
- 28.8.2007. Tarkimmin maastossa tutkittiin poh- 24.
joisimmat vaihtoehdot 2, 3 ja 4, jotka Rintasen (2004)
vain osittain. Linjaukset ovatselvitykäou
tarkentuneet ja muuttuneet luontoselvitysten aikana,
joten maastotyöt on tehty linjauksia selkeästi laajemmalla alueella.
Nuoret talousmetsät selvitettiin suurpiirteisesti, sillä niillä luontodirektiivissä mainittujen eliölajien,
uhanalaislajiston sekä arvokkaiden elinympäristö jen esiintymisen todennäköisyys on pieni. Tarkim
tutkimukset keskitettiin karttojen perusteella-mat
ojittamattomille soille, jokien rantavyöhykkeille, lehtipuuvaltaisiin metsiin sekä uomaltaan luonnontilaisilta
vaikuttaneisiin puroihin. Arvokkaiden elinympäristöjen
kasvillisuudesta tehtiin tarkemmat kuvaukset.
Liito-oravalle sopivissa elinympäristöissä tutkittiin
haapojen (läpimitta yli 20 cm) ja suurempien kuusten
tyvet ulostepapanoiden löytämiseksi. Lisääntymis- ja
sekä ruokailupuut eriteltlin ja niidenlevähdyspaikt
koordinaattipisteet tallennettiin GPS -laitteeseen.
Luontodirektiivin liitteen lV(a) sudenkorentolajia kir jojokikorentoa etsittiin Virojoen ja Vaalimaanjoen
koskialueilta. Rauni Caselius oli havainnut lajin Vaalimaanjoen Suntiankoskella Miehikkälässä vuonna
(Korkeamäki 2007). Vaihtoehtoisten tielinja-205
usten tuntumassa sijaitsevilla lammilla havainnoitiin
IV(a)-liitteen sudenkorentolajeja sirolampikorentoa ja
IV (a)-liitteen lajien havainnoi-lumeapikornt.
misen yhteydessä tehtiin lajilistat myös muista tutkituilla alueilla havaituista sudenkorentolajeista.
Maastokäytävien kasvillisuutta havainnoitiin kaikkien maastotöiden yhteydessä. Nykyisen linjauksen
tienvarsikasvillisuutta on tutkittu Rintasen (2004) toimesta, joten sitä ei tutkittu vuonna 2007. Pientareet
niitettiin kesällä 2007 varhaisessa vaiheessa, joten
kasvilajien määrittäminen olisi ollut vaikeaa.
6.3.2 Vaikutusmekanismit

Suurella tiehankkeella voi olla merkittäviä, sekä välittömiä että välillisiä, vaikutuksia luonnonoloihin.
Olemassa olevaa väylää myötäilevien vaihtoehtojen
vaikutus on vähäisempi, mutta suurelta osin uuteen
maastokäytävään rakennettavan moottoritien vaiku-

tus on välillisiltä vaikutuksiltaan suuri: tie katkaisee
eläinten luonnolliset kulkuväylät, jolloin ne joutuvat
etsimään vaihtoehtoisia reittejä. Usein tämä johtaa
törmäyksiin liikenteen kanssa. Moottoritie saattaa
katkaista luontodirektiivin liitteen lV(a) nisäkäslajin liito-oravan kulun muille metsäalueille. Se voidaan tulkita luonnonsuojelulain tarkoittamaksi hävittämiseksi
heikentämiseksi, joka vaatii luvan alueelliselta ym-ja
päristökeskukselta. Suunnittelualueen joissa elävän
IV(a)-liitteen nisäkäslajin saukon elinoloihin silloituksilla voi olla heikentävä vaikutus, sillä eläinten kulku
joen vartta pitkin saattaa estyä. Tuolloin vaarana on
alle.
eläintjmauoen
Linnustoon välittömästi vaikuttavia tekijöitä tiehankkeessa ovat elinympäristöjen tuhoutuminen ja heikentyminen sekä häirintä. Linnut siirtyvät pois melua
aiheuttavan tien ympäristöstä, sillä koiraiden laulu ei
kuulu tiemelun yli. Erityisesti petolinnut ovat herkkiä
häirinnälle. Moottoritie pirstoo lisää jo metsätalouden
vuoksi pirstoutuneita metsiä, jolloin muun muassa
metsäkanalintujen lisääntyminen vaikeutuu. Kallioalueiden louhiminen tienrakennuksen yhteydessä
vähentää uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäville ja
1 -liitteen lajeille kehrääjälle ja kangas-lintudrekv
kiurulle sopivia elinympäristöjä.
Tien rakentaminen ja liikenne ympäristöriskeineen
saattavat heikentää vesistöjen tilaa, jolloin pohjaeliöstön lisäksi kalasto saattaa hävitä. Koska välillä
Hamina —Vaalimaa on arvokkaita jokia sekä yksi erityisen arvokas taimenpuro, täytyy vesistöihin kiinnittää erityistä huomiota. Kasvillisuuteen tien rakentaminen voi vaikuttaa hävittämisen lisäksi muuttamalla
arvokkaiden elinympäristöjen, kuten purojen ja soi-

Kuva 58. Hirvien talvehtimisalueetja vaellusreitit
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Vaihtoehdossa 0+ vaikutukset luontoarvoihin ovat
vähäisimmät, sillä nykyisen valtatien varrella metsien
ikärakenne on enimmäkseen hyvin nuori. Liito-oravaan VE 0+ vaikuttaa lähinnä Uskin ja Virojoen taajaman kohdalla. Uskin kohdalla on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Koska havaintoja on tehty
tien molemmilla puolilla, saattaa tien leventäminen
vaikeuttaa liito-oravien liikkumista. Virojoen taajaman
kohdalla on tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2007,
lisääntymispaikkaa. Koskamutaleiöynt
taajaman kohdalle on suunniteltu liittymäjärjestelyjä,

Vaihtoehto 0+

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina

den, vesitaloutta. Koska merkittävimmät kasviesiintymät ovat arvokkailla elinympäristöillä, saattaa tästä
aiheutua lajiston köyhtymistä ja uhanalaislajiston häviämistä.

6.3.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Kaikki vaihtoehdot kulkevat länsiosassa samaa väy lää Harun pohjoispuolelta . Mustalaishaan merkittävä
liito-oravan lisääntymispaikka sijaitsee vaihtoehtoisten maastokäytävien lounaispuolella. Myös Uskin
rikkonainen liito-oravan elinalue on kaikkien vaihtoehtoisten linjausten tuntumassa.
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Kuva 59. LIIto-oravan lisääntymispaikka Paisillanojalla erottuu jo haapojen määrästä (kuva Petri Parkko)
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Vaihtoehdon luontovaikutukset Kattilaiseen asti ovat
samat kuin vaihtoehdolla 1 , sillä linjaus on lähes
sama. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikko
on vaihtoehdon 2 tuntumassa kuusi, joten vaih--ja
toehto on lajille haitallisin. Kattilaisten itäpuolella on
merkitävlo-anstymipkaHenäsuo,
joka jää linjauksen eteläpuolelle. Haukijärvenpeltojen
merkittävä liito-oravan lisääntymispaikka jää maastokäytävän eteläosaan, mutta lajista on tehty havain-

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdon 1 tielinjaus ei halkaise hirvien talvehtimisalueita. Moottoritie hirviaitoineen rajoittaa kuitenkin hirvien liikkumista tien poikki, minkä vuoksi
eläinylikulkuja ehdotetaan rakennettavaksi hirvien
tavanomaisille kulkureiteille. Ylikulkuja on alustavasti
suunniteltu Kattilaisten ja Uskin kohdalle, Saarasjär
eteläpuolelle sekä Virojoen ja Vaalimaan välille. -yen

Tielinjaus kulkee Mustalammen ja Pienijärven välistä.
ovat todennäköisiä luontodirektiivin liitteen Lamet
IV(a) sudenkorentolajin sirolampikorennon lisääntymispaikkoja. Mustalammen ja Pienijärven välisellä
metsäalueella tavattiin vuonna 2007 metsoja ja kaksi
tiltalttikoirasta. Linjaus pirstoo lintudirektiivin 1-liitteen
ja uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävän metsonlajin
mikä heikentää lajin elinmandollisuuksia elinau,
alueella.

Vaihtoehto myötäilee suurelta osin vanhaa tielinjaus ta, eikä tie sijoitu kokonaan uuteen maastokäytävään.
Nykyisen valtatien varressa metsät ovat enimmäkseen nuoria talousmetsiä, joten arvokkaita elinympäristöjä esiintyy niukasti. Tien varrelta on löydetty liito-oravaa, mutta lajin merkittävimmät lisääntymis- ja
sijaitsevat melko etäällä linjauksesta. levähdyspaikt
Uskin kohdalla oleva liito-oravan elinalue on hankalin
liito-oravan tarvitsemien metsäyhteyksien säilyttämisen suhteen. VEi sivuaa myös Virojoen taajaman
liito-oravan elinaluetta.

Vaihtoehto I

Ruokolammella on luontodirektiivin liitteen IV (a)
sudenkorentolajin sirolampikorennon merkittävä Iisääntymispaikka. Vaahterikonsuon kohdalla tien
pohjoisluiskalla kasvaa pieni kasvusta uhanalaista keltamataraa ja Metsäkuokan kohdalla, valtatien
pohjoispuolella, Kymenlaaksossa hyvin harvinaista
isokäenrieskaa.

Vaihtoehdon luontovaikutukset Kattilaiseen ovat samat kuin vaihtoehdoilla 1 ja 2. Vaihtoehto kulkee viiden liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan tuntumassa, joista Ruokosuon varttuneen metsän alue
säästetty esimerkillisesti hakkuissa. Alueelle on on
jäteylio-ravunstim aruokilu- ja suojapuita sekä kulkuyhteydet muihin metsiin.
Ruokosuon metsäalueella on nuorten talousmetsien

Vaihtoehto 3

Vaihtoehdon 2 tielinjaus halkaisee Saarasjärven läheisyydessä olevan laajan hirvien talvehtimisalueen
eteläosissa. Moottoritie hirviaitoineen estää hirvien
liikkumisen tien poikki, minkä vuoksi eläinylikulkuja
ehdotetaan rakennettavaksi hirvien tavanomaisille
kulkureiteille. Ylikulkuja on alustavasti suunniteltu
Kattilaisten ja Uskin kohdalle, Saarasjärven läheisyyteen sekä Virojoen ja Vaalimaan välille.

VE2 kulkee suoraan luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaan Sikovuoren kallioalueen yli. Vaihtoehdon 2 kohdalla olevia pienialaisempia arvokkaita
elinympäristöjä ovat Rapamäen ja Lipiäispellon suot.
Leppäkankaalla sijaitseva kanahaukan pesä on myös
vaihtoehdon 2 tuntumassa.

Virojoen rantamilla on merkittäviä liito-oravan lisääntymispaikkoja ja joen rantapuusto toimii kulkuväylänä
muihin metsiin. Vaihtoehto kulkee lisääntymis -ja levähdyspaikkojen pohjoispuolelta. Koska rannoilla on paljon
peltoja, on rantapuuston merkitys liito-oravan kulkuyhteytenä suuri. Joen ylityksessä vaarana on liito-oravan
kulkuyhteyden katkeaminen rantoja pitkin pohjoiseen.
VE2 kulkee merkittävän ja laajan Paisillanojan luta oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan pohjoispuolelta.
Liito-oravan elinalueen luoteisosaan on vaihtoehdossa
suunniteltu liittymäjärjestelyjä, joten lajin tarvitsemat 2
kulkuyhteydet vaativat suunnittelua.

Saarasjärven kaakkoisosassa on useita luontoarvo
Liito-oravan elinaluetta on hakattu vuonna 2007,-ja.
on pienentynyt. Kulkuyhteydetjotenalumrkiys
ovat silti edelleen olemassa. VE2 kulkee suoraan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan läpi. Liitooravalle sopiva elinympäristö jatkuu edelleen pohjoisessa Saarasjärven rantametsissä. Saarasjärvenoja
tarkoittama puro, jolla elääonumaltvesi
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä purotaimen.

toja myös käytävän pohjoispuolella (Rintanen 2004),
on kulkuyhteyden katkeaminen ruokai- jotenvar
lualueille sekä Uskin liito-oravan elinalueille.

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

täytyy liito-oravan esiintyminen alueella selvittää tarkemmin.
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Saarasjärvellä vaihtoehdon 4 luontovaikutukset ovat
samat kuin vaihtoehdoilla 2 ja 3. Virojoella vaihtoehtolinjaus kulkee liito-oravan lisääntymispaikkojen

Vaihtoehdon luontovaikutukset Kattilaiseen asti ovat
samat kuin vaihtoehdoilla 1 , 2 ja 3. Vaihtoehto 4 kulkee Mustalammen ja Pienijärven välistä, jossa vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdolla 1.

Vaihtoehto 4

Vaihtoehdon 3 tielinjaus halkaisee Saarasjärven läheisyydessä olevan laajan hirvien talvehtimisalueen
eteläosissa. Moottoritie hirviaitoineen estää hirvien
liikkumisen tien poikki, minkä vuoksi eläinylikulkuja
ehdotetaan rakennettavaksi hirvien tavanomaisille
kulkureiteille. Ylikulkuja on alustavasti suunniteltu
Kattilaisten kohdalle, Nopalan ja Uskin välille, Saarasjärven läheisyyteen sekä Virojoen ja Vaalimaan
i I I e.
väI

tinlampi, Uistesuo sekä Vaalimaanjoen Karpankoski.
Paarmasuonniemessä VE 3 pirstoo lintudirektilvin Iliitteen lajin ja uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävän
elinaluetta.
metson

Kuva 60. Sikovuoren arvokkaan kallioalueen vanhoja mäntyjäja ketoneilikka (kuvat Petri Parkko)

Uistesuon arvokas elinympäristö, lähes ojittamaton
suo ja todennäköinen kurjen pesimäalue, on aivan
vaihtoehdon 3 tuntumassa, joten vaarana on suon
vesitalouden muuttuminen. Muita vaihtoehdon 3 tuntumassa olevia arvokkaita elinympäristöjä ovat Palanneenkankaan suo, Paarmasuon kaakkoisosa, Ma-

Paisillanojan liito-oravan lisääntymis- ja levähdys
jää aivan vaihtoehdon 3 eteläpuolelle, mutta-paik
tälle kohdalle on suunniteltu luittymäjärjestelyjä. Liitooravan huomioiminen vaatii Paisillanojalla lisäselvityksiä ja suunnittelua.

Saarasjärvellä luontovaikutukset ovat samat kuin
vaihtoehdolla 2. Linjauksella on Saarasjärven eteläpuolella kolme merkittävää luontoarvoa: vesilain tarkoittama puro, Ilito-oravan lisääntymis- ja levähdys
-paikseälmpdtvuroaimen.Vjl
linjaus menee liito-oravan lisääntymispaikkojen pohjoispuolelta ja vaarana on kulkuyhteyden katkeaminen muihin metsiin.

keskellä suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle
VE3 kulkee aivan Ruokosuon eteläreunassa.

43
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pohjoispuolelta, joten vaikutus on sama kuin vaihtoehdolla 3. Myös Paisillanojan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla vaikutukset ovat samat kuin
vaihtoehdolla 3. Vaihtoehdon 4 tuntumassa on viisi
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
VE4 sivuaa ojittamatonta avosuota Matinlampea.
kulkee myös Vaalimaanjoen Karpankosken yli. Se
Vaalimaalla linjaus kulkee arvokkaan elinympäristön,
Uistesuon, itäreunaa, jolloin vaarana on suon vesita
muuttuminen. Luontodirektiivin 1-liitteen lajille-buden
kurjelle tien läheisyys aiheuttaa välillisenä vaikutuk
melua ja häirintää. Leppäkankaan kanahaukan-sena
pesä on vaihtoehdon 4 tuntumassa.
Vaihtoehdon 4 tielinjaus halkaisee Saarasjärven läheisyydessä olevan laajan hirvien talvehtimisalueen
eteläosissa. Moottoritie hirviaitoineen estää hirvien
liikkumisen tien poikki, minkä vuoksi eläinylikulkuja
ehdotetaan rakennettavaksi hirvien tavanomaisille
kulkureiteille. Ylikulkuja on alustavasti suunniteltu
Kattilaisten ja Uskin kohdalle, Saarasjärven läheisyyteen sekä Virojoen ja Vaalimaan välille.
6.3.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

sekäSarjvnoylitsaudrekvin

Kaikkien linjausvaihtoehtojen länsiosassa sijaitseva
merkittävä Mustalaishaan liito-oravan lisääntymis- ja
säilyy, jos tielinjaus tehdään aivan levähdyspaik
maastokäytävän koillisreunaan. Koska alueella on
paljonet,ui-ravnklyhtedsunitella perusteellisesti. Uskin rikkonainen liito-oravan
esiintymisalue tulee tarkistaa maastossa keväällä
ja arvioida lajin tarvitsemat kulkuyhteydet.
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Kaikkien jokien (Ravijoki, Virojoki ja Vaalimaanjoki)
liitteen lV(a) nisäkäslajin saukon huomioon ottamista. Silloitukset on tehtävä niin, että saukolle jää joen
rantaan kulkuluiska. Näin todennäköisyys saukkojen
jäämiseen autojen alle pienenee.
Pienialaiset arvokkaat elinympäristöt, kuten ojitta
suot, tulisi mielellään kiertää, kun lopulli- -mato
nen linjaus tarkentuu. Myös kohteiden vesitalous tulisi mandollisuuksien mukaan säilyttää.
Vaihtoehto 0+
Kattilaisten kohdalla tulisi selvittää liito-oravan Iisääntymispaikan nykytila ja kulkuyhteydet valtatien
yli. Uskin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla
sillä tien leventämi- tuliseväajnkyhtde,

Vaihtoehto 3

Liito-oravan suojelulla on merkitystä myös monille
muille eliölajeille. Liito-oravan tärkeimmällä ravintopuulla, haavalla, esiintyy muun muassa uhanalaisia
tikkoja, kääpiä ja kovakuoriaisia. Suurten haapojen
tikankobot voivat toimia lepakoiden päiväpiiloina ja
Koska kaikki lepakkolajimme lisäntympako.
ovat buontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja ja vaativat
erityissuojelua, korostuu kolohaapojen merkitys entisestään. Suunnittelualueella esiintyvistä luontodirektiivin liitteen lV(a) hyönteislajeista kirjoverkkoperho
sirolampikorennon suojelutaso maassamme-senja
suotuisa, eikä hankkeella ole suurta vaikutusta on

jen merkitys on erittäin suuri, sillä ympäröivien kasvatusmetsien tullessa lajille sopiviksi, voivat yksilöt
siirtyä uusille paikoille. Ehtona merkittävien lisääntymispaikkojen säilymiselle on kuitenkin puustoisen
yhteyden säilyminen. J05 edellä mainitut merkittävimmät liito-oravan elinalueet säilyvät hankkeessa
elinvoimaisina, jäävät hankkeen vaikutukset lajiin
melko vähäisiksi.
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Linjaus siirretään aivan maastokäytävän eteläosaan
Ruokosuon varttuneen metsän eteläpuolelle.

Vaalimaanjoen Karpankoskella linjaus siirretään
arvokkaimman osan pohjoispuolelle, maas- kosen
tokäytävän pohjoisosaan. Tarkemmat tiedot löytyvät
tämän raportin liitteenä olevasta luontoselvityksestä.

nen saattaa vaikeuttaa yksilöiden liikkumista. Myös
liito-oravan elinalue Virojoen taajamassa kaipaa lisäselvityksiä.
Vaahterikonsuon eteläosan kohdalla kasvava keltamatarakasvusto voidaan merkitä ja väistää tienparannustoimien yhteydessä. Metsäkuokan isokäenrieskakasvusto voidaan merkitä ja pyrkiä väistämään
kaivutöiden yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kasveja
voidaan siirtää kauemmas tielinjasta.

6.3.5 Johtopäätökset

Liito-oravaa esiintyy kaikkien vaihtoehtoisten linjaus ten tuntumassa. Vähiten liito-oravan lisääntymis- ja
on vaihtoehdoilla 0+ ja 3, jotka ovatlevähdyspaikoj
myös muilta luontoarvoiltaan vähiten merkittäviä. Hyvin merkittäviä liito-oravan lisääntymispaikkoja ovat
Ruokosuo, Saarasjärvenoja, Virojoki , Paisillanoja,
Heinäsuo ja Haukijärvenpellot. Näiden laajojen ja
monipuolisten liito-oravan elinympäristö- pustolan

Vaihtoehdot 3 ja 4

Vaihtoehto I
Uskin ja Virojoen kohdalla selvitetään yleissuunnitelmavaiheessa liito-oravan tarvitsemat kulkuyhteydet.
Vaihtoehdot I ja 4
Linjaukset kulkevat Mustalammen ja Pienijärven
ja Pienijärvi ovat todennäköisiävälist.Muamp
liitteen IV (a) sudenkorentolajin sirolampikorennon
lisääntymispaikkoja. Lampien vesitabouden muullamista ja veden laadun heikentämistä tulee välttää.
Vaihtoehto 2
Haukijärvenpelboilla merkittävimmät liito-oravan Iisääntymis- ja levähdyspaikat jäävät maastokäytävän
eteläosaan. Rintanen (2004) on tehnyt havaintoja lajista myös linjauksen pohjoispuolelta, mutta vuonna
sieltä ei löytynyt papanoita eikä sopivia lisään- 207
tymispaikkoja. Mikäli VE2 valitaan, voidaan senhetkinen liito-oravatilanne alueella selvittää ja ottaa huomioon lopullisessa linjauksessa. Uskin ympäristössä
tehty useita havaintoja liito-oravista, joten alueel- on
le olisi jätettävä mandollisuus tien ylitykseen tai alitukseen. Vaihtoehdon 2 linjaus tulisi siirtää luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaan kallioalueen,
Sikovuoren, eteläpuolelle.
Vaihtoehdot 2, 3 ja 4
Saarasjärven alue vaatii suunnittelulta paljon, sillä yesilain tarkoittaman puron virtaamaa ei saa muuttaa.
Samalla on vältettävä purotaimenen elinolosuhteiden
heikentämistä. Myös liito-oravan kulkuyhteydet muihin metsiin tulee säilyttää. Saarasjärven tuntumassa
haittoja voitaisiin lieventää rakentamalla riistan ali- tai
ylikulku, joka voisi samalla toimia ekologisena käytävänä kaikille eliölajeille.
Paisillanojan merkittävällä lilto-oravan lisääntymis- ja
tulee suunnitella lajin kulkuyhteydet levähdyspaik
muihin metsiin.

Kuva 61. Toukosenkoski on Virojoen kauneimpia koskia, jolla on useita merkittäviä luontoarvoja (kuva Petri Parkko)
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Kuva 62. Suunnittelualueen maaperä
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Koska linnustollisesti tärkeät Natura 2000 -alueet jäävät kauas vaihtoehtoisista linjauksista, jäävät myös
linnustoon kohdistuvat vaikutukset vähäisemmiksi.
Jäkäläkallioiden louhiminen vähentää kehrääjän ja
kangsiurelympätöj.Khrkanide
tie lisää myös yksilöiden törmäämistäläpirakentu
autoihin. Kymenlaaksossa voimakkaasti taantunee
metsokantaan valtatien rakentaminen voi vai--sen
kuttaa haitallisesti, sillä metsot elävät samoilla alueilla ympäri vuoden. Laji tarvitsee erikseen ruokailu-,
soidin- ja pesimäalueet, joten sen elinympäristössä
täytyy olla hyvin monenlaisia metsiä. Vuoden 2007
perusteella Paarmasuonniemen (VE 3)mastoöiden
Mustalammen alueella (vaihtoehdot 1 ja 4) tien ja

pienialaiset eslintymät voidaan rajata rakentamistoiminnan ulkopuolelle, joten hankkeen vaikutukset
uhanalaisiin lajeihin ovat melko vähäiset.

Suunnittelualueella esiintyy lilto-oravan lisäksi vain

lajien kantoihin. Alueen merkittävin sirolampikoren
lisääntymispaikka, Ruokolampi, jää tielinjausten-no
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Tielinjausten tuntumassa on useita arvokkaita elinympäristöjä, joista merkittävimpiä ovat Ruokosuon
varttuneen metsän alue sekä Saarasjärvenojan ja Sikovuoren kallioalueet. Näiden luontokohteiden hävittäminen ja pirstominen vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi laajalla alueella, sillä kohteet
toimivat hoidettujen metsien keskellä reservaatteina,
joilta lajistoa voi siirtyä metsien varttuessa uusille alueille. Vuoden 2007 maastotöissä rajattiin useita pienialaisia arvokkaita elinympäristöjä, jotka esitellään
tarkemmin tämän YVA -selostuksen oheisaineistona
olevassa luontoselvityksessä. Myös pienialaiset kohteet lisäävät paikallisesti luonnon monimuotoisuutta.
Vaihtoehdoista vaihtoehdon 3 merkitys arvokkaille
elinympäristöille on haitallisin. Mikäli pienet kohteet
huomioidaan tietä rakennettaessa, eikä niiden vesita
muutu, jää hankkeen vaikutus niihin vähäiseksi. -bus

rakentaminen saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa
alueiden metsokannoille.
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Uusi tie muuttaa alleen jäävää maa- ja kallioperää.
rakentaminen sekä vaatii uutta maa- ja kiviai-Tien
nesta että synnyttää ylimääräisiä massoja. Jos tielinjaus kulkee arvokkaan harju- tai kallioalueen poikki,

6.4.2 Vaikutusmekanismit

Luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat vaikutukset on
on käytettyarviotusnjyöä.Lhtieona
muun muassa alueen perus -ja kantakarttoja sekä eri
linjausvaihtoehdoista tehtyjä suunnitelmakarttoja.

Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty alueen kantakarttoja,
maaperäkarttoja (mittakaava 1:20 000), linjausvaihtoehdoista laadittuja pituusleikkauksia sekä alueelta
eri hankkeiden yhteydessä tehtyjä pohjatutkimuksia.
Aineistoja on vertailtu toisiinsa ja asiantuntijatyönä
laadittu asiantuntija-arviot linjausvaihtoehtojen on
vaikutuksista alueen maa- ja kallioperään.

6.4.1 Menetelmätja lähtötiedot
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Teiden penkereisiin ja päällysrakenteisiin tarvittava
kiviaines pyritään saamaan tielinjalta. Mikäli tielinjal
leikattava kalliokiviaines ei täytä päällysrakenteelle-ta
asetettuja laatuvaatimuksia, joudutaan eri kerrosmateriaaleja hankkimaan ulkopuolelta. Ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia
ei ole arvioitu osana tätä hanketta.

Paikoitellen maaperä voi vaatia täyttöjä ja massanvaihtoja. Esimerkiksi soilla tai savikkoisilla ja liejuisilla
tai huo-alueimpräjodutanvhism
nosti kantavat maamassat poistetaan ja tilalle tuodaan kantavampaa materiaalia. Tien rakentamisen
seurauksena syntyvät massat, joita ei voida hyödyntää tierakenteissa, voidaan läjittää tien läheisyyteen
mandollisesti perustettaville läjitysalueille.

Rakentamisaikana tehtävistä kallio- ja maaleikkauksista syntyvät kalliokiviaines- ja moreenimassat

tien rakentaminen saattaa heikentää arvokasta muodostu maa.

6.4 Vaikutukset maa -ja kallioperään sekä Iuonnc nvarojen käyttöön
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Vaikutukset metsävaroihin voidaan arvioida määrittelemällä metsätalouskäytöstä poistuvan alueen
-ala ja metsätyyppi. Metsävaroihin kohdistuvi-pinta
en vaikutusten arvioimiseksi tarvittavan aineiston
laajuuden vuoksi arviointi on suositeltavaa toteuttaa
myöhemmässä vaiheessa yhteistyössä alueellisen
metsäkeskuksen kanssa.

sunitelarkmsunitelvahs.

sientykh misätenvlö ähi-

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset voivat käsittää esimerkiksi uuden tien vuoksi
käytöstä poistuvia maa-ainesvarantoja, tien alle jäävän metsän hyödyntämismandollisuuksien katoamista sekä muiden luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksien, kuten marjastuksen, metsästyksen ja
syydessä.
6.4.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu
Virolandella ja Ylämaalla on huomattavia määriä rakennuskivi louhimoita , joista syntyy yhijäämäkiveä.
Nämä louhimot sijaitsevat pääsääntöisesti kaukana
suunnittelualueesta . Moottoritievaihtoehdot pyritään
suunnittelemaan siten, että hanke on massatasapainoinen. Näin ollen hankkeen ulkopuolelta ei tarvittane pengerrys- tai pääilysrakennemateriaaleja, joiden
tarve selvitetään tarkemmin yleissuunnittelun alkuvaiheessa tehtävän vaihtoehtovalinnan jälkeen.
Kantavilla maa-alueilla tie voidaan perustaa maanvaraisesti. Suo-, lieju- ja savialueilla tehdään tarvittaessa massanvaihtoja. Pehmeikköalueilla painumia voidaan poistaa myös esikuormittamalla. Syvillä
suo-, lieju- ja savialueilla maaperää voidaan joutua
vahvistamaan pengerpaaluihla tai syvästabiloinnilla. Pehmeikköalueiden pohjanvahvistusmenetelmät
Aidattu moottoritie vaikeuttaa luonnonvarojen hyödyntämistä muun muassa muodostamalla uuden
kuikuesteen nykytilanteeseen verrattuna. Moottoritie
myös peittää alleen jonkin verran uutta metsäalaa,
tosin kyseinen pinta-ala ei ole kovinkaan merkittävä.
Moottoritien luoma estevaikutus on luonnonvarojen
hyödyntämisen kannalta merkittävämpi vaikutus kuin
tien alle peittyvä maa-ala.
Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdossa 0+ tielinjaus säilyy ennallaan. Kääntymis -ja ohituskaistojen, sekä kevyen liikenteen väyhän
rakentaminen eivät edellytä suurempia louhintoja tai

massanvaihtoja alueella. Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäiset. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Vaihtoehdoissa 1-4 maaperä on linjausten kohdalla pääosin kallion päällä olevia ohuita moreenimai
joita leikkaavat useat liejusavi- ja turvesuoalueet-ta,
Vaihtoehto I

sekämutahrj.

Lelun kohdalla, Natura -alueen eteläpuolella, vaihtoehdon 1 linjaus kulkee pienipiirteisellä savi-, liejusa
ja turvealueella, jossa on paikoitellen myös pieniä-vi
kallionyppylöitä ja hiekkamoreenia. Mäkelän Uskin
kohdalla linjaus poikkeaa selvästi nykyisen tien eteläpuolelle kulkee pääosin kallio- moreeniselänteitä
ja
ja
ja Leipo-pitknleamu sSretvuo
janvuoren. Uskin ja Haaviston välissä linjaus ylittää
Ravinjokilaakson siltti- ja liejusaviesiintymän ja Pihlajanjokilaakson liejusavialueen . Linjaus kulkee Haa
harjun pohjavesialueen eteläreunalla noin 250-viston
matkan, kulkien kuitenkin nykyisen tien maas- metrin
tokäytävässä. Haaviston jälkeen linjaus kulkee pitkin
hiekka- ja hiekkamoreenikannaksia Vironjokilaakson
ja silttialueille asti. Virolanden jälkeen linjaus savikulkee Laukkakankaan moreeni- ja kallioalueen läpi,
kiertäen Sikovuoren arvokkaan kallioalueen sen eteläpuolelta pienipiirteistä siltti-, savi-, moreeni- ja kailiomaata pitkin. Linjaus kulkee Vaalimaanjokilaakson
hienoa hietaa olevien peltoalueiden läpi.
Luonnonvarojen hyödyntämismandollisuuksien kannalta vaihtoehdossa 1 menetetään muihin moottoritievaihtoehtoihin verrattuna jonkin verran vähemmän
metsäalaa ja näin ollen myös vähemmän sienestys-,
marjastus- ja metsästysalueita. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen jäävät pieniksi, ja ne keskittyvät nykyisen tien läheisyyteen.
Vaihtoehto 2
Harun koihhispuoleila vaihtoehdon 2 linjaus leikkaa Alhonmäen lounaisreunan moreeni- ja kallioselänteitä.
Natura -alueen eteläpuolella, tielinja- Lelunkohda,
us kulkee pienipiirteisellä savi-, liejusavi- ja turvealueella, jossa on paikoitellen myös pieniä kallionyppylöitä ja hiekkamoreenia. Tomppolan eteläpuolella
linjaus sivuaa Vuorilammen paikallisesti arvokasta
Kinttu mäen kallioaluetta. Uskin kaakkoispuolella lmjaus lävistää paikallisesti arvokkaan harjualueen ja
linjaus ylittää multamaa- ja hiejusa-Ravijokls
viesiintymän. Pihlajajokilaaksossa Ylä-Pihlajan kohdalla linjaus ylittää Suoniityn liejusavipeltoa ja Haa-

Vaihtoehdon 2 tavoin myös vaihtoehto 3 sijoittuu
pääosin uuteen maastokäytävään, jolloin kyseisen
linjauksen alta menetetään metsän hyödyntämismandollisuuksia. Vaikutukset ovat samantyyppisiä
kuin vaihtoehdossa 2, mutta kohdistuvat eri alueille.

Kirkkovuoren pohjoisreunaa ja Kinttumäen eteläreunaa. Kattilaisen jälkeen, ennen Ravijokea linjaus kulkee noin 1,4km matkan Niilammin rahkaturvesuon
turve- ja hie-ylitse.Ravjok nmrei-,sav
ta-alueella linjaus kulkee noin 1 km matkan. Linjaus
kiertää arvokkaan Tornivuoren kallioalueen sen pohjoispuolella olevia kallioalueita pitkin. Ennen Haavis
linjaus kulkee 650 metrin matkan Lapinsuon yht--toa
se. Haaviston pohjavesialueen hiekkaharjulla ja sitä
reunustavilla turvesuoalueilla linjaus kulkee yhteensä
noin 1,7km matkan. Tästä pohjavesialuetta on noin
1km. Linjaus kulkee Virojokilaakson vaihtelevalla
kallio-, moreeni-, hiejusavi- ja hiesualueella noin 3,5
matkan, jonka jälkeen linjaus ohittaa ar - kilometrn
vokkaan Sikovuoren kallioalueen sen pohjoispuolelta
Lamminsuon ja Herttuansuon sara- ja rahkaturve
on noin 350 met--esintymälp.Mankohdl
rin pituinen Vaalimaanjokilaakson liejusaviesiintymä
juuri ennen Vaalimaata rahkaturvetta oleva Uiste- ja
suo.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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viston kaakkoispuolella Rautasuon saraturvesuon.
jaTälaueinjsklmyöKuivank
alueella olevan pohjavesialueen läpi noin Surison
1,5 kilometrin matkan. Suurisuon jälkeen tielinjaus
kulkee pienipiirteisen kallio-, moreeni-, hiekkamoreeni- ja savialueiden läpi aina Sikovuorelle saakka.
Tielinjaus päättyy Vaalimaan hienoa hietaa oleville
alaville maille.

Vaihtoehto 2 sijoittuu lähes koko tien pituudella uuteen paikkaan, joskin osittain nykyisen tien läheisyyteen. Pääosa vaihtoehtoehdosta sijaitsee kuitenkin
uudessa maastokäytävässä. Kyseisen linjauksen alta
menetetään metsän hyödyntämismandollisuuksia.
Kokonaisuutena vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämismandollisuuksiin jäävät kuitenkin vähäisiksi.
Vaihtoehto 3

Maaperä on linjauksen matkalta pääosin kallion päällä olevia ohuita moreenimaita, joita leikkaavat useat
liejusavi- ja turvesuoalueet sekä muutamat harjut.
Rajasuon Natura -alueen eteläpuolella tielinjaus kulkee noin 2,5 kilometrin matkan Alhon-, Koivukorven-,
Kuivasuon ja Munakolhonsuon liejusavi- ja saratur
-alueiden läpi. Suoalueiden jälkeen linjaus leikkaa-ve

Kuva 63. Vaihtoehdot 2, 3 ja 4 halkovat Vironjokilaakson savikkopeltoja. Kuvassa Tiilikkalan peltoaukeaa

rakentmis.Hjualetiksulemi-

Moottoritien luomaa estevaikutusta pyritään lieventämään rakentamalla noin 1 5-2 km välein eritasoristeämiskohtia, joissa kulku järjestetään joko tien yli tai
-ja alikulut helpottavatluonnonvarojen hyödyn-ali.Y
tämismandollisuuksia, kuten sienestystä ja marjas -

Kuijetusten minimoimiseksi läjitettävät massat pyritään sijoittamaan mandollisimman lähelle hanketta.

nimoida. Maisemallisesti ja topografisesti korkeiden
kalliomäkien leikkaukset tulee suunnitella harkiten.
Vaihtoehdon 2 linjausta tulisi siirtää Vuorilammen
Kinttumäen kohdalla etelämmäksi ja Sikovuoren arvokkaan kallioalueen ulkopuolelle.

Rakentamisessa pyritään hyödyntämään mandollisimman tehokkaasti leikkauksissa syntyvät maamas
pehmeikköjen massanvaihdoissa ja pengerrysten-sat

6.4.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Vaihtoehdon 4 vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat suuremmat kuin vaihtoehdossa 1, mutta pienemmät kuin vaihtoehdoissa 2 ja 3. Vaihtoehto
noudattaa Lelusta Ylä-Pihlajaan saakka nykyisen
tien käytävää, jolloin uusia vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ei tällä osuudella muodostu.

Lelun kohdalla, Natura -alueen eteläpuolella, vaihtoehdon 4 linjaus kulkee pienipiirteisellä savi-, liejusa
- ja turvealueella, jossa on paikoitellen myös pieniä-vi
kallionyppylöitä ja hiekkamoreenia. Mäkelän Uskin
kohdalla linjaus poikkeaa selvästi nykyisen tien eteläpuolelle ja kulkee pääosin kallio -ja moreeniselänteitä
ja Leipo-pitknleamu sSretvuo
janvuoren. Pienijärven kohdalla linjaus kulkee pienen
rahkaturvesuon yli. Uskin ja Haaviston välissä linjaus
ylittää Ravinjokilaakson siltti- ja liejusaviesiintymän
Pihlajanjokilaakson liejusavialueen. Linjaus kulkeeja
Haaviston harjun pohjavesialueen eteläreunalla nykyistä tielinjaa pitkin noin 250 metrin matkan. Linjaus kiertää Suurisuon sara- ja rahkaturvealueen sen
ja kalliokannaksia pitkin. etläpuoavimren
Linjaus kulkee Virojokilaakson vaihtelevalla kallio-,
moreeni-, liejusavi- ja hiesualueella, jonka jälkeen
linjaus ohittaa arvokkaan Sikovuoren kallioalueen
pohjoispuolelta Lamminsuon ja Herttuansuon sen
ja rahkaturve -esiintymän läpi. Mathian kohdallasarVaalimaanjokilaakson liejusaviesiintymä ja juuri on
ennen rahkaturvetta oleva Uistesuo.

Vaihtoehto 4

6.5.1 Menetelmätja lähtötiedot

aiheutmspojvdenklritsunosusta. Kloridin kulkeutuminen pohjaveteen riippuu
maaperän laadusta ja paikallisista pohjavesi-m.
olosuhteista. Tieliikenteestä aiheutuva pohjavesiriski
liittyy suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetuksiin
mandollisiin onnettomuustilanteisiin sekä niistä ai- ja
heutuvaan pohjaveden pilaantumisriskiin.

Tienpidosta aiheutuva pohjavesiriski muodostuu
suurelta osin talviaikaisesta tiesuolauksesta ja sen

6.5.2 Vaikutusmekanismit

Pohjavesivaikutusten arviointi on tehty pääasiassa
karttatarkastelun perusteella. Lähtötietoina on käytetty lisäksi raporttia Haaviston pohjavesialueella
tehdyistä tutkimuksista (Maa ja Vesi Oy, 1 998), POS
-projektin Kymenlaakson loppuraporttia, Tiepiiristä-KI
saatuja tietoja liikennemääristä ja tiesuolauksesta,
ympäristöhallinnon pohjavesialuetietoja sekä liikenneministeriön selvitystä vaarallisten aineiden kuljetuksista vuodelta 2002.

6.5 Vaikutukset pohjavesiin

Moottoritie ei pinta -alaltaan peitä alleen kovinkaan
suurta aluetta, joten vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämismandollisuuksiin ovat vähäiset.

mutaisnkeöjä.Tmprustelah-

Vaihtoehto 3 kulkee Haaviston pohjavesialueen pohjoisosassa noin kilometrin matkan, josta pohjaveden
muodostumisaluetta on 800 metriä. Suunnitellun tielinjauksen kohdalla ei ole aiempaa tielinjausta, vaan
puhkaisee pohjavesialueen uudessa kohdassa. tie

Vaihtoehto 3

Vaihtoehdossa 2 valtatie kulkee pohjavesialueella
noin 1,5 kilometrin matkan, josta pohjaveden muodostumisalueella noin kilometrin. Eritasoliittymä uudelta moottoritieltä vanhalle valtatielle sijoittuisi tässä
vaihtoehdossa pohjavesialueen lounaisosaan. Suunnitelman mukaan tieosuudelle rakennetaan pohjavedensuojaukset mukaan lukien eritasoliittymäalue.
Vaihtoehdossa 2 pohjavesisuojaukset ovat laajemmat kuin muissa vaihtoehdoissa eritasoliittymän sekä
pisimmän moottoritiesuojaustoimenpiteen vuoksi.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa tielinjaus säilyy nykyiseen tiehen
nähden ennallaan. Tielinjaus kulkee pohjavesialueen
itäreunalla kallioalueella, jossa pohjaveden muodos
on luonnostaan hyvin vähäistä. Näin ollen-tumen
mer-tieosudnlvämie kastiole
kittävää vaikutusta muodostuvan pohjaveden määrään. Suunnitelman mukaan tieosuudelle rakennetaan pohjavedensuojaukset.

Vaihtoehto I

Vaihtoehdossa 0+ tielinjaus säilyy ennallaan Haavis
pohjavesialueella. Pohjavesiolosuhteiden nyky--ton
tilanne säilyy. Nykyistä tieosuutta voidaan parantaa
rakentamalla tarvittaessa pohjavedensuojaukset.
Tällöin pohjaveden suojelun taso paranee ja mandolliset haitalliset pohjavesivaikutukset pienenevät.

Vaihtoehto 0+

Seuraavassa keskitytään tarkastelemaan vaihtoehtojen vaikutuksia Haaviston pohjavesialueeseen. Haa
pohjavesialue on ainoa, johon suunnitelluilla-viston
maastokäytävillä on vaikutuksia.

dollisia tienpidosta aiheutuvia vaikutuksia yksityisiin
talousvesikaivoihin voidaan pitää kokonaisuuden
kannalta vähäisinä kaikissa vaihtoehdoissa.

6.4.5 Johtopäätökset

Mikään vaihtoehdoista ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään. Linjausvaihtoehdois
1 ja 4 on pienimmät vaikutukset alueen maa- ja-sa
2 ja 3 on eniten uusia kalioperän.Vhtdisa
kallioleikkauksia. Vaihtoehto 2 leikkaa eniten Vuorilammen arvokasta Kinttumäen aluetta ja kulkee arvokkaan Sikovuoren kallioalueen halki. Rakennettavan valtatien rakenteissa voidaan mandollisuuksien
mukaan hyödyntää alueella toimivan kiviainesteollisuuden ylijäämäkiveä. Kiviaineksen hyödynnettävissä olevat määrät ja kelpoisuus tarkentuvat yleissuunnitteluvaiheessa.

Virolanden ja Haminan taajama-alueiden ulkopuoleila eri tielinjausvaihtoehtojen varrelle sijoittuu vain

6.5.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

tusta, mandollistamalla kulkemisen maastossa myös
pohjois-eteläsuunnassa moottoritiestä huolimatta.
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Haaviston pohjavesialueella tehtyjen alustavien pohjavesiselvitysten (Maa ja Vesi Oy, 1998) mukaan
alueelta ei kuitenkaan ole osoitettavissa yksittäisiä

Valtatie 7 Hamina—Vaalimaa kuuluu kunnossapitoluokkaan Is, jossa tie pidetään sellaisessa kunnossa,
etteivät lumi ja jää vaikuta liikenteen sujuvuuteen. Tie
talven, mikä nykytekniikallapidetänalj pi
edellyttää suolan käyttöä. Talvisuolauksen määrä
valtatiellä 7 on viime vuosina suurimmillaan ollut noin
tn/km vuodessa. Liikenneministeriön vuoden 16,
selvityksen mukaan vuonna 2002 vaarallisia204
aineita (pois lukien palavat nesteet) kuljetettiin Hamina—Vaalimaa -tieosuudella alle 500 tonnia viikossa.
Myös palavien nesteiden kuljetusmäärä jäi alle 500
toni.Edelämatujnkesmäriputella vaarallisten aineiden laskennallinen kokonaiskuljetusmäärä on alle 100 000 tonnia vuodessa.

Tiehallinnon ohjeiden (2004) mukaan pohjavedensuojaus on rakennettava silloin, kun pohjavesialueella on
tai suunniteltu ye-käytösolevaphjdntmo
denottoalue. Suojausta edellytetään myös silloin, kun
pohjaveden virtaus suuntautuu tieltä vedenottamolle
suunnitellulle vedenottamolle, tien suolaus tulee tai
olemaan 8 tn/km/v tai vaarallisten aineiden kuljetus
tulee olemaan yli 100 000tn/v. Tässä hankkeessa on
ja Kaakkois-Suomen ympäristö-sovituTehaln
keskuksen kanssa. että moottoritielle esitetään pohjavedensuojaus myös 11 -luokan pohjavesialueille.

Tienpidon aiheuttamaa pohjaveden laatuun vaikuttavaa riskiä pienennetään pohjavedensuojauksilla.
Pohjavesiriskiä voidaan pienentää myös väittämällä
tiesuolausta pohjavesialueen herkimmissä kohdissa
siirtymällä ympäristöystävällisempiin liukkauden- tai
torjuntamenetelmiin.

6.5.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Vaihtoehto 4 kulkee eri vaihtoehdoista toiseksi pisimmän matkan pohjavesialueella, noin 1 ,3 kilometriä,
josta pohjaveden muodostumisaluetta noin kilometrin. Suunnitelman mukaan tieosuudelle rakennetaan
pohjavedensuojaukset.

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 3 on ainoa vaihtoehto, joka sijaitsee Haa
pohjavesialueen pohjoisosassa, joka on ye--viston
denhankintaan otollinen paikka toisin kuin Haaviston
pohjavesialueen eteläosa. Suunnitelman mukaan tieosuudelle rakennetaan pohjavedensuojaukset.
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vedenottokohteita , joista käyttöön saatavan veden
100 m 3/vuorokausi. Mandolliset poh-märylits
javesisuojaukset tulisi sijoittaa pohjaveden muodostumisalueelle. Niiden sijainti määritellään tarkemmin
tien jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävien maaperäkairausten perusteella.

Mandollisista onnettomuuksista tai muista poikkeustilanteista johtuviin vesistöpäästöihin voidaan varautua esimerkiksi rakentamalla pohjavedensuojauskohteen molemmin puolin sivuojiin sulkuventtiileillä
varustetut kaivot.
6.6.2 Vaikutusmekanismit

Pintavesien nykytilaa koskevia vedenlaatutietoja on
kotuympärisöhalnoHet-ijärslmt.
Käytettävissä on myös ollut kirjallisuustietoja Suomenlahteen laskevien jokien kalakannoista. Tietoja
saatu lisäksi Kaakkois-Suomen ympäristökes-on
kuksesta. Tietojen avulla on selvitetty, sijaitseeko eri
tielinjausten maastokäytävissä luonnontilaisiksi kat
uomia tai lähteitä. Kyseiset luontotyypit ovat-sotavi
vesilain mukaan suojeltuja Etelä-Suomessa.

teiden kartoitukseen ja näiden riskien mandollisesti
aiheuttamiin vaikutuksiin hankealueen vesistöolosuhteissa, vesitasapainossa ja vedenlaadussa. Erikseen
arvioitu vaikutusten merkittävyyttä vesien oletetun on
ekologisen tilan kannalta. Apuna on käytetty tietoja
vesistöjen nykytilasta, kuormituksesta ja vastaavanlaisista hankkeista muualta saaduista seurantatulok
-sita.

6.5.5 Johtopäätökset

Pohjaveden pinnankorkeustaso tulee selvittää tien
jatkosuunnittelun yhteydessä. Tällöin voidaan arvioida tarkemmin tierakenteiden etäisyys suhteessa
pohjavedenpinnan syvyyteen ja mandolliset rakentamisen aikaiset vaikutukset.

Haaviston pohjavesialueella ei ole tällä hetkellä yedenottamoita. Alue voi kuitenkin tulevaisuudessa olla
yhdyskunnan vedenhankintakohde, minkä vuoksi
pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää huomiota tien
jatkosuunnittelussa. Tehtyjen alustavien pohjavesitutkimusten perusteella vedenottokohteita, joista
käyttöön saatava vesimäärä ylittäisi yli 100 m3/d, ei
voida kuitenkaan osoittaa.

Tien käytöstä ja ylläpidosta aiheutuu hulevesikuormitusta pintavesiin. Kuormittavia tekijöitä ovat liikenteen
pakokaasuista johtuvat typen yhdisteet, hiilivedyt,
öljyt ja pienhiukkaset sekä talvella liukkaudentorjun-

tuvat.

Lumensulamisvesien ja rankkasateiden aiheuttamien ylivirtaamien aikaan veden laatu jokivesistöissä
heikentyy suuren hajakuormituksen seurauksena.
Vaikutusalueen eliöstö on kuitenkin joutunut sopeutumaan ajoittain äärimmäisiin olosuhteisiin elinympäristössään. Tämä pienentää riskiä siitä, että rakentamisesta aiheutuvat mandolliset väliaikaiset
vedenlaatumuutokset olisivat kohtalokkaita eliöstölle.
Kun rakentaminen tapahtuu pääosin uomien välittömän lähiympäristön ulkopuolella, eikä erityisiä ojitus tai kuivatusjärjestelyjä ole tarpeen tehdä, merkittävien
vesistöhaittojen , kuten esimerkiksi virtaamaolosuhteiden muutosten, esiintymisen todennäköisyys on
pien.Samlvkutseinlö moi-

Vesistöjen ylityksiin liittyvissä maansiirtotöissä virtavesiuomiin voi joutua maa-aineksia, jotka samenta
pintavesiä. Alavien alueiden hienojakoiset savi -ja-vat
laskeutuvat hitaasti ja voivat aiheuttaa siltparke
samentumista pitkällä matkalla alavirtaan. Vai- vedn
kutusalueen laajuus riippuu työnaikaisista sadantaolosuhteista eli virtaaman suuruudesta. Veden laadun
muutos on väliaikainen ja menee ohi melko nopeasti
maansiirtotöiden jälkeen. Kiintoaineksen merkittävä
sedimentoituminen joen pohjaan voisi uhata kalalajien lisääntymistä.

Suunnitelman mukaan kaikissa vaihtoehdoissa pohjavesialueelle sijoittuvat uudet tiejärjestelyt suojataan , jolloin pohjavesien pilaantumisriski pienenee.
Pohjavesien suojelun näkökulmasta voidaan vaihtoehtoa 3 pitää heikoimpana moottoritievaihtoehtona
sijoittuessa pohjavesialueen mandollisen pohja- sen
veden oton kannalta edullisimpaan kohtaan. Vaihtoehto 2 sijaitsee pohjavesialueella pisimmän matkan
ja lisäksi pohjavesialueelle sijoittuu liittymäalue. Tällä
perusteella myös vaihtoehtoa 2 voidaan pitää pohjaveden suojelun kannalta heikompana kuin vaihtoehtoja 1 ja 4.
6.6 Vaikutukset pintavesiin
6.6.1 Menetelmät ja lähtötiedot
Pintavesiln kohdistuvien vaikutusten arviointi on perustunut hankkeen vaihtoehtojen kuvauksiin sekä
käytettävissä olevaan tietoon vaihtoehtoisten tielinjausten vaikutusalueelle sijoittuvista vesistöistä sekä
niiden erityisarvoista. Lisäksi arviointi on perustunut
liikenteestä ja rakentamisesta aiheutuvien riskiläh-

-
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Rakentamisen aikaisen maa-aineisten hu uhtoutumisen minimoimiseksi ja kiintoaineksen leviämisen
estämiseksi vesistöissä on tarvittaessa käytettävä
esimerkiksi suojaverhoja.

Mandollisen kemikaalionnettomuuden aiheuttamaan
riskiin on vesistönylityskohdissa ja lähialueilla varauduttava rakentamalla alueille riittävät vesiensuojelurakenteet eli varastoaltaat. Näin estetään kemikaalien hallitsematon pääsy vesistöön.

6.6.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Vaihtoehdoissa 2-4 tielinjaus kulkee nykyisen valtatien molemmin puolin. Vaihtoehto 4 noudattaa länsiosiltaan nykyisen tien käytävää. Lähellä Virojoen taajamaa vaihtoehdot 2, 3 ja 4 ylittävät Saarasjärvestä
laskevan ojan, jossa esiintyy luonnonvaraisia taimenpopulaatioita. Puron ylitys on suunniteltu tehtävän pitkällä sillalla, joka toimii samalla eläinten alikulkuna.
Ylityskohdassa rakentamisen aikainen maa-ainesten
huuhtoutuminen tullaan minimoimaan.

Vaihtoehdot 2, 3 ja 4

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina

taan käytettävä suola. Öljyn kulkeutuminen pintave
aina riski eliöstön toimeentulolle. Typpikuormi -suno
taas voi aiheuttaa vesien rehevöitymistä. Akuuttia-tus
myrkkyvaikutusta päästöistä ei normaalisti ole odotettavissa. Merkittävin käytön aikainen riski ympäristölle on eliöstölle vaarallisten kemikaalien joutuminen
vesistöön onnettomuustilanteessa.

6.6.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Suunnittelualueella erityisen herkkä alue on Virojoen sivuhaara, Saarasjärvenoja. Vesistössä esiintyy
luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja, joiden lisääntymistä ja toimeentuloa kiintoaineksen sedimentoitu
joen pohjaan voisi uhata.
-mine
Vaihtoehdot 0+ ja I

Pintavesiolosuhteet tielinjauksen kohdalla ja hule
-vesinakutl säiyvnkealtis
vaihtoehdoissa 0+ ja 1 . Nykytilaan verrattuna erityistä muutosta vaikutusalueen pintavesiin tai vesieliöstön elinolosuhteisiin ei ole odotettavissa.

Kuva 64. Suunnittelualueen joissa on lukuisia koskia. Kuva Virojoesta, Jänismäen eteläpuolelalla olevasta koskesta.

Kulttuuriperintöön ja arvokkaisiin kulttuuriympäristöi
kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu olemassa ole--hin
vien tietojen ja selvitysten pohjalta. Näitä ovat tiedot
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista ja muinaismuistoista sekä arvokkaista rakennuksista ja ympäristöistä. Tietoja on koottu maakuntakaavoitusta ja
varten tehdyistä selvityksistä jaosayleikvtu
on täydennetty menettelyn aikana museoviran- nitä
omaisilta saaduilla tiedoilla. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä läheisessä yhteistyössä Miehikkälän
Virolanden museoiden sekä maakuntamuseon jaja

Tarkastelualueesta on laadittu maisemakuva-analyysi (kuva 67). Se on toiminut pohjana maisemaan
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Maisemaku
-analyysissä on selvitetty mm merkittävät näkymät-va
sekä avoimet maisematilat ja niiden reunavyöhykkeet. Maisemakuva-analyysissä on käytetty kartta -ja
jota on tarkennettu maastokäyn- ilmakuvtn,
nein. Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu
muutoksina nykyisessä maisemakuvassa siten, että
muutosten laajuus ja merkittävyys on otettu huomioon. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä.

6.7.1 Menetelmät ja lähtötiedot

6.7 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Arvioinnin suurin epävarmuus liittyy tutkimustiedon
vähyyteen hankealueelle sijoittuvien jokien eliöstöis
niiden koostumuksesta ja runsaudesta. Toisaalta-tä,
alueella mandollisesti esiintyvien pienvesien sijaintia
luonnontilaisuutta ei kaikilta osin tunneta.
ja

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia minimoitaessa erityishuomio tullaan kiinnittämään Saarasjärvenojaan,
jolla on erityistä kalataloudellista arvoa. Toimenpiteillä voidaan välttää puron arvojen heikkeneminen.

Virtaveslin kohdistuvien hulevesipäästöjen aiheuttamien vaikutusten merkittävyyttä pienentää eliöstön
nykyinen altistuminen liikenteen päästöille. Suunnittelualueen pintavesissä on runsaasti humusta, joka
sitoo veteen Iiuenneita haitta-aineita, kuten metalleja
siten, että ne eivät helposti kulkeudu vesieliöstöön.
Liikenteestä tai tien ylläpidosta aiheutuvien päästöjen
ensisijainen pintavesiin kohdistuva vaikutus sijoittuu
joenylityskohtiin. Alempana uomassa laimeneminen
vähentää todennäköisyyttä mandollisista eliöstövaikutu ksista.

6.6.5 Johtopäätökset

sitäkaumentoksl.Uuienm-

Tien rakentaminen muuttaa lähiympäristön metsän
kasvuedellytyksiä (mm. valaistus ja kosteusolot) keskimäärin noin 20 metrin etäisyydeltä. Tien rakentamisen välilliset vaikutukset ulottuvat paljon varsinaista
tiealuetta laajemmalle alueelle. Tien arvioidaan vaikuttavan metsiin yleensä noin 100 metrin etäisyydelle, vanhoihin metsiin jopa 200 metrin etäisyydelle

Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet on määritetty, jotta arvokkaita kulttuuriperintöalueita voidaan säilyttää.
Kulttuuriympäristöihin kohdistuvia muutoksia pyritään
tietysti välttämään mandollisimman hyvin. Kulttuuriympäristöjen merkityssisältö korostuu, jos uusi väylä
leikkaa arvokasta aluetta.

tojen sijoittuminen riippuu siitä, miten maiseman erityispiirteet otetaan huomioon eri kaavatasoilla.

Välillisesti uuden tien rakentaminen luo edellytyksiä
maankäytön muutoksille, uudelle rakentamiselle ja

Hankkeen välittömät vaikutukset ovat rakentamisen
aiheuttamia muutoksia maisemakuvassa. Näitä ovat
esimerkiksi tierakenteet, eritasoliittymät ja kevyenliikenteen väylät. Uuden tien maastokäytävä pirstoo
maisemakuvaa. Nykyinen metsä muuttuu visuaaliselta ilmeeltään tienvarsimetsäksi ja myös kallioleikkaukset ja penkereet muuttavat maisemaa. Uudet
valtatien linjaukset leikkaavat peltoja ja pirstovat
on mah- yhtenäis,avopltmisea.Täön
dollista, että osa peltotilkuista jää viljelemättä ja ne
kasvavat umpeen.

Vaikutusalueen laajuus vaihtelee noin 300 metristä
(tien lähialueet) jopa kolmeen kilometriin (avoimet
laajat peltoaukeat). Hankkeesta aiheutuu välittömiä
rakentamisesta johtuvia vaikutuksia sekä välillisiä
vaikutuksia, jotka näkyvät maisemakuvan muutoksena pitkällä aikavälillä.

Muutokset maisemakuvassa voivat näkyä sekä suuressa mittakaavassa kaukomaiseman tasolla että lähimaisemassa. Asukkaiden kannalta lähimaisema on
tar-merkitäv.Ndnlsitehak är
kastelukulma on tieltä avautuva maisemakuva.

6.7.2 Vaikutusmekanismit

Museoviraston edustajien kanssa. Erityisesti SaIpalinjaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa paikallisilta museoviranomaisilta saadut tiedot ovat olleet
merkittäviä.
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Vaalimaan, Ylä-Pihlajan ja Uskin kulttuurimaisemaalueet leikkautuvat uudesta kohdasta ja alueiden
arvo heikentyy.

Lelun luoteispuolella vaihtoehdon 1 maastokäytävä sijoittuu lähelle kahta kiinteää muinaismuistoa.
Maastokäytävä ylittää Salpalinjan sen merkittävimmäksi arvioidulla osuudella. Bunkkerimuseon alue
osittain tielinjauksen alle. Vaihtoehto tuhoaa osan jä
museoalueesta ja Salpalinjan varustuksista.

Vaihtoehdossa 1 moottoritie rakennetaan monin paikoin nykyisen tien rinnalle samaan maastokäytävään.
Yhdessä moottoritie ja rinnakkaistie muodostavat leveän aukon Kattilaisissa, Ylä-Pihlajan ja Virojoen taajaman kohdalla sekä osittain Vaalimaalla. Vaikutuksia
korostavat lisäksi toteutettavat tiejärjestelyt, kuten
eritasoliittymät, alikulut, liittymäjärjestelyt, melues
kevyen liikenteen väylät. Erityisen merkittäviä-teja
ovat muutokset Virojoen taajamassa, missä tien alta
joudutaan purkamaan useita rakennuksiaja missä tie

Vaihtoehto I

kallaan, eivätkä muutokset ole maiseman kannalta
oleellisia. Bunkkerimuseon toiminnan ja Salpalinjan
varustusten säilymisen kannalta vaihtoehto 0+ ei aiheuta muutoksia. Lähimmät museon kiinteät kohteet
ovat nykyisen tien eteläpuolella.

Kuva 65. Suunnittelualueella on runsaasti avoimia viljelyalueita

Nykyinen tie ylittää valtakunnallisesti arvokkaan Vaalimaanjokilaakson kulttuurimaiseman nykyisellä pai-

Vaihtoehdossa nykyisen valtatien varteen rakennetaan paikoin meluesteitä, jotka ovat näkyvin muutos
lähimaisemassa . Lisäksi yksityistie- ja tonttiliittymien
ja korvaaminen uusilla sekä kevyen vähentmi
liikenteen raittien täydentäminen ja alikulkukäytävät
mutavlähisem.Taunisem ttuu erityisesti Virojoen kohdalla taajamamaiseksi.

Vaihtoehdossa 0+ nykyistä valtatietä parannetaan.
Valtatie säilyy paikallaan eikä merkittäviä uusia muutoksia tieympäristössä tapandu. Tiealueen leventä
aiheuttaa jonkin verran uusia kallioleikkauksia,-mine
mutta niiden vaikutukset tien lähimaisemaan jäävät
pieniksi. Suurmaisema säilyy nykyisen kaltaisena.

Vaihtoehto 0+

Moottoritien rakentaminen muuttaa aina ympäristönsä maisemakuvaa. Tämä muutos koskee jokaista
tarkasteltavaa vaihtoehtoa . Maisemakuvaan kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on keskitytty eri
vaihtoehtojen aiheuttamien vaikutusten välisiin eroihin . Kulttuuriperinnön arvokohteissa vaikutusten arvioinnissa on keskitytty mandollisten arvojen menetyksiin tai riskeihin eri vaihtoehdoissa.

6.7.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu
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Virolanden muinaismuistojen vuoden 2007 täydennysinventoinnissa löydettiin osin tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka Niemenkankaalta Uskin itäpuolelta.
Kohde sijaitsee noin 200 metrin päässä vaihtoehdoista 1 ja 4.
Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 2 sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään lukuun ottamatta Vaalimaanjokilaaksoa, missä
moottoritie sijoittuu nykyisen tien kanssa samaan
maastokäytävään. Tie halkoo Museoviraston määrittelemää, seudullisesti arvokasta kulttuurimaisemaa
Kattilaisissa ja Ylä-Pihlajan kohdalla. Lisäksi moottoritie halkoo valtakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta Vaalimaanjokilaaksossa.
Lelun luoteispuolella ja Uskin kaakkoispuolella moottoritien maastokäytävä sijoittuu kiinteiden muinaismuistojen tuntumaan. Vaihtoehto ylittää Salpalinjan
merkittäväksi arvioidulla osuudella. Bunkkerimu-sen
seo jää uuden moottoritien ja vanhan tien väliin. Vaikutukset museoalueelle ja Salpalinjan varustuksille

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 3 sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään, pääosin talousmetsäalueille. Valtakunnallisesti
arvokkaan Vaalimaanjokilaakson kulttuurimaisema-

Kuva 67. Maisemakuva -analyysi

ovateriänkls.

alueen moottoritie leikkaa metsäisten mäkien kohdalla siten, että uusi tie ei näy avoimelle maisemaalueelle.
Lelun luoteispuolella vaihtoehdon 3 maastokäytävä
kuleanditämuasontma.
Moottoritie ylittää Salpalinjan sen kartoittamattomalla
mu-kohdal.Musevirnomtalusvrion
kaan tämä pohjoinen osa Salpalinjasta ei todennäköisesti ole sotahistorialtaan niin merkittävä kuin eteläiset, jo kartoitetut osat. Bunkkerimuseon ja siihen
liittyvän historia- ja luontomatkailun näkökulmasta
vaihtoehto 3 on toteuttamiskelpoisin.
Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 4 koostuu edellä esiteltyjen vaihtoehtojen 1 ja 3 yhdistelmästä. Länsiosassa se noudattelee vaihtoehdon 1 linjausta. Itäosaltaan vaihtoehto 4
3 maastokäytävää.
noudatelvihon
Vaihtoehdon 4 rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään, mutta Kattilaisissa, Uskissa ja Ylä-Pihla
vaihtoehto sijoittuu nykyisen tien maastokäytä--jas
vään ja aiheuttaa merkittäviä muutoksia erityisesti
Uskin ja Ylä-Pihlajan kylämaisemassa. Vaikutuksia
korostavat lisäksi toteutettavat tiejärjestelyt, kuten
eritasoliittymät, alikulut, liittymäjärjestelyt, meluesteet
kevyen liikenteen väylät.
ja

istukla.Nänemrikstaolymädn

sijotukande ämuiaston ma.

Vaihtoehto 3 sijoittuu pääosin talousmetsäalueille,
eikä sen vuoksi aiheuta merkittäviä muutoksia maisemaan ja kulttuuriperinnön arvokohteissa.

Vaihtoehdon 2 aiheuttaa merkittäviä muutoksia Vaalimaanjokilaakson maisemassa, samoin kuin Uskin
Ylä-Pihlajan alueilla. Valtakunnallisesti ja seudulli-ja
sesti merkittäviä maisemakokonaisuuksia leikkautuu.
Metsäisillä osuuksilla muutos maisemakuvassa ei
merkittävä. Kulttuuriperinnön arvokohteiden kannalta
vaihtoehto 2 on huono, koska se ylittää Salpalinjan
merkittäväksi arvioidulla osuudella.
sen

Vaihtoehto 1 muuttaa merkittävästi maisemaa, koska
sijoittuu pääosin samaan maastokäytävään nykyi-se
sen tien kanssa. Yhdessä ne muodostavat merkittävän elementin arvokkaiden maisema-alueiden keskelle. Lisäksi vaihtoehto 1 on haitallinen Salpalinjan
arvojen säilymisen kannalta.

Vaihtoehto 0+ muuttaa maisemakuvaa vähiten, eikä
aiheuta oleellisia muutoksia myöskään kulttuuri- se
perinnön kannalta merkittäville arvoille.

6.7.5 Johtopäätökset

jokilaakson ylityksen kohdalla, missä joen molemmin
puolin on melko suuret korkeuserot.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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Itäosiltaan vaihtoehto 4 sijoittuu Vaalimaanjokilaak
valtakunnallisesti arvokassa kulttuurimaisemas--son
sa metsäisten mäkien kohtaan siten, että uusi tie ei
näy avoimeen maisemaan. Lisäksi vaihtoehto 4 kiertää Virojoen taajaman.

Lelun luoteispuolella vaihtoehdon 4 maastokäytävä

Vaihtoehto ylittää Salpalinjan sen merkittäväksi arvioidulla osuudella.

6.7.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Maisemaan kohdistuvia haitallisia välittömiä vaikutuksia voidaan lieventää maastoa muotoilemalla ja

luontevammin liittymään ympäröivään maisemaan.
Meluntorjuntarakenteiden sovittaminen maisemaan
tehdään huolellisesti.

Viljelyalueiden pirstoutumisesta johtuvia välillisiä vaikutuksia voidaan lieventää tilusvaihdoilla. Mandollisesti irrallisiksi jäävien peltotilkkujen avoimen maiseman säilymistä voidaan edistää kylvämällä alueille
niittyja poistamalla muodostuvaa vesakkoa.

Syviä ja näkyviä kallioleikkauksia voidaan välttää rakentamalla leikkauskohtaan tunneli. Tällainen mahdollisuus on esim. vaihtoehdoissa 3 ja 4 Vaalimaan-

vasta yksityiskohtaisemman tiensuunnittelun yhteydessä, kun tien teknisistä ratkaisuista päätetään.

Muinaisjäännökset kierretään tai ne tutkitaan ennen
rakentamista. Sotahistoriallisesti merkittävä Salpalin
leikkautuu vähiten haittaa aiheuttavassa kohdassa-ja
vaihtoehdossa 3. Muut moottoritievaihtoehdot sijoittuvat Salpalinjan arvokkaisiin osiin ja saattavat heikentää sen suojeluarvoja. Salpalinjan suojeluarvojen

Maisemakuvan kannalta paras vaihtoehto on vaihtoehto Q+, joissa maisemakuva ei merkittävästi muutu.
Moottoritievaihtoehdoista vaihtoehto 3 on maisemakuvan muutosten kannalta selvästi muita parempi,
koska linjaus ei pirsto kulttuurimaisemia, vaan sijoittuu metsäiseen maisemaan. Vaihtoehto 1 sen sijaan
maiseman ja kulttuuriperinnön säilymisen kannal- on
ta huonoin.

mandolisetykävdanriotkemn

Välillisiä vaikutuksia maisemaan ei voida tarkasti ennustaa, koska maankäytön muutokset riippuvat kaavaratkaisuista. On kuitenkin odotettavissa, että Vaalimaalle tullaan sijoittamaan logistiikkaa palvelevia
laitoksia, jotka vaalivat paljon tilaa. Vaalimaanjokilaakson arvojen säilymisen kannalta uudet toiminnot
syytä sijoittaa maisema-alueen itäpuolelle siten, on
että suuret rakennusmassat eivät näy arvokkaaseen
jokilaaksoon.

Maisemakuvassa merkittävimmät välittömät vaikutukset kohdistuvat avoimiin peltomaisemiin. Vaalimaanjokilaakson sekä seudullisesti arvokkaiden
maisema-alueiden kohdalla maisema muuttuu monissa vaihtoehdoissa. Muutos on monin paikoin näkyvä. Pitkät ja syvät kallioleikkaukset muodostavat
myös pysyvän jäljen tien lähimaisemaan. Joitakin
kallioleikkauksia voidaan välttää tunnelien rakentamisella, mutta se edellyttää yleensä melko suuria
korkeuseroja.

Vaihtoehto 4 halkoo lännessä seudullisesti arvokkaita
maisemakokonaisuuksia, mutta isässä se kiertää Virojoen taajaman ja sijoittuu Vaalimaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa metsäi
kohtaan. Salpalinjan arvojen säilymisen kannalta-sen
vaihtoehto sijoittuu melko huonoon paikkaan.

Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään yleisimmin
keskiäänitasoa LAeq (ekvivalenttitasoa), jossa hetkittäiset äänen voimakkuuden vaihtelut on tasoitettu
erikorkuiset osaäänet painotettu ihmiskorvan herk- ja
kyyttä vastaavalla tavalla (ns. A -painotus). Se, miten
eri ihmiset kokevat melun, vaihtelee suuresti. Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneväylähankkeita
55-65 dBkosevanri ylsohjenmuka
asuvista 33 %:n arvioidaan häiriin- meluvyöhkä
tyvän liikenteen melusta. Meluvyöhykkeellä 65 -70dB
50% asukkaista ja yli 70dB meluvyöhyk-häirnty
keellä asuvista 100%. Meluntorjuntalain nojalla on

Tieliikenteen synnyttämän melun suuruus riippuu
keskeisimmin liikenteen määrästä, käytetyistä ajonopeuksista sekä raskaiden ajoneuvojen osuudesta.
Melun leviämiseen tien lähiympäristöön vaikuttavat
edellisten lisäksi erityisesti maastonmuodot.

6.8.2 Vaikutusmekanismit

Melulaskentojen avulla määritettiin aluksi eri vaihtoehtojen meluvaikutukset ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. Tämän jälkeen määritettiin alueet, joilla
asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöjen ohjearvot ylittyvät.
Kyseisiin kohtiin suunniteltiin ja mitoitettiin meluesteratkaisut ohjearvojen saavuttamiseksi tai melutasojen alentamiseksi. Lopuksi vaihtoehtoja verrattiin
toisiinsa ja määritettiin meluvaikutusten merkittävyys
eri vaihtoehdoissa.

Maastomalli muodostettiin numeerisista korkeuskäyristä, nykyisten väylien maastotiedoista sekä akustisesti kovina pintoina käsitellyistä vesistöalueista.
Myös rakennukset sisällytettiin maastomalliin. Suunnitellut väylät on mallinnettu väyläsuunnittelijoiden
ja pystygeometriatiedon perusteel-tuoamnvkla. Liikennetietoina käytettiin hanketta varten tehdyn
liikenne-ennusteen tietoja (ks. kappale 3.6).

Suunnittelualueen melutilanne kartoitettiin laskennallisesti Soundplan 6.4 -melulaskentaohjelmalla. Laskennassa sovellettiin pohjoismaista tieliikennemelun
laskentamallia. Tarkastelualue jaettiin 20 x 20 metrin
ruutuihin ja melutaso kunkin ruudun keskipisteessä
laskettiin kanden metrin korkeudella maanpinnasta.
Laskennoissa huomioitiin päätien synnyttämä melu.
Laskentaohjelmien yleisesti arvioitu menetelmätarkkuus on ± 2 dB.

6.8.1 Menetelmätja lähtötiedot

6.8 Meluvaikutukset
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

1 ) Uusifia alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB

4) Loma -asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettävien alueiden ohjearvoja

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualuellla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointlin yöllä

45 dB

35 dB
Opetus- ja kokoontumistilat

2) Oppilaitoksia paIveeviIIa alueilla ei sovelleta yöohjearvoa

40 dB 3

45/50 dB 12

synthijämaso,pyrtänmeluaiojht-

-

-

30 dB

__________________ __________________

45 dB

55 dB

35 dB
Liike- ja toimistohuoneet

22-7
klo

Yöllä
_________________ _________________

Asuin-. potilas- ja majoitushuoneet

SISÄLLÄ

Loma -asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 4

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet

ULKONA

klo 7-22

Päivällä

Melun A -painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

tavasti eduhlisempia meluvalleja käyttämään mandollisimman paljon.

Tässä selvityskohteessa erityisesti vapaa-ajankiinteistöjen päiväajan ohjearvo 45 dB yhittyy paikoin varsin laajalla alueella. Asuinkiinteistöt, joilla päiväajan
keskiäänitaso ylittää ohjearvon 55 dB, pyritään suojaamaan melulta. Kaikissa kohteissa ei esimerkiksi
maastonmuotojen tai tien läheisen sijainnin vuoksi
ole kohtuullisin toimenpitein mandollista saavuttaa
ohjearvoja. Näidenkin osalta pyritään melutasoja
alentamaan oleellisesti. Koska vaihtoehdoissa 1-4

Meluvaikutusten arvioinnin perusteena ollutta päiväajan keskiäänitasoa kuvaavat meluvyöhykekartat
vuoden 2030 ennustetihanteessa vaihtoehdoissa 0,
0+, 1 , 2, 3 ja 4 on esitetty hiitteessä 2. Vaihtoehtoihin
, 2, 3 ja 4 sisältyvät esitettävät meluntorjuntatoi- 0+,1
menpiteet.

Taulukko 4. Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset melutason ohjearvot

Päätöksen mukaan uusilla alueilla yöohjearvo on alhaisempi kuin nykyisillä asuinalueilla. Tarkoituksena
ohjata uusien alueiden sijoittamista vähemmän on
meluisille alueille. Päätöksen soveltaminen tulee siten kyseeseen nimenomaan alueita suunniteltaessa,
ei niinkään liikenneväylien suunnittelussa. Tämän
hankkeen meluselvityksessä on sovellettu nykyisten
alueiden ohjearvoja. Päiväajan keskiäänitasot ovat
tässä selvityskohteessa noin 5dB korkeammat kuin
yöajan keskiäänitasot, jolloin yöajan 5 dB alhaisempi
ohjearvo toteutuu päiväohjearvon toteutuessa. Toukokuussa 2006 tekemässään periaatepäätöksessä
on todennut, että jollei edellä mai- valtioneus
nittujen ohjearvojen saavuttaminen jo rakennetuilla
tai paikallisten olojen vuoksi alueikstn
ole mandollista, voidaan ohjearvoista joustaa 5dB.
Asuinalueiden päivämelutaso ei kuitenkaan saa yhttää 60 desibehiä eikä yömelutaso 55 desibeliä.

annettu valtioneuvoston päätös (993/92), jossa esitetään yleiset melutason ohjearvot pitkän ajan ekvivalenttitasoina. Ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi
kaavoittamisessa, rakentamisessa ja tiensuunnitte
(taulukko 4).
-lusa

6.8.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
ye
rta i I u

51

52

Vaihtoehto 0
Vuoden 2030 ennustetilanteessa tarkastelukohteen
on liikennemäärien kasvun johdosta selvästi melu
suurempi kuin nykyisin. Virojoen länsipuolella, jossa
nopeusrajoitus on 100km/h, ohjearvo 55dB ylittyy
200m etäisyydellä tiestä ja oh-päosinvht
jearvo 45dB noin 800 metrin etäisyydellä. Virojoen
kohdalla ja sen itäpuoleisilla osuuksilla, joilla nopeusrajoitukset ovat 60/80 km/h, ovat meluvyöhykkeet
edellisiä hieman suppeammat.

aluei.

Vaihtoehdossa 0 on asukkaita ohjearvon 55dB yhttävihlä alueilla 128, mikä on yli kaksinkertainen määrä nykytilanteeseen nähden (taulukko 5). Erityisesti
huomioitava, että yli 60dB alueilla on asukkaitaon
yhtä paljon kuin 55-60dB alueilla. Vapaa-ajan asuntoja yli 45dB melualueilla on 32 eli noin kolminkertaisesti nykytilanteeseen verrattuna. Asuinkiinteistöillä
ohjearvot yhittyvät erityisesti Virojoen ja Pajulanden

Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdossa 0+ nykyiselle tielle eräiden muiden
parannustoimenpiteiden lisäksi toteutetaan liitekartoissa 2 esitetyt meluesteet. Toimenpiteet sisältävät
meluesteitä noin 1 0 kilometrin pituudelta. Meluesteitä
tulee Harun, Kattilaisten, Uskin, Ylä-Pihlajan, Hirvisil
Virojoen ja Pajulanden kohdille sekä Vaahimaal -Ian,
Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen yli-le.
55dB melualueelle ei jää yhtään asukasta. Meluesteillä saadaan suojattua myös seitsemän vapaa-ajan
asuntoa 45dB ylittävältä melulta. Tälle melualueelle
edelleen 25 vapaa-ajan asuntoa.
jä
Kattilaisten ja Hirvisihlanniittyjen kohdilla meluesteet
sijaitsevat kulttuurimaisema-alueella. Tämä on huo -

mioitava mandollisissa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Vaihtoehto 2

kulttuurimaisemaksi. Tämä on huomioitava mandollisissa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Vaihtoehdon 3 tavoin Virojoen ja Vaalimaanjoen yhttäville silloille rakennetaan melukaiteet.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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Vaihtoehto I

Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen yli
55dB melualueelle ei jää yhtään asukasta. Meluesteillä saadaan suojattua myös kolme vapaa-ajan
asuntoa näiden ohjearvorajan 45dB yhittävältä meluita. Tälle melualueelle jää edelleen 16 vapaa-ajan
asuntoa. Esimerkiksi lähellä tietä Virojoen ja Vaalimaanjoen kohdilla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen
melutasoa saadaan kuitenkin oleellisesti alennettua
suunnitelluilla meluesteihlä.
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Vaihtoehto 3

Vaihtoehdossa 3 ei suunnitellun tien mehuvaikutusalueella ole lainkaan asuinkiinteistöjä. Meluesteitä
esitetään yhteensä 4,2 kilometrin pituudelta. Meluesteitä rakennetaan erityisesti Saarasjärven kohdalle
sekä sen länsipuolelle Haaviston ja Saarasjärven
javälie.LskrantmelukiVrojn
Valimnjoeytävsilh.

Meluesteillä saadaan suojattua kymmenen vapaaajan asuntoa 45dB ylittävältä melulta. Tälle melualueelle jää edelleen 1 3 vapaa-ajan asuntoa.
Vaihtoehto 4

siten,ä45dBohjarveiytp-ajnsuk

Vaihtoehto 4 noudattaa vaihtoehdon 1 linjausta Haa
kohdalle Hirvisillanniityille asti ja vaihtoehdon 3-viston
hinjausta Saarasjärven kohdalta alkaen. Meluesteitä
esitetään yhteensä 4,5 kilometrin pituudelta. Meluesteitä asuinkiinteistöjen suojaksi esitetään vaihtoehdon
mukaisesti Hirvisillanniittyjen kohdalle. Vaihtoehto- 1
jen geometriatiedot poikkeavat tässä kohdin hieman
toisistaan. Siten myös esitettävät meluntorjuntaratkaisut ovat hieman erilaiset. Saarasjärven kohdalla
tien sijainti ja tasaus poikkeavat vaihtoehdoista 2 ja 3

sen alueilla. Meluntorjuntaa ei siten tältä osin tarvita.
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Taulukko 6. Yhteenveto esitettävistä meluntorjuntatoimenpiteistä

Muutamien yli 45dB melualueellejäävien vapaa-ajan
asuntojen suojaaminen rakenteilla on kovan vaatimustason vuoksi hankalaa ja kallista. Jatkosuunnittelussa pyritään tien tasauksen suunnittelulla parantamaan näiden vapaa-ajan asuntojen tilannetta.

rjestettävissä.

Vaihtoehtoa 1 voidaan pitää meluvaikutusten kannalta huonoimpana uusista tievaihtoehdoista, sillä
on vaikeimminritävsuoja ihtedosa
jä

Hankkeen meluvaikutusten kannalta paras vaihtoehto on Ve3. Tässä vaihtoehdossa riittävät suoaukset
helpoiten järjestettävissä. Lisäksi päiväajan oh-on
jearvon ylittäville melualueille ei jää yhtään asukasta,
vaikkei meluntorjuntatoimenpiteitä toteutettaisikaan.
Vaihtoehdon 3 meluntorjuntatoimenpiteet on suunnattu vapaa-ajan asuntojen suojaamisen. Nämä sijaitsevat yleensä varsin hajallaan. Vaihtoehdossa 3
jää 13 vapaa-ajan asuntoa. Näistä- yli45dBaue
kin osan melutasoja saadaan alennettua selvästi.

6.8.4 Johtopäätökset

Vaihtoehdossa 2 tien meluvaikutusalueella on huomattavasti vähemmän asuinkiinteistöjä kuin vaihtoehdossa 1 . Myös vapaa-ajan asuntoja on vähemmän.
Meluesteitä vaihtoehdossa 2 esitetään toteutettavaksi yhteensä 5,6 kilometriä. Myös Saarasjärven lomaasutus saadaan esitettävillä meluesteillä alle 45dB
ohjearvon. Lisäksi meluesteitä tulisi Pihlajanjoen
eteläpuolelle, Virojoen yhittävälle sillalle ja Virojoen
eritasoliittymän kohdalle. Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen yli 55dB melualueelle ei jää
yhtänasuk.Meltihäsadnuojt
myös kymmenen vapaa-ajan asuntoa 45dB ylittävältä melulta. Tälle melualueehle jää edelleen 1 3 vapaaajan asuntoa.

45

53

0

236

23

Vaalimaalla meluesteet rakennetaan alueille, jotka on
on huomioitavaluokite rmaski.Tä
mandolhisissa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Vaihtoehdoissa 1-4 Haminan ja Vaalimaan välille
toteutettu moottoritie, jossa nopeusrajoitus Virojoen
tienoille on 120km/h ja siitä itään 60-100km/h, kuten nykyisellä tiellä. VE 1 kulkee suurelta osin lähellä nykyisen tien linjausta, Virojoen keskustaajaman
kohdalla nykyisen tien linjaa noudattaen. Koska raskaan liikenteen osuus tiellä on varsin suuri, ei tien
melu 120km/h osuudella ole kuin yhden desibehin
suurempi kuin vaihtoehdossa 0+ (100km/h). Virojoen kohdalla nykyisen tien nopeusrajoitus on 60 km/h
uuden tien 120km/h. Tien melu vaihtoehdossa 1 ja
on tällöin 6dB suurempi kuin vaihtoehdoissa 0 ja 0+,
on tien meluvaikutus- jotenusia ktöjä
alueella Virojoella.

VE 1 edellyttää varsin mittavia, hiitekartoissa 2 kuvattuja meluntorjuntatoimenpiteitä. Meluesteitä tulisi
yli 11 kilometrin pituudelta. Kaikki meluesteet ovat
meluaitoja ja -kaiteita. Mihinkään kohteeseen ei saatu sijoitettua meluvalleja esimerkiksi kantavuus- tai
maankäytöllisten ongelmien vuoksi. Eniten meluesteitä rakennetaan Virojoelle. Lisäksi niitä tulee Hirvisillanniittyjen kohdalle Haaviston eteläpuolelle sekä
Pajulandelle ja Vaalimaalle. Esitettyjen meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen yli 55dB melualueelle ei
yhtään asukasta. Meluesteillä saadaan suojattua jä
myös kymmenen vapaa-ajan asuntoa 45dB yhittäväl
melulta. Tälle melualueelle jää edelleen 23 vapaa--tä
ajan asuntoa.
Hirvisillanniittyjen kohdalla ja Vaalimaalla vaihtoehdon 1 meluesteet tulevat alueille, jotka on luokiteltu

Taulukko 5 Asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen määrät päiväajan keskiäänitason (LAeq) eri meluvyöhykkeillä nykytilanteessa sekä vuoden 2030 (VE 0—yE 4) ennustetilanteessa
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Nykytilanne

Vap.ajan asuntoja > 45 dB

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuselvitys on kokonaisuudessaan YVA -selostuksen erillisenä oheisraport
-tina.

Ennustetusta valtatien 7 liikennemäärien kasvusta
huolimatta Venäjälle suuntautuvan liikenteen typpidioksidipäästöjen on arvioitu vähenevän vuoden 2015
40-50% nykytilanteeseen verrattu-tilaneso
na. Päästöt pienenevät, koska VTT:n päästökertoi
autojen ja moottoreiden teknisen kehityksen-misa
oletettu pienentävän päästöjä merkittävästi. Hiuk- on
kaspäästöjen on oletettu pysyvän nykyisellä tasolla.
Liikennemäärän ja päästöjen on kuitenkin oletettu
lisääntyvän rakennettavan Vaalimaan rekkaparkin
alueella.

Päästöjen leviämislaskelmiin käytettiin Ilmatieteen
laitoksella kehitettyä matemaattis-fysikaalista tietokonemallia, niin kutsuttua viivalähdemallia. Leviämis
avulla laskettiin autoliikenteen ja rekkaparkin-malin
japästöjenaihumlkoantypids
pitoisuudet Virojoen ja Vaalimaan alu-pienhukast
eella. Leviämismallin lähtötietoina käytettiin kolmen
lähimmän Ilmatieteen laitoksen sääaseman meteorologisia tietoja vuosilta 2004-2006. Typpidioksidin ja
saatiin Ilmatieteen pienhukast pioudet
laitoksen Virolanden taustamittausasemalta. Valtatien 7 autoliikenteen ja Vaalimaan rekkaparkin aiheuttamat typenoksidi- ja hiukkaspäästöt arvioi Trafix
Oy. Päästöjen laskennassa hyödynnettiin VTT:n kehittämiä päästökertoimia ja huomioitiin rekkaliikenteen jonoutuneisuus ja rekkojen tyhjäkäynti valtatien
varrella. Rekkaparkin päästöissä otettiin huomioon 7
rekkojen tyhjäkäynti, lisälämmittimien (Webasto) käyttö sekä siirtyvien rekkojen moottorien käynnistykset.

alueistvhanykiltes ävuotilanteessa.
Tutkimuksessa
arvioitiin
valtaden 2015
tien 7 autoliikenteen typenoksidi -ja hiukkaspäästöjen
ilmanlaatuvaikutuksia Virojoen ja Vaalimaan välisellä
kilometrin tieosuudella nykytilanteessa sekä vaih-1
toehdoissa 1-4. Ennustetilanteen laskelmissa huomioitiin myös Vaalimaan rekkaparkin ilmanlaatuvaikutu kset.

Tiehallinto on teettänyt erillistyönä ilmanlaatuselvityksen Ilmatieteen laitoksella. Ilmanlaatuselvityksen
tavoitteena on ollut hankkia leviämismallilaskelmien
avulla tietoa Vaalimaan alueen ilmanlaadusta ja sen

6.9.1 Menetelmät ja lähtötiedot

6.9 Päästövaikutukset

Ilmanlaatu paranee eniten nykyisen tien varrella alle
etäisyydellä tiestä asuvien asukkaiden asuin- lOm
ympäristössä.Vaihtoehdossa 1 tutkimusalueen asukkaista 80% asuu alueella, jossa ilmanlaatu paranee.
Vaihtoehdossa 2 89% asukkaista ja vaihtoehdossa
asukkaista asuu alueella, joissa ilmanlaatu 392%
paranee. Tulosten mukaan typpidioksidipitoisuuksille
altistuu vähemmän asukkaita vaihtoehdoissa 2 ja 3
1 . Virojoen taajamassa ilmanlaa kuinvahtoeds
paranee eniten vaihtoehdoissa 2 ja 3. Vaihtoehto-tu
kuitenkin ylittää Vaalimaanjoen, jonka varrella on 3
Al-vap-jnsutielaknähsyde.
tistusta arvioitaessa on huomioitu vain alueella vakituisesti asuvien asukkaiden määrä.

Suuressa osassa tutkimusaluetta ilmanlaatu paranee
heikkenee alle 10%. llmanlaatu heikkenee valta-tai
tien 7 pohjoispuoleisella alueella, jonne suunnitellun
moottoritien eri vaihtoehdot välillä Virojoki -Vaalimaa
sijoittuvat. Vaihtoehdossa 1 ilmanlaatu heikkenee nykyisen tien pohjoispuolella alueella, jossa asuu 20%
tukimsalen t.Kauempnjsutusta alueesta kulkevissa tielinjausvaihtoehdoissa 2
3 vastaaville typpidioksidipitoisuuksille altistuu ja
% ja 8% asukkaista. Kaikissa vaihtoehdoissa alle1
% asukkaista asuu tielinjauksen läheisyydessä alu- 1
eella, jossa ilmanlaatu heikkenee 20-50%. Pääosin
ilmanlaatu paranee valtatien 7 varrella ja sen eteläpuolisella alueella.

Selvityksessä verrattiin uusien tielinjausten ilmanlaatuvaikutuksia vaihtoehdon 0+ ilmanlaatutilanteeseen
väliVrojk-am.etilusark n
typpidioksidin ja pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuuksien muutosta. Tulosten mukaan suunnitellut
liikennemuutokset vaikuttavat enemmän typpidioksidipitoisuuksiin kuin pienhiukkaspitoisuuksiin. Moottoritievaihtoehtojen vaikutus ilmanlaatuun on erilainen tutkimusalueen eri osissa. Uuden nelikaistaisen
moottoritien ympäristössä ilmanlaatu heikkenee
nykytilaan verrattuna. Ilmanlaatu paranee nykyisen
valtatien 7 varrella raskaan liikenteen siirtyessä käyttämään uutta moottoritietä. Vaihtoehto VE 1 kulkee
kuitenkin nykyisen tien tapaan kylien ja taajamien
läpi, jolloin liikenteen päästöille altistuu tiheähkön
tienvarsiasutuksen vuoksi enemmän ihmisiä kuin
muissa moottoritievaihtoehdoissa.

6.9.2 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristävaikutusten arviointiselostus
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Kuvassa 67.
Liikenteen päästöjen
aiheuttama typpidioksidin
vuoro kausiohjeaivoon
verrannollinen pitoisuus
(pg/m) tielinjausvaihtoehdossa 1 vuoden 2015
tilanes
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Kuvissa 67-69 on esitetty liikenteen päästöjen aiheuttama typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus eri tielinjausvaihtoehdoissa vuoden
tilanteessa.
2015

Rekkaparkin päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia verrattiin mallinnettuun Vaalimaan alueen
nykyiseen ilmanlaatuun. Rekkaparkin päästöt heikentävät ilmanlaatua rekkaparkin alueella yli 50% ja
Kurkelan asuinalueel rekapintläuoesa
noin 10%. Alueella, jossa ilmanlaatu heikkenee,-la
asuu noin 1 % alueen asukkaista. Rekkaparkin käyttöönotto kuitenkin parantaa ilmanlaatua suurimmassa osassa tutkimusaluetta.

Kasvillisuuden suojelemiseksi annettu typen oksidien
vuosiraja -arvo on voimassa laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla. Vaalimaan alueella raja -arvopitoisuus saattaa ylittyä liikenneväylillä, joihin raja -arvoa
ei sovelleta. Etäämmällä valtatiestä 7 typenoksidien
on alle kolmannes raja -arvopitoisuudesta. pitosu
TulostenmkaVi luenkmtosten aiheuttamat typenoksidipitoisuudet ovat sillä
tasol,eänid taheuvnmrkitä
luonto- tai kasvillisuusvaikutuksia.
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Leviämislaskelmien tuloksina saadut korkeimmat
typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet muodostuvat
valtatien 7 varrelle ja rekkaparkin läheisyyteen. Pitoisuuksia verrattiin terveyshaittojen ehkäisemiseksi
säädettyihin ilmanlaadun ohje -ja raja -arvoihin. Valtatien 7 autoliikenteen päästöt aiheuttavat typpidioksidipitoisuuksia, jotka korkeimmillaan voivat ylittää typpidioksidin vuorokausiohjearvon nykyisessä ja vuoden
tilanteessa epäedullisten meteorologisten olo-2015
suhteiden vallitessa. Vuorokausiohjearvo voi ylittyä
nykytilanteessa paikoitellen valtatien välittömässä
läheisyydessä ja vuoden 2015 ennustetilanteessa
rekkaparkin alueella. Pitoisuudet kuitenkin pienenevät merkittävästi etäisyyden kasvaessa I i iken neväylästä. Liikennealueiden ulkopuolella ohjearvotaso
alittuu. Typpidioksidipitoisuuden tuntiohjearvo sekä
tunti- ja vuosiraja -arvo alittuvat Vaalimaan alueella
sekä nyky- että ennustetilanteessa. Autoliikenteen
suorat pienhiukkaspäästöt aiheuttavat laskelmien
mukaan pitoisuuksia, jotka alittavat pienhiukkasille
esitetyn vuosiraja-arvon nyky- ja ennustetilanteissa.
WHO:n pienhiukkaspitoisuuksille määrittämät vuosija vuorokausiohjearvot alittuvat Vaalimaan alueella
nykytilanteessa, mutta voivat vuonna 2015 ylittyä
rekkaparkin alueella.
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Kuva 68.
Liikenteen päästöjen aiheuttama typpidioksidin vuorokausiohjearioon verranno/linen pitoisuus (pg/rn 3)
tielinjausvaihtoehdossa 2
2015 tilanteessa vuoden

Kuva 69.
Liikenteen päästöjen
aiheuttama typpidioksidin
vuorokausiohjeatvoon
veran oline pitosu s
3) tielinjausvaihtoeh(pg/rn
doissa 3ja 4 vuoden 2015

ta asuinympäristönsä ilmanlaatuun. Tielinjausvaihto-

Nykyiseen tiehen (VEO+) verrattuna 80-92% alueen
asukkaista saa uuden tielinjauksen myötä parannus-

tilanes

WHO:n pienhiukkaspitoisuuksille määrittämät vuosija vuorokausiohjearvot alittuvat Vaalimaan alueella
nykytilanteessa, mutta voivat vuonna 201 5 ylittyä
rekkaparkin alueella.

epäedullisten meteorologisten olosuhteiden vallitessa. Pitoisuudet kuitenkin pienenevät merkittävästi
etäisyyden kasvaessa liikenneväylästä . Tulosten
mukaan Vaalimaan alueen liikennemuutosten aiheuttamat typenoksidipitoisuudet ovat sillä tasolla, että
niiden ei oleteta aiheuttavan merkittäviä luonto- tai
kasvillisuusvaikutuksia.

: •••. ..

Suunnitteilla olevan Hamina -Vaalimaa -osuuden liikenteen muutokset vaikuttavat enemmän ilman typpidioksidipitoisuuksiin kuin pienhiukkaspitoisuuksiin.
Tielinjausvaihtoehtojen vaikutus ilmanlaatuun on erilainen tutkimusalueen eri osissa. Uuden nelikaistai
moottoritien ympäristössä ilmanlaatu heikkenee,-sen
mutta nykyisen valtatien 7 varrella ilmanlaatu paranee raskaan liikenteen siirtyessä käyttämään uutta
moottoritietä.
Suuressa osassa tutkimusaluetta muutokset ilmanlaadussa ovat vähäisiä: ilmanlaatu paranee tai heikkenee alle 10%. Valtatien 7 liikenteen päästöt aiheuttavat typpidioksidipitoisuuksia, jotka korkeimmillaan
voivat ylittää typpidioksidin vuorokausiohjearvon
2015 ennustetilanteessanykiseä vuodn

16°
5998

-6023

iS9

-6048
-6079

54S0

7848

Virojoki

/vt 26

439.Vaallmaa

\:%

Välin Hamina -Vaalimaa rakentaminen moottoritiek
on arvioitu vaikuttavan Lappeenranta -Vaalimaa-si
liikennemääriin . Moottoritien korkeampi nope--tien
us houkuttelee mallitarkastelujen mukaan liikennettä
valtatieltä 26 Lappeenranta -Vaalimaa -tielle. Tämä
nostaa osaltaan Hamina -Vaalimaa -moottoritien lii-

6.1 0.2 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Onnettomuuksien laskenta perustuu ennustemallilla
laskettuihin suoritteisiin ja tieluokkakohtaisiin keskimääräisiin onnettomuusasteisiin. Laskennassa on
moottoritielle siirtyvä uusi liikenne.
huomit

Liikenteellistä palvelutasoa on arvioitu niin kutsutulla
(Highway Capaci-HCM-laskentm ä.HCM
ty Manual) on Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä,
jonka avulla arvioidaan tien liikenteellistä toimivuutta
sekä voidaan luokitella tiejaksojen toimivuus palvelutasoluokkiin. Palvelutason mittarina on jonoutuminen
liikennevirran nopeustaso. Palvelutasoa kuvataan ja
kirjaimilla siten, että parhaalla A -tasolla liikenne virtaa häiriöttäja heikoimmalla F -tasolla liikenteen jonot
ovat seisovia.

ja vanhalle tielle jää vain paikallisliikenne. Tämän
vuoksi moottoritien liikenne-ennusteet esitetään vain
linjauksena.
yhtenä

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

-sa

ehdoissa 3 ja 4 ilmanlaadun paraneminen kohdistuu
suurimpaan asukasmäärään. Typpidioksidipitoisuuk
altistuu selvästi vähemmän asukkaita vaihtoeh--sile
doissa 2, 3 ja 4 kuin vaihtoehdossa 1 . Myös Virojoen
ilmanlaatu paranee eniten vaihtoehdois tajms
2, 3ja4.

Tielinjauksen siirtäminen kauemmas taajaan asutulta
Virojoen taajaman ja val-aluetprnsväi
tatien 7 varrella asuvien elinympäristön ilmanlaatua.
7 liikenne kulke-Olisuoteavhj ltien
maan kauempana asutuksesta, sillä raskaan liikenteen osuus tiellä on huomattava ja liikennemäärä
Rekkaparkkien käyttöön-tulejakos vmn.
otosta huolimatta rekkajonoja saattaa muodostua
tien varrelle jatkossakin.

6.
ja lähtötiedot

6.10 Liikenteelliset vaikutukset
10.1 Menetelmät

Liikenteellisiä vaikutuksia arvioitiin kappaleessa 3.6
on tehtykuvatnlie-usavl.Ariont
Liikenteen sijoittelut ja ennusteetasintujyöä.
toteutettiin EMM E -ohjelmistolla.

-128
128

Q76

Suunniteltujen linjausvaihtoehtojen osalta ei tarkasteluvälillä ole eroja liikennemäärien suhteen. Pitkämatkainen liikenne siirtyy uudelle moottoritielle kokonaan
I .-,
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Kuva 70. Keskimääräisten vuorokausiliikennernäärien rnuutos vuoden 2030 maksimiennusteen mukaan, kun välillä Hamina -Vaalimaa on moottoritie. Vihreällä on kuvattu nykyiseltä tieltä moottoritielle sllrtyvien ajoneuvojen määrä
sunita.
Punaisella on merkitty moottoritien (VE1-VE4) liikennemäärät suunnittain

Vuonna 2030 tapahtuisi 12,9 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa, joissa kuolisi 1,3
jos valtatie 7 on yksiajoratainen välillä Ha-ihmstä,
mina —Vaalimaa. Mikäli väli rakennetaan moottoritietasoiseksi, henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia tapahtuu ennusteiden mukaan 6 vuodessa, joissa
kuolisi 0,6 ihmistä. Moottoritietasoinen yhteys vä-

Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi parantaisi
liikenneturvallisuutta. Välillä Hamina—Vaalimaa on
39 henkilövahinkoon johtanutta onnetto-taphun
muutta vuosien 2002-2006 aikana. Onnettomuuksista neljässä on osallisia kuollut.

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Moottoritiellä HCM -mallin mukainen palvelutaso olisi
vuoden 2030 ennusteiden mukaan luokassaA. Moottoritie ei poista rekkajonoja, mutta ne ovat uuden linjauksen mukaisen moottoritien itään johtavan ajoradan
pientareella. Tällöin nopeusrajoitusta joudutaan laskemaan 80:een km/h. Toinen ajosuunta toimii täysin
vapaasti. Moottoritie poistaa jonot nykyiseltä tieltä.

Todellinen palvelutaso tänä päivänä on heikentynyt
rekkajonojen vuoksi. Nopeusrajoitukset joudutaan
pudottamaan normaalista 1 00:sta km/h nopeuteen
Rajoitusten alentaminen joudutaan teke- 60km/h.
mään molempiin suuntiin liikenneturvallisuuden
vuoksi, Tulevaisuudessa palvelutaso olisi erittäin
heikko nykyisen kaltaisella kaksikaistaisella tiellä liikennemäärän voimakkaan kasvun vuoksi. Vertailun
vuoksi todettakoon, että yksiajorataisella tiellä nopeustason laskeminen lOO:sta km/h 60:een km/h
vastHCM-pleuomaitrkselun nemäärää 18 000 ajoneuvoa/vrk, jolloin palvelutaso
olisi luokassa E.

Tässä yhteydessä HCM on puutteellinen, sillä tien
vieressä seisovien ajoneuvojen eli rekkajonojen vaikutusta malli ei tunne; ilmiö on melko poikkeuksellinen. Siten laskennallinen palvelutaso kuvaa vain itse
liikennevirran toimivuutta.

Onnettomuuksien laskenta perustuu ennustemallilla
laskettuihin suoritteisiin ja tieluokkakohtaisiin onnettomuusasteisiin. Laskennassa on huomioitu moottoritielle siirtyvä uusi liikenne.

Nykyisen tien palvelutaso on hyvällä tasolla, HCM:n
mukaisella asteikolla luokassa B. Liikennemäärien
jota korostaa raskaankasvuheintäplaso,
liikenteen osuuden lisääntyminen. Vuonna 2015 palvelutaso olisi ennusteiden mukaan nykyisen kaltaisella tiellä luokassa D ja vuonna 2030 luokassa D
E (maksimiennuste).
(perusnt)-

0,8
v.2030 peru

I ,3

6,0

lukuihin

Kuva 72. Va/tat/en 7 onnettomuustiheysja onnettomuusaste verrattuna
Kaakkois-Suomen t/epiirinja koko maan keskimääräisiin valtate/

tiellä sekä moottoritiellä

-den

Kuva 71. Onnettomuuksien lukumäärä valtatiellä 7 välillä Hamina - Vaalimaa nykytilanteessa sekä arvioitu määrä vuonna 2030 nykyisellä

7,8

12.9

0,6

Vuosittaisesta tuntiennusteesta muodostettiin raskaan liikenteen jonoutumismalli. Venäjän suuntaan
kulkevan rekkaliikenteen määrän ja rajanylityspaikan
välityskyvyn erotus osoittaa suoraan kertyvän rekkajonon pituuden. Näin laskettiin vuosien 2006 ja 2015
mukaisetnoh rkajnepitud(ksarvo ja maksimi vuoden ajalta). Laskelma tehtiin eri
välityskykyarvoilla ja tulokset esitetään graafeina kuvissa 73-74.

tunnin liikennemäärä. Tämä laskenta tehtiin vuosille 2006 ja 2015. Vuoden 2015 tilanteessa käsiteltiin
maksimiennusteen mukaisia liikennemääriä.
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Kuva 74. Venäjän suuntaan kulkevan liikenteen rekkajonojen pituudet vuonna 2015 jonomallin mukaan (i/man rekkaparkkien vaikutusta, joiden ti/a vastaa noin 30 km pituista jonoa)
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Kuva 73. Venäjän suuntaan kulkevan liikenteen rekkajonojen pituudet vuon-

Ennustetyön yhteydessä on laadittu erikseen tehtävää liikenteen päästöjen pitoisuuslaskentaa varten
tuntikohtainen liikenne-ennuste vuoden ajalta. Ennustetut vuorokausiliikennemäärät on liikenteen kuukausi-, viikonpäivä- ja tuntijakaumien avulla jaettu
vuoden jaksolle. Tuloksena on vuoden jokaisen ko

Rajaliikenteen jonot

Onnettomuusaste on tarkastelujaksolla 67 % korkeampi kuin Kaakkois-Suomen muilla vastaavilla teillä
lähes 80% korkeampi kuin muilla koko Suomen ja
vastaavilla teillä.

Onnettomuuksien määrä VT7välillä Hamina - Vaalimaa
henkilövahinko- onnettomuutta I vuosi
kuolleita I vuosi

Valtatien 7 väli Hamina—Vaalimaa on tiepiirin ja valtakunnan muihin valtateihin verrattuna vaarallisem
päästä. Tiejakson onnettomuustiheys on lä--mast
hes 50% korkeampi kuin Kaakkois-Suomen tiepiirin
maan keskiarvo vastaavan tasoisilla teillä. jako

hentäisi 6,9 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa, joissa kuolisi 0,7 ihmistä vähemmän.

kennemääriä. Nopeutuminen tuo myös yhteiskunnallisia hyötyjä aikasäästöjen muodossa.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arvioiritiselostus
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Rajan välityskyvyn laskiessa kriittisen rajan alle jonojen pituudet kasvaa nopeasti. Nykytilanteessa rajan
välityskyky olisi mallin mukaan noin 590-600 rekkaa
vuorokaudessa, jota pienemmillä välityskyvyn arvoilla rekkajonojen pituudet alkavat kasvaa nopeasti.
huomattava, että lasketut jonopituudet kuvaavat On
todellisten jonojen pituuksia. Havaitut jonot jakautuvat useisiin jaksoihin, joiden välissä on jonovapaita

Vuoden 2015 tilanteessa rekkaliikenteen määrän
arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan. Mikäli rajan kapasiteetti on noin 1200 rekkaa vuorokaudessa, ovat
rekkajonojen pituudet jonomallin mukaan nykyisellä
tasolla.

jakso.

Liikenteen lisääntyessä jonoutuminen tapahtuu nykyistä nopeammin ja rajummin. Suurempi liikennemäärä on herkempi häiriöille. Tämä asettaa suuria
vaatimuksia raja -asemien toiminnalle.
6.10.3 Johtopäätökset

-

Valtatie 7 jatkuu Venäjän puolella yhteytenä Viipuriin
edelleen Pietariin. Todelliset säästöt ovat osaltaan ja
sidoksissa Venäjän tieverkon kehityshankkeisiin.

-

Hamina—Vaalimaa -välin moottoritieksi rakentamisella eli vaihtoehdoilla 1 —4 on positiivisia liikenteellisiä
vaikutuksia. Yhteys nopeutuu ja vähentää ongelmal
valtatien 26 raskaan liikenteen määrää. Kyse on-isen
ja se on osaltaan sidoksissa hankejoitusa
-tien muihin parannushankkeisiin sekä Venäjän E18
omiin hankkeisiin. Hamina
Vaalimaa -välin paran tammen moottoritieksi vähentää myös liikenneonnettomuuksia verrattuna vaihtoehtoon 0 eli hankkeen
toteuttamatta jättämiseen.
6.11 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
6.1Mentlmäjahöido
Rakentamisen aikaisista vaikutuksista on tarkasteltu
pääasiassa liikenteelle ja asutukselle aiheutuvia haittoja. Arvio perustuu asiantuntija-arvioon kunkin vaihtoehdon vaatimista rakentamistoimenpiteistä sekä
niiden sijainnista suhteessa asutukseen ja liikenneväyliin.
6.11.2 Vaikutusmekanismit
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat väliaikaisia
vaikutuksia, kestoltaan enimmillään 3-4 vuotta. Merkittävimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat

Vaalimaa -yhteysvä/in liikennettä

Venäjän raskaan liikenteen kasvu on ollut poikkeuksellisen voimakasta viime vuosina. Kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan huolimatta Venäjän muista
infrastruktuurihankkeista. Suomen kauttakulkuliikenne Venäjälle lisääntyy edelleen ja tulevaisuudessa
myös henkilöliikenne tulee kasvamaan. Myös taloudellinen toiminta Suomen ja Venäjän välillä lisääntyy
kasvattaa liikennemääriä.
ja

Kuva 75. Va/tat/en 7 parantaminen nopeuttaa Ham/na

-
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Merkittävimmin rakennustyön aikaisista melu- ja työmaaliikenteen pölyhaitoista kärsivät Ylä-Pihlajan kylän, Virojoen taajaman sekä Vaalimaan kylän asukkaat. Näillä alueilla on runsaasti asutusta hyvin lähellä
tulevaa moottoritietä. Asukkaille aiheutuva haitta on
(2-3 vuotta) kylän välittömään lisäkpteon
läheisyyteen rakennettavan eritasoliittymän vuoksi.

läheisyydessä haittaa liikenteen lisäksi paikoitellen
myös tienvarren asutusta.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina

liikenteelle aiheutuvat haitat sekä olemassa olevalle
maankäytölle ja asumiselle rakentamisesta aiheutuvat meluhaitat ja muut häiriöt, kuten pölyäminen.
Kasvillisuudelle tai eläimistölle ei arvion mukaan todennäköisesti aiheudu merkittäviä haittoja vaikutusten väliaikaisuuden vuoksi.

6.11.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu
Vaihtoehto 0 ^

Rakentamisen aikana rekkajonoja joudutaan seisottamaan entistä enemmän valtatien 7 moottoritieosuuksilla.

Vaihtoehto 2

Rakentamisen aikana rekkajonoja seisotetaan tiejärjestelyjen ulkopuolelle jäävillä nykyisen valtatien
osuuksilla. Rekkajonoja joudutaan seisottamaan entistä enemmän myös valtatien 7 moottoritieosuuksilla.

Valtatieliikenteelle aiheutuva haitta kohdistuu myös
Uskin ja Ylä-Pihlajan välille, Virojoen taajaman kohdalle sekä Vaalimaan kylän alueelle. Näissä kohteissa valtatietä käyttävälle liikenteelle joudutaan rakentamaan tilapäisiä yhteyksiä ennen kuin tiejärjestelyt
saadaan kokonaan valmiiksi. Tilapäisillä yhteyksillä
kiertoteillä on alhainen nopeusrajoitus.
ja

Vaihtoehto I

Vaihtoehto 2 haittaa liikennettä rakentamisvaiheen
aikana merkittävimmin Vaalimaan kylän alueella
sekä niissä kohdissa, joissa uusi tiekäytävä risteää
nykyisen tien kanssa. Uuden ajoradan, siltapaikkojen
eritasoliittymien rakentaminen nykyisen tiekäytä -ja

Vaihtoehdon 0+
rakentamisesta
aiheutuva
haitta
on
kestolanyhi.Nkseajordnlvtämie
aiheuttaa tien käyttäjille ja tienvarren asutukselle
melu- ja pölyhaittaa, mutta sen voidaan arvioida olevan hyvin tilapäistä. Alikulkukäytävien rakentamisen
aikaisia liikenteelle aiheutuvia haittoja lievennetään
kiertotiejärjestelyillä. Tien leventämisen ja alikulkujen
rakentmis opeurajitkslne.

Vaihtoehto 1 aiheuttaa merkittäviä haittoja liikenteelle rakentamisvaiheen aikana, koska moottoritien uusi
maastokäytävä on useassa kohdassa nykyisen tiekäytävän vieressä. Uuden ajoradan, siltapaikkojen ja
rakentaminen nykyisen tiekäytävän eritasolymn
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hyvinäe.

Rakentamisen aikana rekkajonoja seisotetaan nykyisen mukaisesti tien varteen rakennetuilla kaistoilla ja
pientarl.

Valtatieliikenne voi käyttää nykyistä tietä normaaliin
tapaan, jolloin rakentamisesta aiheutuva haitta on

Moottoritien rakentaminen uudessa maastokäytäväs
aiheuttaa vain vähän haittaa tien vaikutusalueel--sä
la olevalle harvalle asutukselle ja lomakiinteistöille.
rakennustyö häiritsee Haaviston jaMerkitävmn
pohjoisosien asutusta.
Valimnkyä

Vaihtoehdossa 3 liikenteelle aiheutuva rakentamisen aikainen haitta kohdistuu lähinnä uuden moottoritien länsipäähän välille Lelu —Kattilainen, jossa
uusi moottoritie rakennetaan nykyisen tien paikalle.
Haittaa voidaan kuitenkin lieventää rakentamalla ensin uusi rinnakkaistien osuus. Uusi maastokäytävä
sijoittuu muutoin metsäalueille, joten rakentaminen
voidaan tehdä muuta liikennettä haittaamatta. Uuden
ajoradan, siltapaikkojen ja eritasoliittymien rakentaminen uudessa maastokäytävässä haittaa lähinnä
nykyisten paikallisten tieyhteyksien liikennettä tulevissa risteämiskohteissa.

Vaihtoehto 3

Rakentamisen aikana rekkajonoja seisotetaan tiejärjestelyjen ulkopuolelle jäävillä nykyisen valtatien
osuuksilla. Rekkajonoja joudutaan seisottamaan entistä enemmän myös valtatien 7 moottoritieosuuksilla.

Valtatieliikenteelle aiheutuva haitta kohdistuu myös
Kattilaisten ja Ylä-Pihlajan sekä Vaalimaan kylän
alueille. Näissä kohteissa valtatietä käyttävälle liikenteelle joudutaan rakentamaan tilapäisiä yhteyksiä
ennen kuin tiejärjestelyt saadaan kokonaan valmiiksi.
Tilapäisillä yhteyksillä ja kiertoteillä on alhainen nopeusrajoitus.

Merkittävimmin rakennustyön aikaisista melu- ja työmaaliikenteen pölyhaitoista kärsivät Ylä-Pihlajan ja
on asutustaValimnkyäsuat.Nile
hyvin lähellä tulevaa moottoritietä. Ylä-Pihlajan asukkaille aiheutuva haitta on lisäksi pitkäkestoinen (1-2
vuota)kyläniöm hesytnrak v
eritasoliittymien vuoksi.

Rakentamisen aikana liikenteelle eniten haittoja ja
1 . Uuden moottoritien häirötaeuvhot
hankkeen sisältämien eritasoliittymien ja muiden ja
tiejärjestelyjen rakentaminen nykyisessä tiekäytävässä tai sen välittömässä läheisyydessä häiritsee
nykyisen tien liikennettä merkittävästi. Vaihtoehdon
rakentaminen aiheuttaa tien varren asutuksel- 0+
le myös merkittävää haittaa ja häiriötä, mutta se on
lyhyempää kuin vaihtoeh-kestolanhumvsti

6.11 .5 Johtopäätökset

Liikenteelle aiheutuvia haittoja lievennetään kaikissa
vaihtoehdoissa rakentamisen aikaisilla kiertotiejärjestelyillä ja työn aikaisella tiedottamisella. Tiedottamisen avulla kerrotaan asukkaille ja tienkäyttäjille
ja eri aikoina tapahtuvista raken-työnedismä
tamistöistä ja työmenetelmistä. Uuden tien ja nykyisen tien risteyskohtien työt pyritään ajoittamaan niin,
että rakentamisesta aiheutu u mandollisimman vähän
haittaa alueen sisäiselle ja rajaliikenteelle.

6.11.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Rakentamisen aikana rekkajonoja seisotetaan tiejärjestelyjen ulkopuolelle jäävillä nykyisen valtatien
osuuksilla. Rekkajonoja joudutaan seisottamaan entistä enemmän myös valtatien 7 moottoritieosuuksilla.

Valtatiellikenteelle aiheutuva haitta kohdistuu lähinnä
Uskin ja Ylä-Pihlajan välille, jossa valtatietä käyttävälle liikenteelle joudutaan rakentamaan tilapäisiä
yhteyksiä ennen kuin tiejärjestelyt saadaan kokonaan valmiiksi. Tilapäisillä yhteyksillä ja kiertoteillä
alhainen nopeusrajoitus.
on

Merkittävimmin rakennustyön aikaisista melu- ja työmaaliikenteen pölyhaitoista kärsivät Ylä-Pihlajan kylän asukkaat.

Vaihtoehto 4 aiheuttaa merkittäviä haittoja liikenteelle rakentamisvaiheen aikana Lelun ja Ylä-Pihlajan
välillä, koska moottoritien uusi maastokäytävä on
tienkäytävän vieressä. useakohdnyise
Uuden ajoradan, siltapaikkojen ja eritasoliittymien
tiekäytävän läheisyydessärakentmiys
haittaa liikenteen lisäksi paikoitellen myös tienvarren
asutusta. Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan välillä moottoritie
rakennetaan uuteen maastokäytävään, jolloin se ei
haittaa liikennettä kuin niissä kohdissa, joissa uusi tie
risteää nykyisiä paikallisyhteyksiä.

Vaihtoehto 4

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

vän läheisyydessä Kattilaisten ja Ylä-Pihlajan länsipuolella haittaa liikenteen lisäksi paikoitellen myös
tienvarren asutusta.
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Uusi tie rikkoo kiinteistöjen palstoja ja katkaisee olemassa olevaa tieverkostoa siten, että osa kiinteistöstä
uuden tien toiselle puolelle ja vanha kulkuyhteysjä
katkeaa. Jos kiinteistöjärjestykselle ei tehdä mitään
järjestelyjä, kulkumatkat uudessa tilanteessa kasvavat ja maanomistajille syntyy kiertohaittaa. Haitta

6.12.2 Vaikutusmekanismit

Maanmittauslaitoksen kiinteistövaikutusselvitys on
YVA -selostuksen erillisenä lute-konaisude
raportti na.

Jokaisen linjausvaihtoehdon osalta on myös selvitetty, kuinka monta eritasoista tietä tai ajouraa linjaus
katkaisee. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä ei ole
laskettu alemman tieverkoston rakentamistarvetta.

Metsäpalstojen osalta on selvitetty ne tilanteet, joissa tielinja jakaa metsäpalstan siten, että tien toiselle
puolelle jää pienehkö jäännöskiinteistö. Metsäpals
ei ole laskettu tapauksia, joissa-tanpirsoumek
suuret metsäpalstat jakaantuvat kandeksi suureksi
palstaksi.

Kiinteistövaikutusten arviointityössä on tuotu esille
vaihtoehtojen aiheuttamat vaikutukset maa- ja metsätalouskiinteistöille sekä niiden käytölle. Peltotilusten
osalta on selvitetty tapaukset, joissa tievaihtoehdot
leikkaavat peltolohkoja. Varsinaisesta pirstoutumisesta on kyse siinä tapauksessa, jos tielinja kulkee
peltoalueen läpi ja samalla peltolohkot jakaantuvat
tien molemmin puolin. Lisäksi on laskettu niiden viIjelmien määrä, joissa peltotiluksia tulee sijaitsemaan
tilan talouskeskukseen nähden uuden tien toisella
puolella.

6.12.1 Menetelmätja lähtötiedot

6.1 2 Kiinteistövaikutukset

Asutukselle aiheutuva rakentamisen aikainen haitta
vähäisin vaihtoehdossa 3 ja merkittävin vaihto- on
ehdossa I . Suurimmat rakentamisen aikaiset haitat
kohdistuvat vaihtoehdossa 1 Virojoen taajamaan.
Myös Vaalimaan kylän asutus kärsii merkittävistä
haitoista vaihtoehdoissa 1 ja 2.

dossa 1 . Vähiten rakentamisen aikaisia vaikutuksia
aiheuttaa vaihtoehto 3. Vaihtoehdon 2 aiheuttamat liikennehaitat ovat rakentamisen aikana vähäisemmät
kuin vaihtoehdoissa 1 ja 4, mutta suuremmat kuin
vaihtoehdossa 3.

Vaihtoehto 1 aiheuttaa pelto- ja metsäkiinteistöjen
pirstoutumisia lähes koko matkalla. Haitallisimmat tilanteet syntyvät alueiden jäädessä vaihtoehdon 1 ja
7 väliin. Vaihtoehto aiheuttaa myös nykisevalt
tarvetta viljelyluikenteen u udelleen järjestelyyn muun
muassa alikulkujen ja rinnakkaisteiden rakentamisen
myötä. Vaihtoehto 1 leikkaa koko matkalla 33 peltolohkoa ja 52 metsäpalstaa. Vaihtoehto leikkaa myös
kahta paikallistietä eri paikassa kuin nykyinen valtatie
sekä yksityisteitä tai yksityistienluonteisia teitä 13 7
Koko matkalla 38 viljelijällä jää viljelykses- kohdas.
sä olevia peltolohkoja tien molemmin puolin.

Vaihtoehto I

Vaihtoehto 0+ ei juuri aiheuta kiinteistöjen pirstoutu
mutta erityisesti kulkuyhteyksien säilyttäminen-mista,
pelloille vaatii maa- ja metsätalousliittymien järjestelyjä, koska nykyisiä liittymiä vähennetään. Uudelle
tielle joudutaan rakentamaan ali- tai ylikulkuja sekä
rinnakkaisteitä erityisesti tien yli tapahtuvan viljelyliikenteen järjestämiseksi. Koko matkalla 38 viljelijällä
jää viljelyksessä olevia peltolohkoja tien molemmin
puolin.

Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdossa 0+ nykyisiä yksityistie- ja maatalousliittymiä karsitaan ja tehdään uudelleenjärjestelyt.
Kaikissa moottoritievaihtoehdoissa (VE 1 —yE 4) lähtökohtana on, että moottoritielle liittyminen tapahtuu
ainoastaan eritasoliittymien kautta. Yksityis- ja maatalousteitä varten rakennetaan uudet yhteydet tarvittaessa moottoritien yli tai ali.

6.12.3 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Asuinkiinteistöille uudesta tiestä voi aiheutua erilaisia
kiinteistöjen rajat ylittäviä haittoja, esimerkiksi meluhaittoja. Nämä haitat saattavat aiheuttaa kiinteistöjen arvon alenemista, joka myöhemmässä vaiheessa
saatetaan joutua korvaamaan kiinteistöjen omistajille.

Tiehanke voi aiheuttaa muutoksia myös kiinteistöjen
kuivatusjärjestelmissä, sillä pelto- ja metsäalueilla
tielinja saattaa rikkoa ojitusverkostoja.

on erityisen merkittävä peltoliikenteen osalta, koska
liikkumistarve peltotiluksille on säännöllisempää kuin
metsäkiinteistöille. Haittaa voidaan vähentää sopivilla tilusjärjestelyillä ja -vaihdoilla. Samalla voidaan
mandollisesti vähentää tarvetta rakentaa uusia ali- tai
ylikulkuja sekä uutta alemman tason tiestöä.
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Vaihtoehto 2
Vaihtoehdon 2 haitalliset kiinteistövaikutukset kohdistuvat metsä- ja peltokiinteistöihin Ihinnä linjauksen itäosassa. Vaihtoehtolinjaus leikkaa yhtenäisen
Ylä -Pihlajassa sekä rikkoo metsäteitä japeltoaun
metsäkiinteistöjen pirstoutumista erityises-aiheut
ti valtatien 7 läheisyydessä. Linjauksen länsiosassa
vaikutukset kohdistuvat pääosin metsäkiinteistöihin
Vaalimaalla peltoalueeseen. Vaihtoehto 2 leik-sekä
kaa koko matkalla noin 20 peltolohkoa ja 54 metsäpaistaa. Vaihtoehto leikkaa myös viittä paikallistietä
7 sekä yksityistei eripaksunyievalt
teitä 22 kohdassa. Koko-täaiyksenluo
32 viljelijällä jää viljelyksessä olevia pelto matkl
tien molemmin puolin.
-lohkja
Vaihtoehto 3
Vaihtoehdon 3 aiheuttamat haitat kohdistuvat pääasiassa metsäkiinteistöihin: metsäpalstoja pirstoutuu
katkeaa . Metsäki i nteistöjenjametsäivrko
mukauttamistoimet ovat kuitenkin helpommin osalt
järjestettävissä kuin valtatien 7 linjaa noudattavien
Peltokiinteistöjen osaltavaihtoejnydsä.
tapahtuu vain yksittäisissä lohkoissa. pirstouma
Viljelyliikenne ei juuri vaadi erityisjärjestelyjä. Vaihtoehto leikkaa koko matkalla seitsemää yksittäistä
3
ja 62 metsäpalstaa. Vaihtoehto leikkaa peltohka
myös kolmea paikallistietä eri paikassa kuin nykyinen
valtatie 7 sekä yksityisteitä tai yksityistienluonteisia
20 kohdassa. Koko matkalla 26 viljelijällä jää viI- teiä
jelyksessä olevia peltolohkoja tien molemmin puolin.
Vaihtoehto 4
Vaihtoehto 4 aiheuttaa linjan länsiosassa metsäpalstojen pirstoutumista. Tarve ali- tai ylikulkujen järjestämiseen muun muassa viljelyliikenteelle lisääntyy.
Itäosassa linjaus kulkee metsäalueiden läpi aiheuttaen haittaa metsäkiinteistöjen käytölle. Itäpäässä
mukauttamistoimet ovat kuitenkin helpommat toteuttaa kuin tien länsipäässä. Vaihtoehto 4 leikkaa koko
19 peltolohkoa ja metsäpalstoja noin 70matkl
paikallistie kohdas.Vitelkamyösvitä
eri paikassa kuin nykyinen valtatie 7 sekä yksityis--tä
teitä tai yksityistienluonteisia teitä 1 8 kohdassa. Koko
32 viljelijällä jää viljelyksessä olevia pelto- matkl
lohkoja tien molemmin puolin.

6.2.4 Haittojen lieventämistoimenpiteet

Tiehankkeen kiinteistöille aiheuttamia haittoja voidaan lieventää erilaisin lain mukaisin toimenpitein
riippuen siitä, minkä laajuisesta kiinteistöjärjestyksen
taievrkosnh
kyse.
Tiehankkeen aiheuttaessa kiinteistörakenteen laajaalaista pirstoutumista voidaan tilusten järjestelemi
hankeuusjakotoimitus, jossa palstat ja-sekithdä
rinnakkaistietjärjestetään tien pirstomalla alueella siten, että tien aiheuttama pirstoutumishaitta minimoituu. Kyseessä on siis laajemmalle alueelle tarkoitettu
tilusjäreyom.Tavlisphnkeujao
tiealueen kohdalle osuvat peltoalueet. -kohteiav
Kun uusi tie rikkoo palstoja ja olemassa olevaa yksityistiestöä tai muuta alemman tason tiestöä, joudutaan kulkuyhteydet monin paikoin ratkaisemaan uudelleen. Uuden rinnakkaistiestön laajempi järjestely
voi tapahtua alueellisen tietoimituksen kautta. Toimituksessa on mandollista tehdä myös tilusjärjestelyjä
järjestämisen helpot- tailusvhojkytein
tamiseksi.

Tien pirstoessa kiinteistöjä suppeammalla alueella,
voidaan haittaa vähentää tekemällä yksittäisten kunteistöjen välisiä tilusvaihtoja. Tilusvaihtoja voidaan
tehdä myös useamman kiinteistön osalta ketjutettuna. Pienimmät tien toiselle puolelle jäävät jäännöskiinteistöt voidaan liittää viereisiin kiinteistöihin tai
tiealueeseen. Kiinteis joisantpuklsa
liitettäviä alueita voidaan käyttää myös korva--töihn
uksena tiealueeksi menetetyistä alueista.
Joissain tapauksissa pirstoutuneita jäännöskiinteistöjä voidaan joutua lunastamaan, ellei haittaa voida
poistaa tilusjärjestelyillä.
6.12.5 Johtopäätökset
Vaihtoehto 1 aiheuttaa sekä metsä- että peltokiinteistöjen pirstoutumisia lähes koko matkalla. Haitallisimmat tilanteet syntyvät alueiden jäädessä vaihtoehdon 1 ja nykyisen valtatien väliin. Vaihtoehdon 2
ja pelto-haitlsevku ohdistvameäkiinteistöihin ja lähinnä tielinjan keski- ja itäosassa.
aiheuttamat haitat kohdistuvat pääasi-Vaihtoedn3
assa metsäkiinteistöihin; metsäpalstoja pirstoutuu ja
metsätieverkostoja katkeaa . Peltoki inteistöjen osalta
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pirstoutumista tapahtu u vain yksittäisten lohkojen
osalta. Vaihtoehto4 aiheuttaa linjan länsi- ja keskiosassa metsä- ja peltokiinteistöjen pirstoutumista,
haitallisimmat tilanteet syntyvät vaihtoehdon 1 jolin
ja nykyisentapnlueidjäsmotrien
valtatien väliin. Itäosassa linjaus kulkee metsäaluei
läpi aiheuttaen haittaa metsäkiinteistöjen käytöl--den
le; mukauttamistoimet ovat kuitenkin helpommat toteuttaa kuin tien länsipäässä.

Metsäkiinteistöjen osalta vaihtoehtojen aiheuttamat
haitat ovat pahimmillaan suunnittelualueen länsipäässä ja vaihtoehtolinjausten kulkiessa lähellä nykyistä valtatietä 7. Peltoliikenteelle aiheutuvat haitat
kohdistuvat myös hankealueen länsiosaan ja nykyisen tien läheisyyteen. Itäosassa tielinjausten kulkiessa selvästi nykyistä tietä pohjoisempana haitalliset
vaikutukset kohdistuvat pääosin metsäkiinteistöihin.
Itäpäässä haittojen mukauttamistoimet ovat helpommin järjestettävissä kuin linjausten länsipäässä.
6.l3Taloudelliset vaikutukset

6.13
Menetelmätja lähtötiedot

Vaihtoehtojen karkeat kustannusarviot perustuvat
osalta alustaviin määrälas- motrievahjn
kentoihin ja keskimääräisiin kilometrikustannuksiin.
Muidenhaksältmienvykusa et
arvioitu myös keskimääräisillä kilometrikustan- on
nuksilla.

6.1 3.2 Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen
vertailu

Hankkeen toteuttamatta jättäminen, vaihtoehto 0, ei
sisällä toimenpiteitä, joten sillä ei ole kustannusarvi
tarkastelujen perusteella vaihtoehdon-ota.Alusvien
sisältämien toimenpiteiden kustannusarvioksi on0+
20 M€ Vaihtoehdon 0-f sisältämien paran-arviotu
nustoimenpiteitä ei juurikaan voida hyödyntää missään moottoritievaihtoehdossa.

Moottoritievaihtoehdoista 1-4 on esitetty alustavat
Käynnissä olevien muiden E 18 tiejärslyap.
kustannusarvioiden perusteella tä--tienhakd
män hankkeen vaihtoehtojen 1-4 kustannusvaikutukseksi on arvioitu 1 50-1 80 M€.

-

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

ekolginstävy.

Muuttuvat liikenneyhteydet saattavat heikentää elinkeinon harjoittajien toimintaedellytyksiä. Haittoja elinkeinoelämälle, kuten matkailuelinkeinolle voidaan
vähentää tienvarsiopasteilla. Näin pyritään minimoimaan liittymien sijainnin negatiivinen vaikutus esimerkiksi bunkkerimuseoalueen kehittymiselle.

Hankkeen ihmisille aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta voidaan vähentää osallistuvalla suunnittelulla
avoimella tiedottamisella. Linjauksen alle jäävien fl-ja
lusten osalta haittaa voidaan maanomistajan kanssa
neuvotellen pyrkiä lieventämään esimerkiksi tilusjärjestelyjen avulla. Asuinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä pyritään torjumaan eri keinoin, esimerkiksi
meluestein. Meluntorjunta saattaa kuitenkin johtaa
epämieluisiin maisemavaikutuksiin. Ratkaisuja tulee pyrkiä muokkaamaan paikalliseen maisemaan ja
ja tuoda niihin mukaan niin kutsut- imagonspvk
tua paikallista henkeä. Tiloja tai asuintaloja voidaan
myös lunastaa, jos muilla keinoin ei saavuteta riittävän haitatonta ympäristöä.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Seuraavassa on esitelty keskeisiä haittojen lieventämistoimenpiteitä aihealueittain.

Suunnitteluratkaisuja haettaessa on pyritty ottamaan
huomioon ratkaisujen taloudellinen, sosiaalinen ja

tien linjauksen tai tasauksen suunnittelu siten, että
haitat minimoidaan
• melusuojaus
• tieympäristön maisemointi
• rakentamisen aikaisten toimenpiteiden suunnittelu
• pohjavesien suojaus
• paikallisten asukkaiden ja eläimistön kulkuyhteyksien turvaaminen

Haittoja ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

sunitela.Ympärsövikutenaoyhtydessä on määritelty alustavat toimenpiteet, joiden
avulla ennakoituja haitallisia vaikutuksia on mandollista ehkäistä, rajoittaa tai poistaa.

Haittojen torjunta ja lieventäminen ovat tärkeä osa

sekäSarjvnoylitseaunl

Vaalimaanjoen Karpankoskella vaihtoehtojen 3 ja 4
kosken arvokkaimman osan poh-linjausretä
joispuolelle, maastokäytävän pohjoisosaan.

Saarasjärven alue vaatii suunnittelulta paljon, sillä yesilain tarkoittaman puron virtaamaa ei saa muuttaa.
Samalla on vältettävä purotaimenen elinolosuhteiden
heikentämistä. Saarasjärven tuntumassa haittoja voidaan lieventää rakentamalla puron ylittävä silta niin
pitkäksi, että se toimii riistan alikulkuna ja samalla
ekologisena käytävänä kaikille eliölajeille.

laiset arvokkaat elinympäristöt, kuten ojittamattomat
suot, pyritään kiertämään lopullisen linjauksen tarkentamisessa. Myös kohteiden vesitalous pyritään
mandollisuuksien mukaan säilyttämään muun muassa sirolampikorennon suojaamiseksi. Vaihtoehdon 2
kan-linjaust räonmiutsden
nalta arvokkaan kallioalueen, Sikovuoren eteläpuolelle.

Kuva 77. Suunnittelualueella tavattavan liito-oravan lisääntymis -ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulailla suojeltuja

siten, että saukolle jää joen rantaan kulkutila. Pienia-

Kaikkien jokien (Ravijoki, Virojoki ja Vaalimaanjoki)

Liito-oravan elinoloihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää myös siten, että yleissuunnitelman vahvistuttua sen maastokäytävästä
kadetnpu,joliämensputimennen
tien
varsituneeseen ympäristöön voi alkaa jo
naista rakentamista.

Kaikkien linjausvaihtoehtojen länsiosassa sijaitseva
merkittävä Mustalaishaan liito-oravan lisääntymis- ja
säilyy, jos tielinjaus tehdään aivan levähdyspaik
maastokäytävän koillisreunaan. Uskin rikkonainen
liito-oravan esiintymisalue tarkistetaan maastossa
keväällä 2008, jolloin myös lajin tarvitsemat kulkuyhteydet arvioidaan. Yleissuunnitteluun valitulta linjalta
tulee tarkistaa liito-oravien lisääntymispaikat ja kulkuyhteydet.

Kasvillisuus, eläimistö sekä suojelukohteet

7. HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTAMINEN
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Maisemaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan
lieventää maastoa muotoilemalla ja istutuksilla. Siten
moottoritie ja sen edellyttämät tiejärjestelyt saadaan
luontevammin liittymään ympäröivään maisemaan.
Meluntorjuntarakenteiden sovittaminen maisemaan

Maisema- ja kulttuuriympäristö

Mandollisen kemikaalionnettomuuden aiheuttamaan
riskiin on vesistönylityskohdissa ja lähialueilla varauduttava rakentamalla alueille riittävät vesiensuojelurakenteet eli varastoaltaat. Näin estetään kemikaalien hallitsematon pääsy vesistöön.

Pintavedet

Mandollisista onnettomuuksista tai muista poikkeustilanteista johtuviin vesistöpäästöihin voidaan varautua esimerkiksi rakentamalla pohjavedensuojauskohteen molemmin puolin sivuojiin sulkuventtiileillä
varustetut kaivot

Haaviston pohjavesialueen valuma-alueen laajuuden
perusteella alue saattaa olla potentiaalinen yhdyskunnan vedenhankinta-alue, minkä vuoksi pohjavesisuojaukset ovat tarpeellisia. Mandolliset pohjavesisuojaukset rakennetaan pohjaveden muodostumisalueelle.
Niiden sijainti määritellään tarkemmin tien jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävien maaperäkairausten
perusteella. Pohjaveden pinnankorkeustaso tulee
selvittää tien jatkosuunnittelun yhteydessä. Tällöin
voidaan arvioida tarkemmin tierakenteiden etäisyys
suhteessa pohjavedenpinnan syvyyteen ja mandolliset rakentamisen aikaiset vaikutukset.

Tienpidon aiheuttamaa laadullista pohjavesiriskiä voidaan pienentää pohjavesisuojauksilla. Pohjavesiriskiä voidaan pienentää myös väIttämällä tiesuolausta
pohjavesialueen herkimmissä kohdissa tai siirtymällä
ympäristöystävällisempiin liukkaudentorjuntamenetelmiin.

Pohj avedet

Harjualueiden tieleikkaukset minimoidaan. Maisemallisesti ja topografisesti korkeat kalliot pyritään
kiertämään ja niiden leikkaukset suunnitellaan harkiten. Vaihtoehdon 2 linjausta voidaan siirtää Vuorilam
Kinttumäen kohdalla etelämmäksi ja Sikovuoren-men
arvoknliuekopl.

Maa -ja kallioperä
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tehdään huolellisesti. Viljelyalueiden pirstoutumises
johtuvia välillisiä vaikutuksia voidaan lieventää ti--ta
lusvaihdoilla.
Syviä ja näkyviä kallioleikkauksia voidaan välttää rakentamalla leikkauskohtaan tunneli. Tällainen mahdollisuus on esim. vaihtoehdoissa 3 ja 4 Vaalimaanjokilaakson ylityksen kohdalla, missä joen molemmin
puolin on melko suuret korkeuserot
Melu
Melun leviämistä torjutaan meluestein. Meluesteitä
rakennetaan tarpeen mukaan sinne, missä asutusta
Tavoitteena on, että mandollisuuk-jämelua .
sien mukaan kaikki asuinrakennukset jäävät torjuntatoimien jälkeen melualueen (<55 dB) ulkopuolelle.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset

kintesöjäupamle,voidanht

Liikenteelle aiheutuvia haittoja lievennetään kaikissa
vaihtoehdoissa rakentamisen aikaisilla kiertotiejärjestelyillä ja työn aikaisella tiedottamisella. Tiedottamisen avulla kerrotaan asukkaille ja tienkäyttäjille
ja eri aikoina tapahtuvista raken-työnedismä
tamistöistä ja työmenetelmistä. Uuden tien ja nykyisen tien risteyskohtien työt pyritään ajoittamaan niin,
että rakentamisesta aiheutuu mandollisimman vähän
haittaa alueen sisäiselle ja rajaliikenteelle.
Ki i nteistövai kutukset
Tiehankkeen kiinteistöille aiheuttamia haittoja voidaan lieventää muun muassa hankeuusjakotoimituksella, jossa palstat ja rinnakkaistiet järjestetään tien
pirstomalla alueella siten, että tien aiheuttama pirs
Kun uusi tie rikkoo palsto--toumisha notu.
ja ja olemassa olevaa yksityistiestöä, uuden rinnakkaistiestön laajempi järjestely voi tapahtua alueellisen
tietoimituksen kautta. Toimituksessa on mandollista
tehdä myös tilusjärjestelyjä tai tilusvaihtoja kulkuyhte
Tien pirstoessa-yksienjärtmhlpoaisek.
vähentää tekemällä yksittäisten kiinteistöjen välisiä tilusvaihtoja. Joissain tapauksissa pirstoutuneita
jäännöskiinteistöjä voidaan joutua lunastamaan, ellei
haittaa voida poistaa tilusjärjestelyillä.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina
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8. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

8.1 Vertailutekijät ja menetelmät

Hankkeen vaihtoehtoja on vertailtu niiden toteuttamismandollisuuksien, keskinäisten ominaisuuksien ja merkittävien vaikutusten suhteen. Vertailussa
esitetty eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, on
mandolliset riskit ja epävarmuudet sekä merkittävät
vaikutukset. Vaihtoehtojen kuvauksessa painottuvat
merkittävät vaikutukset. Kaikkein merkittävimmät vaikutukset voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti:

1 . Erittäin merkittävät vaikutukset: suorat vaikutukset, joiden vuoksi menetetään pysyvästi valtakunnallisesti merkittäviä arvoja. Tässä hankkeessa ei
erittäin merkittäviä vaikutuksia voitu tunnistaa.
2. Merkittävät vaikutukset: suorat ja pysyvät vaikutukset ihmisiin tai seudullisesti ja paikallisesti ar
kohteisiin sekä välilliset, mutta pysyvät-vokaisn
vaikutukset valtakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Näiden lisäksi on tarkasteltu muita vaikutuksia, joista lievimmät ovat välillisiä ja ohimeneviä vaikutuksia. Vaihtoehtojen vertailu on tehty kolmivaiheiseksi
siten, että ensin vaikutuksia on arvioitu eritteleväs
kappaleessa 6, sen jälkeen keskeiset-tiemoan
vaikutukset on koottu vertailutaulukkoon. Lopuksi
vaihtoehtoja on vertailtu yhdentävästi yhteenvetotaulukossa. Menetelmällä on pyritty etenemään erittelevästä menetelmästä yhdentävään siten, että kutakin vaihtoehtoa on pyritty kuvaamaan sen oleellisilla
ominaisu u ksi I la.

Vertailutaulukko

metsäalounimdolsu-

Saattaa vaikeuttaa liito-oravien liikkumista

Saattaa heikentää Saarasjärven alueen
luontoarvoja.

olevan hirvien talvehtimisalueen eteläosissa.
Rajoittaa eläinten liikkumista pohjois-eteläsuunnassa.

ja aiheuttaa haittaa alueen metsokannoil le. Halkaisee Saarasjärven läheisyydessä

Saattaa vaikeuttaa liito-oravien liikkumista ja
aiheuttaa haittaa alueen metsokannoille. Halkaisee Saarasjärven läheisyydessä olevan hirvien
talvehtimisalueen eteläosissa . Rajoittaa eläinten
liikkumista pohjois-eteläsuunnassa.
Vaikutus liito-oraviin suurin. Vaarana liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikkeneminen sekä kulkuyhteyden katkeaminen
ruokailualueille. Halkaisee Saarasjärvenm.
läheisyydessä olevan hirvien talvehtimisalueen eteläosissa. Rajoittaa eläinten liikkumista
pohjois-eteläsuunnassa.

Saattaa aiheuttaa haittaa alueen metsokannoille ja vaikeuttaa lilto-oravien liikkumista Uskin kohdalla. Ei halkaise hirvien
talvehtimisalueita. Rajoittaa eläinten
liikkumista pohjois-eteläsuunnassa.

Saattaa vaikeuttaa liito-oravien liikkumista Uskin kohdalla.

Kasvillisuus ja eläimistö, huomionarvoiset lajit

Ei oleellisia vaikutuksia.
Ei oleellisia vaikutuksia.
Ei oleellisia vaikutuksia.

Ei oleellisia vaikutuksia.

Ei oleellisia vaikutuksia.

Luon nonsu oj el u alueet

Saattaa heikentää Saarasjärven alueen
luontoarvoja. Kulkee arvokkaan Uistesuon
elinympäristön tuntumassa. Vaarana suon
vesitalouden muuttuminen.
Kulkee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan Ruokosuon metsäalueen eteläreunassa.
Saattaa heikentää Saarasjärven alueen Iuontoarvoja. Kulkee arvokkaan Uistesuon elinympäristön
tuntumassa. Suurin vaikutus rakentamattomiin
luontoalueisiin.

ta arvokkaan Sikovuoren kallioalueen halki.

Kulkee luonnon monimuotoisuuden kannal-

Ei oleellisia vaikutuksia, sillä tielinjaus
myötäilee pääosin olemassa olevaa linjausta ja metsien ikärakenne on nuori

Ei oleellisia vaikutuksia

Luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet

LUONTO

det vaikeutuvat liikenteen vuoksi.

Parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä . Vahterikon teollisuusalueen saavutettavuus hyvä. Peltoa jää tien alle noin 2
kilometrin matkalla.
Parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
parhaiten. Vahterikon teol lisuusalueen saavutettavuus melko hyvä. Maatalouden kannalta paras
- peltoa jää tien alle vain noin puolen kilometrin
matkalla. Pirstoo eniten talousmetsiä.

Parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Vahterikon teollisuusalueen saavutettavuus hyvä. Peltoa jää tien alle noin 3 kilometrin matkalla.

Parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Peltoja jää tien alle noin 6 kilometrin matkalla. Heikentää maatalouden
toimintaedellytyksiä.

Ruuhkautuva liikenne ja rekkajonot
heikentävat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Matkailu vaikeutuu. Peltoalueita ei jää tien alle, mutta maa- ja

Elinkeinoelämä

Maankäytöllä hyvät mandollisuudet maankäytön kehittyä Virojoella sekä Vaalimaalla.
Logistiikan, kaupan ja matkailun palveluille
ja työpaikoille paljon uusia alueita, jotka on
hyvin saavutettavissa uudelta tieltä.
Maankäytöllä hyvät mandollisuudet maankäytön
kehittyä Virojoella ja Vaalimaalla. Logistiikan, kaupan ja matkailun palveluille ja työpaikoille paljon
uusia alueita, jotka ovat hyvin saavutettavissa
uudelta tieltä. RUK:n harjoitusalue mandollista
laajentaa nykyisen tien pohjoispuolelle.

Eritasoliittymä Virojoen taajamasta noin 2-3
km pohjoiseen. Liittymään sijoittuvat mahdolliset palvelut saattavat heikentää Virojoen
nykyisiä palveluja. Vaalimaalla palvelutarjonta ja työpaikkojen määrä kasvaa selvästi.
Vahterikon teollisuusalueen saavutettavuus
hyvä.

Maankäytöllä hyvät mandollisuudet kehittyä
Virojoella. Tuo Vaalimaalle ogistiikan, kaupan
matkailun palveluja ja työpaikkoja. Haittaa ja
merkittävästi RUK:n Valkjärven harjoittelu- ja
toimintaa.
leiraun

pohjisen.Ltymäjoiuvandlset

Moottoritie rajoittaa Virojoen taajaman
kehittämistä ja haittaa asumista. Tuo
Vaalimaalle logistiikan ja matkailun palveluja ja työpaikkoja

Virojoella ei merkittäviä muutoksia.
Vaalimaalle voidaan toteuttaa rajoitetusti logistiikan, kaupan ja matkailun
palveluja ja uusia työpaikkoja.

Eritasoliittymä Virojoen taajamasta noin 2-3 km
palvelut saattavat heikentää Virojoen nykyisiä palveluja . Vaalimaalla palvelutarjonta ja työpaikkojen
määrä kasvavat selvästi. Vahterikon teollisuusalueen saavutettavuus melko hyvä.

pohjisen.Ltymäjoiuvandlset
palvelut saattavat heikentää Virojoen nykyisiä palveluja. Vaalimaalla palvelutarjontaja
työpaikkojen määrä kasvavat. Vahterikon
teollisuusalueen saavutettavuus on hyvä.

Maankäytön muutokset
(Uusien toimintojen sijoittuminen)

-vus)

Virojoen taajamassa eritasoliittymä,
jonka yhteydessä mandolliset palvelut
saattavat heikentää nykyisiä palveluja.
Vaalimaalla palvelutarjonta ja työpaikkojen määrä kasvavatjonkin verran.

(Palvelut, oimin ot, sa vute ta

Nykyiset palvelut säilyvät Virojoella.
Vaalimaalla palvelutarjonta ja työpaikkojen määrä kasvavatjonkin verran,
mutta alueen laajempi kehittäminen ei
ole mandollista.

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Eritasoliittymä Virojoen taajamasta noin 2 km

Jakaa kyläalueita länsiosassa. Virojoen
taajama ja Vaalimaan kylä säilyvät ehjinä
na is u u ks i n a.
ko

Säästää kaikki kylät ja Virojoen taajaman parhaiten ehjinä kokonaisuuksina.

Jakaa kyläalueita länsiosassa ja Vaalimaalla
Virojoen taajama säilyy kokonaisena

Ei oleellisia vaikutuksia.

Yhteisöllisyys

ALUERAKENNE JA MAANKAYTTÖ

Kulkee osittain metsäluonnossa. Jonkin
verran haittaa luonnon virkistyskäytölle.

Kulkee pääosin metsäluonnossa. Vaihtoehdoista
eniten muutoksia metsäalueisiin ja haittoja luonnon virkistyskäytölle.

Kulkee metsäluonnossa. Jonkin verran haittaa
luonnon virkistyskäytölle.

Kulkuyhteydet saattavat vähän muuttua
Ei merkittävää haittaa luonnon virkistyskäytöl le.

Ei oleellisia haittoja.

Virkistysmandollisu udet

Jakaa Virojoen taajaman ja useita kyläalueita koko linjauksella.

Parantaa liikenneturvallisuutta selvästi,
katkeavat yhteydet korvataan uusilla. Haittaa
jonkin verran maatalouden kulkuyhteyksiä.
Myöhemmin rekkajonot mandollisia moottoritiellä.

Parantaa liikenneturvallisuutta selvästi , katkeavat
yhteydet korvataan uusilla. Ei merkittävää vaikutusta kulkuyhteyksiin. Myöhemmin rekkajonot
mandollisia moottoritiellä

Parantaa liikenneturvallisuutta selvästi, katkeavat yhteydet korvataan uusilla. Ei merkittävää vaikutusta kulkuyhteyksiin . Myöhemmin
rekkajonot mandollisia moottoritiellä.

Parantaa liikenneturvallisuutta selvästi.
Katkeavat yhteydet korvataan uusilla
- pidentää maatalouden kulkuyhteyksiä Myöhemmin rekkajonot mandollisia
moottoritiellä.

Rekkaparkki vähentää jonoja ja liken
paranee. Myöhemmin -neturvalis
rekkajonotja ruuhkautuminen tiellä Iisääntyvät. Maatalouden ja kiinteistöjen
kulkuyhteyksiin muutoksia länsipäässä

Liikkuminen ja kulkuyhteydet

VAIHTOEHTO 4
Kiertää Virojoen taajaman ja Vaalimaan kylän, joiden vakituiselle asutukselle positiivi nen vaikutus. Virojoen länsipuolella sijoittuu
edelleen kylä- ja asutusalueille - melu- ja
päästöhaittoja Kattilaisissa, Uskissa ja YläPihlajassa.

VAIHTOEHTO 3
Moottoritie kiertää Virojoen taajama ja useimmat
kylät. Liikenteen haitat poistuvat asutuksen läheltä, kylät rauhoittuvat. Virojoen, Kattilaisen, Uskin,
Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan vakituiselle asutukselle
positiiviset vaikutukset.

VAIHTOEHTO 2
Moottoritie kiertää taajaman ja useimmat kylät. Liikenteen haitat vähenevät nykyisen tien
varren kylissä ja Virojoella. Vaalimaalla haitat
kylä-asutukselle jäävät edelleen.

VAIHTOEHTO 1
Asutusta jää moottoritien alle ja lähialueelle koko matkalla. Melusta ja pääs
-töistähait a asut ksel Viroj elasekä
Uskin, Pihiajan ja Vaalimaan alueilla.
Rekkajonoja asutuksen lähellä edelleen
ruuhka-aikoina.

VAIHTOE

Ruuhkahuippujen aikana rekkajonoja
edelleen asutuksen läheisyydessä.on
Liikenteen melu ja päästöt haittaavat
tien varressa asuvia.

0±

LINJAUSVAIHTOEHTO
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VAIKUTUKSET
POHJA- JA PINTAVEDET
Pohjavedet

Pintavedet

VAIHTOEHTO1

Tielirija halkoo Haaviston pohjavesialueen
eteläosaa, jossa ei ole edellytyksiä vedenotolle. Rakennetaan pohjavesisuojaukset, jolloin
pohjavesien pilaantumisriski pienenee. Kulkee
pohjavesialueella n.1 ,5 km matkalla, josta
pohjaveden muodostumisaluetta n. 1 km.
Eritasoliittymä sijoittuu pohjavesialueelle.

VAIHTOEHTO2

Tielinjaus ylittää Saarasjärvestä laskevan ojan,
jossa esiintyy luonnonvaraisia taimenpopulaatioita.

een pohjoisosassa n. 1 km matkalla, josta pohjaveden muodostumisaluetta on n. 800 m.

Tielinja halkoo Haaviston pohjavesialueen
pohjoisosaa, joka on vedenhankintaan otollinen
paikka ja jota nykyinen asutus hyödyntää Rakennetaan pohjavesisuojaukset, jolloin pohjavesien
pilaantumisriski pienenee. Kulkee pohjavesialu-

VAIHTOEHTO3

Tielinja halkoo Haaviston pohjavesialueen
eteläosaa, jossa ei ote edellytyksiä vedenotolle. Rakennetaan pohjavesisuojaukset,
jolloin pohjavesien pilaantumisriski pienenee. Eritasoliittymä sijoittuu pohjavesialueen
kaakkoisreunaan. Kulkee pohjavesialueella
n. 1 ,3 km matkalla, josta pohjaveden muodostumisalueella n. 1 km.

VAIHTOEHTO4
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VAIHTOEHTOO+

Rakennetaan pohjavesisuojaukset, jolloin
pohjavesien pilaantumisriski pienenee.
Sijaitsee Haaviston pohjavesialueen
eteläosassa, jossa ei ole edellytyksiä
vedenotolle.

Tielinjaus ylittää Saarasjärvestä laskevan
ojan, jossa esiintyy luonnonvaraisia taimenpopulaatiolta.

LINJAUSVAIHTOEHTO

Ei muutosta nykytilanteeseen. Rakennetaan tarvittaessa pohjavedensuojaukset.

Pintavesiolosuhteet tielinjauksen kohdalla ja hulevesien vaikutusalueella säilyvät
nykyisen kaltaisina.

Sijoittuu pääosin metsäalueille. Merkittäviä
muutoksia Ylä-Pihlajan maisemakuvassa. Sijoittuu Vaalimaan arvokkaaseen kulttuurimaisemaan melko keskeisesti peltoja leikaten
aluelle muodostuu järeä, maaston leikkaava

Sijoittuu pääosin metsäalueille. Ei merkittäviä
muutoksia maisemakuvassa, eikä arvokkailla
maisema-alueilla. Tie ylittää Vaalimaan arvokkaan kulttuurimaiseman uudessa paikassa, mutta
suljetussa maisematihassa, metsäisten mäkien
suojassa ja alueen kapeimmalla kohdalla. Maisemakuvan kannalta paras vaihtoehto.

Kaksi muinaismuistoaluetta maastokäytävässä.
Ylittää Salpahinjan muihin vaihtoehtoihin verrattuna sen vähemmän merkittäväksi arvioidulla
osuudella. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kerrostumat säilyvät vaihtoehdoista parhaiten.

Melusuojausta yhteensä 4,5 km matkalla.

Ylittää Salpalinjan merkittäväksi arvioidulla
osuudella. Kulttuurihistorialhiset kerrostumat
säilyvät osittain itäpäässä. Rikkoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kerrostumia
monissa kylissä.

Läntisiä kyläalueita lukuun ottamatta sijoittuu
metsäiseen maisemaan. Viljelymaisemia
leikkautuu Uskissa ja Ylä-Pihlajassa. Tie yhttää Vaahimaan arvokkaan kulttuurimaiseman
uudessa paikassa, mutta suljetussa maisematihassa, metsäisten mäkien suojassa ja
alueen kapeimmalla kohdalla.

Tielinjaus ylittää Saarasjärvestä laskevan
ojan, jossa esiintyy luorinonvaraisia taimenpopulaatioita.

Ei oleellisia muutoksia. Rekkajonot
säilyvät ajoittain tiemaisemassa. Vaalimaan valtakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuurimaisemaan ei muutoksia.

Pysyviä asukkaita yli 55 dB melualueella 57,
jotka suojataan meluestein.

Yhtään asuinkiinteistöä ei jää yli 55 dB melualueehle.

Vapaa-ajan asuntoja yli 45 dB melualueella
19 kpl, joista meluestein pystytään suojaamaan 3 kpl. Melualueellejää 16 vapaa-ajan
asuntoa.

Pysyviä asukkaita yli 55 dB melualueella 23,
jotka suojataan meluestein.

Paras vaihtoehto, jolla riittävät suojaukset helpoi ten järjestettävissä.

Vapaa-ajan asuntoja yli 45 dB melualueella 23kpl,
joista meluestein pystytään suojaamaan 10 kpl.
Melualueellejää 13 vapaa-ajan asuntoa.

,

Virojoen ja Vaahimaan välillä päästöjen suhteen
paras vaihtoehto. Vaihtoehdon 4 ohella eniten
asukkaita alueella, jossa ilmanlaatu paranee.
Muillakin osuuksilla eniten asukkaita, jossa ilmanlaatu paranee.

Virojoen ja Vaalimaan välillä päästöjen suhteen paras vaihtoehto. Vaihtoehdon 3 ohella
eniten asukkaita alueella, jossa ilmanlaatu
paranee. Länsiosassa samat vaikutukset
kuin vaihtoehdolla 1.

Vapaa-ajan asuntoja yli 45 dB melualueella
23 kpl, joista meluestein pystytään suojaamaan 10 kpl. Melualueellejää 13 vapaa-ajan
asuntoa.

Yksi muinaismuistoalue maastokäytävässä
ja yksi sen lähellä. Ylittää Salpalinjan sen
merkittäväksi arvioidulla osuudella. Rikkoo
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kerrostumia

-

vain vähän.

Melusuojausta yhteensä 4,2 km matkalla.

kalla.
Pysyviä asukkaita yli 55 dB melualueella
236, jotka suojataan meluestein.
Vapaa-ajan asuntoja yli 45 dB melualueella 33 kpl, joista meluestein pystytään
suojaamaan 10 kpl. Melualueellejää 23
vapaa-ajan asuntoa.
Huonoin moottoritievaihtoehto, jolla vaikein järjestää riittävä suojaus.

Virojoen ja Vaalimaan välillä huonoin
moottoritievaihtoehto. Vähiten asukkaita
alueella, jossa ilmanlaatu paranee.

tie -elementti näkyvälle paikalle.

Kaksi muinaismuistoaluetta maastokäytävässä. Ylittää Salpahinjan sen merkittäväksi arvioidulla osuudella. Rikkoo
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kerrostumia Virojoella ja monissa kylissä.

Melusuojausta yhteensä 5,6 km matkalla.

Pintavesiolosuhteet tielinjauksen
kohdalla ja hulevesien vaikutusalueella
säilyvät nykyisen kaltaisina.

Uusi moottoritie vanhan tien käytävässä
muodostaa huomattavasti laajenevan
aukon maisemaan. Nykyisen tien lähimaisema muuttuu. Virojoen taajamakuva
ja kylämaisema pirstoutuvat. Vaalimaan
kulttuurimaisemaan muodostuu järeä,
maaston leikkaava tie -elementti näkyväl-

Ei oleelhisia muutoksia.

Melusuojausta yhteensä 11,8 km mat-

Pysyviä asukkaita yli 55 dB melualueella
128,jotka suojataan pääosin meluestein.
Vapaa-ajan asuntoja yli 45 dB melualueella 32 kpl, joista meluestein pystytään
suojaamaan 7 kpl. Melualueellejää 25
vapaa-ajan asuntoa.

Päästötilanne säilyy nykyisen kaltaisena
rekkajonojen pysyessä nykyisen tien
varrella.

le paikalle.

Melusuojausta yhteensä 10 km matkalla.

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Maisema

Kulttuuriperintö ja muinaismuistot

MELU
Pysyvä asutus suojataan yli 55 dB
melulta
Vapaa-ajan asunnotpyritään suojaamaan yli 45 dB melulta.

PAASTÖT
-

Päästämallinnus välillä Virojoki
Vaahimaa

Virojoen ja Vaalimaan välillä parempi kuin
Ve 1 mutta huonompi kuin vaihtoehdot 3 ja
4. Toiseksi eniten asukkaita alueella, jossa
ilmanlaatu paranee.

Valtatie 7: 10 400-15 500
Rinnakkaistie: 200 - 900

Moottoritie on turvallisuustasoltaan paras
tietyyppi, joten liikenneturvallisuus paranee
huomattavasti vaihtoehtoon 0+ verrattuna.
Henkilövahinko-onnettomuuksien mäarä
vähenee 53% ja liikenneonnettomuuksissa
kuolleiden määrä vähenee 54 %

Valtatie 7: 10 400-15 500
Rinnakkaistie: 200 - 900

Moottoritie on turvallisuustasoltaan paras tietyyppi, joten liikenneturvallisuus paranee huomattavasti vaihtoehtoon 0+ verrattuna. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee 53%
ja liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä
vähenee 54 %

Valtatie 7: 10 400-15 500
Rinnakkaistie: 200 - 900

Moottoritie on turvallisuustasoltaan paras
tietyyppi, joten liikenneturvallisuus paranee
huomattavasti vaihtoehtoon 0+ verrattuna.
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä
vähenee 53% ja liikenneonnettomuuksissa
kuolleiden määrä vähenee 54 %

Valtatie 7: 10 400 - 15 500
Rinnakkaistie: 200 - 900

Moottoritie on turvallisuustasoltaan
paras tietyyppi, joten liikenneturvallisuus
paranee huomattavasti vaihtoehtoon 0+
verrattuna. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee 53% ja liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä
vähenee 54 %

(altatie 7: 10 800 - 16 400

Liikenneturvallisuudeltaan huonoin vaihoehto. Liikennemäärien lisääntyessä
nykyisellä tiellä liikenneturvallisuus heikkenee. Henkilövahinko -onnettomuuksien
määrä kasvaa 65% ja lilkenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä kasvaa

Liikennemäärät v. 2030
(ajoneuvoa/vrk)
Perusennuste I Maksimiennuste

Liikenneturvallisuus

Kl I NTEISTÖ VAIKUTUKSET

Merkittävää haittaa liikenteelle ja tienvarren asutukselle. Erityisesti rakentamisesta aiheutuu melu- ja pölyhaittoja Uskin,
Ylä-Pihlajan, Virojoen ja Vaalimaan
asutukselle.

______________________________

Ei aiheuta kiinteistöjen pirstoutumista.
Kulkuyhteyksien säilyttäminen pelloille
'aatii maa- ja metsätalousliittymien järestelyjä, koska nykyisiä liittymiä vähennetään.

Aiheuttaa pelto -ja metsäkiinteistöjen
pirstoutumista. Tarve viljelyliikenteen
uudelleen järjestelylle kasvaa.

____________________________ ______________________________

Liikenteelle haittoja kiertotiejärjestelyjen
vuoksi. Tilapäinen melu- ja pölyhaitta
ienvarren asutukselle kaikkien kylien ja
aajamien läheisyydessä.

RAKENTAMISEN Al KAISET VAIKUTUKSET

Vain vähäisiä haittoja Ilikenteelle ja asutukselle.

Paikoitellen merkittävää haittaa liikenteelle

Pihiajan alueella.

ja asutukselle. Erityisesti rakentamisesta
aiheutuu melu -ja pölyhaittoja Uskin ja Yla-

Haitalliset pelto- ja metsäkiinteistövaikutukset
kohdistuvat tielinjauksen keski- ja itäosaan.
Vaikutukset lievempiä kuin vaihtoehdossa 1 .

Aiheuttaa pääosin metsäpalstojen pirstoutumista.

Aiheuttaa metsäpalstojen ja länsipäässä
peltokiinteistöjen pirstoutumista. Tarvetta
viljelyliikenteen uudelleen järjestelylle erityisesti linjauksen lansipäässä.

__________________________________ ____________________________________ _________________________________

Jonkin verran haittoja liikenteelle ja asutukselle. Erityisesti rakentamisesta aiheutuu
melu- ja pölyhaittoja Ylä-Pihlajan ja Vaalimaan
asutukselle.

__________________________________ ____________________________________ _________________________________

Liikenteen sujuvuus ja toimivuus moottoritiellä on hyvä. Rekkajonoja mandollisesti pien tareella, jolloin nopeusrajoitusta alennetaan.
Haminasta Lappeenrantaan suuntautuva
liikenne käyttää Vaalimaan eritasoliittymää,
jolloin kiertoliittymän toimivuus parempi.

Liikenteen sujuvuus ja toimivuus moottoritiellä
on hyvä. Rekkajonoja mandollisesti pientareella,
jolloin nopeusrajoitusta alennetaan. Haminasta
Lappeenrantaan suuntautuva liikenne käyttää
Vaalimaan eritasoliittymää, jolloin kiertoliittymän
toimivuus parempi.

______________________________ _______________________________

______________________________________ __________________________________

VAIHTOEHTO 4

Liikenteen sujuvuus ja toimivuus moottoritiellä
on hyvä. Rekkajonoja mandollisesti pientareella, jolloin nopeusrajoitusta alennetaan.
Lisäkuormitusta aiheuttaa Vaalimaan kiertoliittymässä myös Haminasta Lappeenrantaan
suuntautuva, ei rajalle pyrkivä liikenne.

VAIHTOEHTO 3

Liikenteen sujuvuus ja toimivuus moottoritiellä on hyvä. Rekkajonoja mandollisesti pientareella asutuksen lähellä, jolloin
nopeusrajoitusta alennetaan. Lisäkuormitusta aiheuttaa Vaalimaan kiertoliittymässä myös Haminasta Lappeenrantaan
suuntautuva, ei rajalle pyrkivä liikenne.

VAIHTOEHTO 2

Liikenteen sujuvuuden, toimivuuden ja
urvallisuuden kannalta huonoin vaihtohto. Rekkajonot nykyisen tien varrella.
lhainen nopeusrajoitus. TurvallisuusoneImia liittymissä ja keskikaiteettomilla
)suuksilla.

VAIHTOEHTO 1

Sujuvuus ja tomivuus

VAIHTOEHTO 0+

LINJAUSVAIHTOEHTO

63

___________________________________

LIIKENNE

VAIKUTUKSET

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
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VE 0+

Jonkin verran
merkittäviä
kielteisiä
vaikutuksia

8.3 Yhteenveto ja johtopäätökset

I

Vaikutusten merkittävyys:
---

Erittäin
merkittäviä
kielteisiä
vaikutuksia

SOSIAALISET
VAIKUTUKSET
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MAANKAYTTÖ

LUONTO

POHJA- JA PINTAVEDET

MAISEMA JA
KULTTUURIYMPÄRISTÖ

MELU

PAASTOHAITAT

asutukselle välillä
Virojoki—Vaalimaa

LIIKENNE

RAKENTAMI SE N
AIKAISETVAIKUTUKSET

KIINTEISTÖVAIKUTUKSET

I
0
Vain vähäisiä
vaikutuksia

VE I

-

_____

-

0

-

+

Jonkin verran
merkittäviä
myönteisiä
vaikutuksia

VE 2

I-

I

Merkittäviä
myönteisiä
vaikutuksia

VE 3

4

++

-

;:+

-

....

,

I

Erittäin
merkittäviä
myönteisiä
vaikutuksia

VE 4

+

-

-

-

.

--

+

+

______________________________________

+

=

I

_____

-

-

-

-

-

+

-

.

-

-

++

--

+

-

^

-

-

EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Arviointityön aikana on pyritty huomioimaan mandolliset epävarmuustekijät lähtötiedoissa, vaihtoehdois
vaikutusten arvioinnissa. Epävarmuustekijöistä-saj
johtuen arvioinnit on tehty maksimivaikutusten perusteella.
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9. EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Epävarmuustekijät ovat osa suunnitteluympäristöä.
se, että kalk-Epävarmutiksenarvotu
kia arviointiin liittyviä kysymyksiä ei tunneta riittävän
tarkasti. Lisäksi kaikki vaikutukset eivät ole mitattavia
yksiselitteisiä, mikä lisää arvioinnin epävarmuut- tai
ta. Tyypillinen epävarmuustekijä on tien lopullinen sijainti, koska alustavan yleissuunnitelman tasolla tien
tarkkaa sijaintia ei vielä määritetä.

9.1 Liikenteelliset epävarmuustekijät

Liikenne-ennusteessa on mukana epävarmuutta,
koska liikenteen kehityksen ennustamiseen liittyy hyvin monia olettamuksia. Liikenteellisistä epävarmuustekijöistä merkittävin on Venäjän rajaliikenteen kehittymisen ennustaminen. Hankkeen liikenne-ennuste
sisältää tämän takia erilaisia kasvuskenaariolta. Tärkeää on kuitenkin se, että kaikkien tehtyjen liikenneennusteiden perusteella on tieliikenteen sujuvuuden,
toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta perusteltua parantaa valtatie 7 moottoritieksi.

Liikenteen sujuvuuden ja toimivuuden sekä rekkajonojen pituuden kannalta on merkittävää rajanylitysprosessin sujuvuus ja kehittyminen. Liikenteellisiä
ongelmia voidaan lieventää keskittämällä logistisia
toimintoja Vaalimaan raja -aseman tuntumaan, mikä
vähentää rekkajonoja.
9.2 Muut epävarmuustekijät

Lähtötiedoissa on tässä suunnitteluvaiheessa epävarmuutta, koska suunnittelussa on käytetty peruskartta-aineistoon pohjautuvaa karkeaa maastotietoa.
Maaperäkuvaus on tehty ja vaikutukset arvioitu maaperäkarttojen avulla, eikä maaperätutkimuksia ole
tässä yhteydessä vielä tehty.

Vaikutusten arviointi koskettaa usein arvoja ja arvostuksia, jotka tuottavat erilaisia näkemyksiä ja merkityssisältöä vaikutusten arviointiin. Hankkeen aikana
käytävän vuoropuhelun eräänä tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia näkemyksiä vaikutuksista ja niiden
merkittävyydestä. Tärkeänä tekijänä tässä on kansalaisilta ja järjestöiltä saatava palaute.

Suunnitteluun liittyviä epävarmuuksia on pyritty vähentämään keskustelemalla ohjaus- ja suunnitteluryhmän jäsenten, viranomaisten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maantielain mukaisen yleissuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on
selvity.Yunelmaishyväkatoin
maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
-asutusalueita koskeva maakuntakaava on par-Haj
haillaan tekeillä ja se valmistuu tien yleissuunnittelun
aikana. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin
voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja alueellinen ympäristökeskus sitä puoltavat. Haminassa on
hyväkstoieua nyliskva,joe
vielä lainvoimainen. Virolandella laaditaan parhaillaan
muutosta Virojoen —Vaalimaan osayleiskaavaan. Siinä tullaan ottamaan huomioon yleissuunnitelmaan
valittava vaihtoehto. Osayleiskaava valmistuu rinnan
tämän hankkeen yleissuunnitelman kanssa.

Yleissuunnitelmavaiheessa hankkeen periaateratkaisuksi valittu vaihtoehto suunnitellaan ja viimeistellään
hankeylisutmak,jonTiehltätää maantielain mukaisesti kuntiin yleisesti nähtäville
lausunnoille. Samalla Tiehallinto pyytää yleissuunni- ja
telmasta eri viranomaisten ja sidosryhmien lausunnot.
Saatavien lausuntojen ja mandollisten muistutusten
jälkeen Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee yleissuunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen . Tiehallinto
liikenne- ja viestintäministeriö antaa maantielain tai
mukaan yleissuunnitelman hyväksymis- (205/3)
päätöksen. Hyväksymispäätöksessä on käytävä ilmi,
tavalla ympäristövaikutusten arviointi ja yhteys- milä
viranomaisen siitä antama lausunto on otettu huomioon.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus antaa tästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausunnon
kuultuaan sitä ennen asianomaisia ja sidosryhmiä.
YVA -menettelyn. Tämän jälkeen Lausntopä
suunnittelu jatkuu maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimisella. Siinä ympäristövaikutusten
arvioinnissa esitetyt päävaihtoehdot tutkitaan ja
jasunitelarkmn.Saltrke n
vaihtoehtojen vaikutuksista muun mu- täyden
assa liikenteelliset ja taloudelliset vaikutukset. Laadittavan vaihtoehtovertailun perusteella Tiehallinto
tekee päätöksen yleissuunnitelmaan valittavasta ratkaisusta.

Tarvittavat luvat ri ippuvat toteutettavasta vai htoehdosta. Yleissuunnitteluvaiheessa tehtävät linjaustarkistukset saattavat jossain tapauksessa edellyttää
poikkeusluvan hakemista liito-oravien reviirin heikentämisen vuoksi. Jatkosuunnittelussa (yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma) tarkistetaan muun muassa
liito-oravahavaintojen sen hetkinen tilanne ja mahdolliset ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
linjausta tarkistamalla, Jatkosuunnittelun yhteydessä
neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa vesistöylityskohteiden mandollisesti tarvitsemista ympäristöluvista. Muut mandolliset lupatarpeet selvitetään
tiensuunnitteluprosessin edetessä.

Yleissuunnitelman jälkeen on hankkeesta laadittava
maantielain mukainen tiesuunnitelma, jonka hyväksymiskäsittelyn jälkeen tienpitäjällä on oikeus käynnistää tietoimitus ja ottaa tienrakentamista varten tarvittavat maa-alueet haltuun ja toteuttaa hanke.

10. JATKOSUUNNITTELU, LUVAT JA PÄÄTÖKSET
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JATKOSUUNNITTELU, LU VAT JA PAATÖKSET

Ilmanlaadun muutosten selvittämiseksi yleissuunnitelmavaiheessa toteutetaan päästömittauksia. Jos
ja niiden en-pästöjenmuokvateriä
nustaminen osoittautuu vaikeaksi, voidaan seurantaohjelmaan ottaa mukaan ilmanlaadun tarkkailu.
Tarkkailu pitäisi tällöin toteuttaa ennen rakentamista,
rakentamisen aikana ja jonkin aikaa rakentamisen
päätyttyä. Ilmanlaadun seurannalla pyritään selvittämään mandollisten ohjearvojen ylittämisen riskit.

Päästömittaukset

Pohjaveden mandollisesta velvoitetarkkailusta Haa
pohjavesialueella sovitaan Kaakkois-Suomen-viston
ympäristökeskuksen kanssa.

Pohj avedet

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitetään yleissuunnittelun yhteydessä sekä sen jälkeen
vuosittain, kunnes tien rakentaminen päättyy. Seurantaa voidaan perustella sillä, että liito-orava vaihtaa
usein pesäpaikkaansa ja uudet sukupolvet siirtyvät
uusille alueille vuosittain.

Li ito-oravat

Tiepiiri on sopinut lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittämisestä yleissuunnitelmavaiheessa valitun vaihtoehdon maastokäytävästä.
Yleissuunnitelmassa voidaan vielä tehdä linjauksen
tarkistuksia ja välttää lepakoiden reviirejä. Varsinaista seurantaa lepakoista ei ole tarkoitus järjestää.

Lepakot

Seurattaviksi kohteiksi voidaan esittää asioita tai
on pit-kohteia,jndsuveaiktnso
käalkainen tai kertautuva. Kohteita voidaan esittää
seurattavaksi myös, jos vaikutusta ei pystytä tarkasti
määrittelemään arviointimenettelyn aikana tai haitallisten vaikutusten oletetaan lisääntyvän toteuttamisen
jälkeen. Lisäksi seurantaan voidaan ottaa sellaisia
vaikutuksia, jotka sisältävät niin paljon epävarmuutta,
että vaikutusten arviointi on mandotonta.

Il. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI
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Ympäristhvailcutusten arviointiin
' enettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutus
yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussaja päätöksenteossa se--tenarvioj
kä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismandollisuuksia.
Valtalien 7 parantamiseen moottoritieksi välillä Hamina-Valimaa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (486/1 994, muut. 267/1999,
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458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, sillä kyse on YyAasetuksen (713/2006) hankeluettelon (2 luku 6 §) kohdan 9a mukaisesta hankkeesta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma
tarvittavista selvityksist sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman
tämän lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatu hanketta koskevan ympä- ja
ristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa esitetäan mm. hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdotja niiden keskeiset ympäristövaikutukset sekä haitallisten vaikutusten
mandolliset lieventämiskeinot. Arviointiselostuksen valmistuttua vuoden 2007 lopussa se tulee vastaavaan julkiseen käsittelyyn kuin nyt käsiteltävänä oleva arviointiohjelma.

Hanke ja sen pemstelut
Hankkeen tarkoitus

Valtatie 7 johtaa Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Vaalimaalle. Tie on valmistunut nykyiseen muotoonsa 1960-luvun puolivälissä. Nykyinen tie on linjaukseltaan
mäkinen ja sillä on useita yleisen tien liittymiä seka jatsukelnm ja
runsaasti yksityistieliittymiä. Erityisesti raskasta Venäjän rajaliikennettä on paljon ja
sii.täjohtuvat ongelmat haittaavat erittäin paljon liikenteen sujuvuuttaja liikenneturvallisuutta.

El 8-tien kehittämisstrategiassa on tavoitteeksi asetettu, että yhteys on moottoritietasoinen ja standardiltaan yhtenäinen koko välillä Turusta Vaalimaalle ja edelleen
Pietarim.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan E 18-tien moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä.
Sijaintija maankayttötarve

YVA-menettelyssä tarkasteltava valtatieosuus on noin 35km pitkä. Se sijoittuu pääosin Virolanden kunnanja osin Haminan kaupungin alueille. Hanke käsittää moottorivaylan rakentamisen Haminan itapuolelta (Lelusta) Vaalimaan rajanylityspaikalle.
Hankekuvaus

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä Eurooppatietä El 8 ja
EU:n tärkeäksi priorisoimaa ns. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Tie toimii
Etelä-Suomen tärkeimpänä poikittaisyhteytenä sekä Suomenja Venäjän välisen liikenteen pääväylänä.

Koko Turunja Vaatimaan välinen osuus kehitetään moottoriväyläksi. Osuus Hamina
- Vaalimaa on yksi neljästä vielä toteuttamattomasta E 1 8-tien kehittämishankkeesta.

Elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä E18 tien itäisin osuus on liikennemääriin suhteutettuna heikkotasoinen, mistä aiheutuu suuria ongelmia liikenteen sujuvuudelle ja
liikenneturvallisuudelle. Venäjän rajahikenne on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ja kasvun oletetaan edelleen jatkuvan. Tiejaksolle
ominaista pitkät rajanylitysta odottavien rekkojen jonot. Tien vanella odottavaton
rekkajonot haittaavat liikennettä samoin kuin tien varressa asuvien ihmisten elämää
•• stöä metun, pakokaasupäästöjen sekä roskaantumisen muodossa.
jaympn
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Vaihtoehdossa 0+ (VE 0+) tutkitaan sellaisia kustannuksiltaan edullisia toimenpitei
joiden avulla nykyisen valtatien liikenteen sujuvuutta, toimivuutta ja liikennetur--ta,
vallisuutta voidaan parantaa. Näitä ovat esim. telematiikan toimenpiteet, tievalaistuk
lisääminen, liittymien kanavointi, tien leventäminen, vaakageometrian paranta- -sen
minen sekä pohjavesisuojaukset. Vaihtoehtoon kuuluu myös ohituskaistojen rakentammen. 0+ -vaihtoehto sisältääjo suunrnteltuja tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä,
kuten Virojoen pääliittymän parantamisenja kevyen liikenteen vaylän rakentamisen
Virojoen liittymästä Säkäjärven liittymään saakka.

Vaihtoehto 0+, nykyisen tien parannustoimenpiteet

Vaihtoehto 0 (VE 0) vastaa nykytilannetta. Valtatie 7 on suunnittelualueella kaksikaistainen tie, joka on linjaukseltaan jatkuvasti kaarteileva. Tien korkeusasema noudattaa maastonmuotojaja on tästäjohtuen mäkinen. Nousut ovat kuitenkin suhteellisen lyhyitä. Ohituspaikkoja on vähän. Tieosalla on useita yleisten teiden ja yksityisten teiden tasoliittymiä. Erillinen kevyen liikenteen tie on rakennettu Virojoen taajamanja Vaalimaan välille. Rekkojen odotuskaistaa tullaan lähiaikoina pidentämä.n
Hämeenkylän liittymästä Virojoelle saakka.

Vaihtoehto 0 (ye 0), vertailuvaihtoehto, jossa valtatie säilyy nykyisellään

Vaihtoehto 0, valtatie säilyy nykyiselläan
Vaihtoehto 0+, nykyisen tien parannustoimenpiteet
Vaihtoehto 1, nykyiseen tiekäytävään parannettava nelikaistatie
Vaihtoehto 2, eteläinen vaihtoehto
Vaihtoehto 3, pohjoinen vaihtoehto

Ympäristövaikutuksen arviointimenettelyssä tarkastellaan YVA-ohjelman mukaan
seuraavia hankevaihtoehtoja:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn muodostettavien vaihtoehtojen tavoitteena on löytää valtatielle 7 toteuttamiskelpoinen tiesuunta, joka parhaiten vastaisi tien
kehittämiselle asetettuja tavoitteita liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden sekä kehittyvän maankäytön tarpeita. Tiesuunnan tulee myös olla ympäristön kannalta
hyväksyttävä.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioita noin 1 13 miljoonaa euroa. Moottoritie turvaa yhtenäisen palvelutason ja turvallisen kulkuyhteyden Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä väylällä. Samalla se luo perustan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiselle.

Valtatie 7 sisältyy liikenne- ja viestintaministeriön esittämään pääteiden ydinverkkoon ja yleiseurooppalaiseen TEN-verkkoon. Valtatie 7 kuuluu myös ehdotettuun
runkotieverkkoon. Tavoitetitanteessa valtatie 7 on moottoritie Vaalimaalle saakka.
Hankkeen toteuttaminen suunnitellaan kuitenkin siten, että rakentaminen voidaan
tehdä vaiheittain. Valtion tavoitteena on, että E 18 —tie on standardiltaan yhtenäinen
moottoritie vuoteen 2015 mennessä.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristävaikutusten arviointiselostus
LuTE 1

Suunnittelujatkuu YVA-menettelynjälkeen maantielain mukaisen yleissuunnitel
laatimisella. Siinä ymparistövaikutusten arvioinnissa esitetyt päävaihtoehdot -man
tutkitaanja suunnitellaan tarkemmin. Samalla tarkennetaan ja taydennetaan vaihtoehtojen vaikutuksista mm. liikenteellisetja taloudelliset vaikutukset. Laadittavan
vaihtoehtovertailun perusteella Tiehallinto tekee päätöksen yleissuunnitelmaan valit-

Tiehallinto tekee päätökset jatkosuunnittelusta YVA-menettelyn jälkeen. Hankkeen
jatkosuunnittelu edellyttää maantielain mukaista käsittelyä ja hyväksymispäätöksiä
sekäyliuntma esilta.

Tien suunnitteluprosessi koostuu neljästä vaiheesta; esiselvityksistä, yleissuunnitte
esille tulleet -lusta,ien jrkusnitela.YVA-mysä
vaikutukset huomioidaan myöhemmin laadittavissa maantielain mukaisissa yleis- ja
tiesuunnitelinissa. Päätöstä yleissuunnitteluun valittavasta ratkaisusta ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. YVA-menettelyssä arvioidaan eri masstokäytävävaihtoehtojen vaikutuksiaja niitä vertailaan keskenään.

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttäinistä suunnitelmista ja luvista

Vaihtoehdossa 3 on alustavaa tielinjaa suunniteltu kahteen maastokäytävään Lelun ja
Uskin välillä. vaihtoehdossa 3A tielinja kiertää Lelun itäpuolella Rajasuon Naturaalueenja Vuorilammenmäen lintukalloiden välistä Uskinja Nopalan kylien välille.
Vaihtoehdossa 3B tielinja noudattaa vaihtoehtojen 1 ja 2 maastokäytäviä Kattilaisten
se kaartuu Vuorilaninienmäen itäpuolelta Uskin ja Nopalan ky- kylänohdae,jst
lien väliin ja liittyy vaihtoehdon 3A mukaiseen maastokäytäväan. Uskin ja Nopalan
se ohittaa Valkjärvenja kohdaltienjsu kohtAarelni,ä
Saarasjarven niiden eteläpuolelta. Virojoen taajaman kohdalla tielinja ohittaa taajaman noin 2 kilometrin etäisyydellä. Virojoelta itään tielinja sijoittuu Mattilan ja HAkAlan kylätaajamien väliin ja kaartuu sieltä Vaalimaan raja-asemalle. Tie parannetaan
tai nelikaistaiseksi sekaliikennetieksi. Nelikais- kotarseluväimotk
tatie tai moottoritie edellyttää rinnakkaistiejärjestelyä.

Vaihtoehto 3 (i 3)

Vaihtoehdon 2 maastokäytävä noudattaa vaihtoehdon 1 maastokåytävää Lelun ja
Kattilaisten välillä. Kattilaisten kohdalta vaihtoehto suuntautuu nykyisen tien eteläpuolelle. Uusi tielinja riSteää nykyistä tietä Ylä-Pihlajan koillispuolella Salpalinjan
kohdalla. Salpalinjan itapuolella vaihtoehdon 2 tielinja suuntautuu kohti koillista
ohittaen Virojoen taajaman sen pohjoispuolelta, jonka jälkeen tielinja liittyy nykyiseen tiehen Vaalimaan kylän lansipuolella. Tie parannetaan koko tarkasteluvälillä
moottoritieksi tai nelikaistaiseksi sekaliikennetieksi. Nelikaistatie tai moottoritie
edellyttää rinnakkaistiejärjestelyja. Nykyinen valtatie jää Vaalimaan kylän kohtaa
lukuun ottamatta rinnakkaistieksi.

Vaihtoehto 2 (YE 2)

Vaihtoehdossa 1 tien parantamistoimenpiteet suunnitellaan pääosin tien nykyiseen
maastokäytävään nykyistä tietäja sen rakenteita mandollisimman paljon hyödyntäen.
parannetaan koko tarkasteluvälillä moottoritieksi tai nelikaistaiseksi sekalliken- Tie
netieksi, jolloin kyseeseen tulevat erilaiset tietyypit. Nelikaistatie tai moottoritie
edellyttää rinnakkaistiejärjestelyjä.

Vaihtoehto I (YE 1)
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tavasta ratkaisusta. Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee yleissuunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Tiehalimnon keskushallinnolle, joka antaa maantielain (2005/503)
on käytämukanyleisthväkymispöen.H ätks
vä ilmi, millä tavalla ympäristövaikutusten arviointi ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on otettu huomioon.
Yleissuunnitehnan jälkeen hankkeesta on laadittava maantielain mukainen tiesuunnitelma, jonka hyväksymiskäsittelyn jälkeen tienpitäjällä on oikeus ottaa tienrakenta
varten tarvittavat maa-alueet haltuun ja toteuttaa hanke.
-mista
YVA-lain 13 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon.
Hankealueen maankäyttösuwinitelmat ja lIIttyminen muihin hankkeisiin
Seutukaavaja maakuntakaavoitus
Kymenlaakson seutukaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 19.6.2001. Seutukaavassa tieyhteys on moottoritie- tai moottoriliikennetienä kehittämisselvityksen
mukaise toäyv.
Kymenlaakson vaihemaakuntakaava, taaj amat ja niiden ympäristöt, on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 12.6.2006. Kaava on alistettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Suunnitteluosuudella se koskee Haminaaja Virojoen-Vaalimaan alueita.
Kymenlaakson liitto on käynnistänyt maakuntakaavan toisen vaiheen (Maaseutu ja
ja siinä käsitelläiln maaseutualueita ja yhteysverkoston kokonai- luont)aimse
suutta sekä taajama-aluevarauksia siltä osin kun ne rajattiin ensimmäisen maakuntakaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Tavoitteena on esittää valtatien linjaukselle
yksi aluevaraus maakuntakaavaehdotuksessa vuonna 2009.
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Muut hankkeet

Vaalimaan raja-asemalla on tehtyja suunniteltu useita kehittämishankkeita. Tiehal
rakennuttaa vt 7:n parantamisena alueen liikennejäijestelyt ja Senaatti-unto
kiinteistöt tullilaitoksen, rajavartiolaitoksen ja maa- ja metsätalousministeriön tarpei
alueelle tulevat rakennukset Nykyinen asemarakennus ja siihen liittyvät ajo.. -sun
väylätja tarkastuskaistatjäävät henkilöliikenteen käyttöön. Tavaraliikenteelle rakennetaan uusi asemarakennus ja siihen liittyvät ajoväylätjatarkastusalueet Tieosuudel
tiesuunnitelman kanssa on laadittu samanaikaisesti valaistuksenja telema--leaditun
tiikan rakennussuunnitelmat. Lisäksi Vaalimaan raja-aseman läheisyyteen on suunnitteilla suuri rekkaparkki.

ARVIOINTISELOSTUKSESTA TLEDOTTAMINEN, KIJULEMINEN

Kaakkois-Suomen ympan
" stökeskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiohjelinasta Haminan kaupungin ja Virolanden kunnan ilmoitustauluilla 24. 5. 200720.7.2007. Kuulutus on julkaistu Kymen Sanomissa 24.5.2007 ja Kaakonkulmassa
ollut nähtävillä Haminan kaupungintalolla (Puisto-23.507Arvionthjelma
katu 2, asiakaspalvelupiste), Haminan kirjastossa (Rautatienkatu 8), Virolanden kunnantalolla (Opintie 4), Virolanden kirjastossa (Rantatie 9), Vaatimaan Rajahovissa
(Rajahovintie 10) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu
Kouvola). Lisäksi arviointiohjelma on nähtävillä Kaakkois-Suomen tiepiirin inter- 4,
net-sivuilla osoitteessa ww'w.tiehallinto.ftivt7hamina-vaalimaa

Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet pyydettiin toimittamaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 20.7.2007 mennessä.

Yleissuunnitteluaja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia ohjaavaan hankeryhmään kuuluivat hankkeesta vastaavan Kaakkois-Suomen tiepiirin ja YyAkonsultin (Ramboll Finland Oy) lisäksi seuraavien tahojen edustajat: Tiehallinto keskushallinto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Virolanden kunta, Haminan kanpunki, Kymenlaakson liitto, Vaalimaan tulli, Rajavartiosto Vaalimaa, Kymenlaakson
maakuntamuseo.

Hankeryhmän tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja —vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhniien välillä. Ryhmän kokouksissa seurataan
YVA:n kulkuaja keskustellaan arviointiohjelman samoin kuin arviointiselostuksen
ja
sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Yleiskaavoitus
Haminan kaupungin yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006.
Yleiskaavoitettu alue kattaa Haminan keskeiset alueet —itäisin osa kaupungista ei
kuulu yleiskaava-alueeseen. Valtatien 7 osuus Hamina-Vaalimaa sijoittuu yleiskaavassa kokonaan maa- ja metsätalousalueelle. Yleiskaava-alueen ulkopuolella Haminassa ei ole merkittävää asutusta valtatien tuntumassa.

Hankettaja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin
Toinen yleisötilaisuus, joka koskee ympä- 13.6207VirojenRasl(Itä1).
ristövaikutusten arviointiselostustajärjestetään alustavan aikataulun mukaan tammikuussa 2008.

Tilaisuuksissa osallistujal voivat kyselläja kertoa näkemyksensä sekä suullisesti että
palautelomakkeella, jonka voi jättää yleisötilaisuudessa tai lähettää myöhemmin postitse.

Yleisötilaisuudet

Virolandella Virojoen-Vaalimaan osayleiskaava käsittää Virojoen taajaman ja pääosan Vaalimaan kylästä aina raja-asemalle saakka. Kaava on vahvistettu KaakkoisSuomen ympäristökeskuksessa 1 2.4.200 1 . Osayleiskaavassa on huomioitu valtatielle
kaksi linjausta, toinen sijoittuu Virojoen taajaman sisäänja toinen kiertää sen pohjoispuolelta. Virolandella on tarkoitus käynnistää osayleiskaavan muutostyö samanaikaisesti valtatien 7 yleissuunnittelun kanssa vuorovaikutteisesti.
Asemakaavat
Asemakaavoitettuja alueita on ainoastaan Virolandella. Vahterikon aluetta on kaa
ja varastointikäyttöön. Virojoen taajama on asemakaavoitettu, -voiteuls
raja-aseman alueesta.
samoinpäVlauestj

-
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Itäisen maanpuolustusalueen esikunta (25.6.2007)
Arvioitaessa moottoritien linj auksen vaikutuksia aluerakenteeseen ja maankäyttöön
tulee selvittää vaikutukset puolustusvoimien käytössä oleviin alueisiin sekä puolustusvoimien tarvitsemiin kulkureitteihin Haminan varuskunta-alueelta, Haminan keskustasta ja Pampyöhistä harjoitusalueille sekä eri harjoitusalueiden välillä.

YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTIJKSESTA ESITETYT
LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Seuraavassa yhteenveto yhteysviranomaisehle toimitetuista lausunnoistaja miehipiteistä:

Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 42
23 kpl oli yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kannanottoja. Yleise- lausnto.Näi
nä huomiona lausunnoista voidaan todeta, että päähuomio niissä kiinnitettiin ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, asumiseen ja asuinoloihin liittyviin kysymyksiin.
Tielinjausvaihtoehtoihin esitettiin myös runsaasti kannanottoja. Eri vaihtoehdot saivat sekä kannatusta että vastustusta hajonnan ollessa kohtalaisen runsasta. Myös yhdistelmävaihtoehtoja esitettiin. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esille luontoon, maisemaanja kulttuuriperintöön liittyviä seikkoja sekä luonnonvarojen käyttöönja myös
ilman laatuun liittyviä asioita. Vuorovaikutustaja tiedottamista pidettiin yleisesti ottuen riittävänä

Yhteenveto yhteysviranomaiselle toimitetuista lausunnoista ja mielipiteistä

Arvioitaessa vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on syytä selvittää
suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevassa Haminan varuskunnassa ja harjoitusalueina käytettävissä suunnitteluosuuden metsissä puolustusvoimien henkilöstölle ja
varusmiehlndotauvikse.

Kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitava vaikutukset Saipa-asemaan ja —linjaan. Kyseessä on muinaismuistoksi rinnastettava kohde,
koskevat tai jonka läheisyydessä tehtävät muutokset on esitettävä museovirastoljota
le hyväksytettäväksija ne edellyttävät erillistä sopimusta Kymen Sotilasläänin Esikunnan kanssa.

arkielämnsujvdekanltriänmektvähane,joktulis eamlidollisirnman nopealla aikataululla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa asutuksenja
ihmisten hyvinvoinnin arvioinnilla tulisi olla pääpaino.

Virolanden perusturvalautakunta (20.6.2007)
Valtatie 7:n parantaminen on Virolanden kuntalaisten turvallisuuden, terveyden ja

Merkittävä osa hankkeen vuoropuhelusta käydään myös hankeryhmätyöskentelyssä
sekä viranomaistapaamisissa.

Hankkeelle on avattu omat internet-sivut (http://www.tiehallinto.ft tiehankkeet), joilla kerrotaan YVA-menettelyii etenemisestä. YVA-menettelyn edistymisestä laaditaan myös lehdistötiedotteita, joita lähetetään paikallismedian ja sidosryhmien eduntajille.

katvhneympärisöakutnvo.

Virolaliden rakennuslautakunta (13.6.2007)
Rakennuslautakunta pitää hyvänä asiana, että moottoritien rakentamisen valmistelu
käynnistynyt. Moottoritien valmistuttua Virolanden alueen nykyinen sietämätön on
liikenneongelma tulee poistamaan. Lausunnossa on kannanotto hankevaihtoehtoihin.
Rakennuslautakunta pitää YVA-ohjelman VE 3I VE 3a vaihtoehtoja parhaimpina.

Virolabden kunnanhallitus (25.6.2007)
Virolanden kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että ohjelma on riittävän laaja ja

Haminan kaupunki, ympäristmautakunta (19.6.2007)
Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, että arviointiohjehnassa esitetään selvitettavaksi YVA-laissa edellytetyt huomioon otettavat asiat. Hankkeen vaikutusalue on
on riittävä. Oh- märitelyvnsukjartelvinhojmär
jelman erityinen ansio on kivenlouhimoiden sivukivien hyödyntärnismandolhisuuksien selvittäminen kunkin linjausvaihtoehdon osalta. Ohjelmassa on esitetty päästövaikutuksia selvitettävän laskennalhisia päästömääriä vertailemalla. Vaikutuksia ilman
laatuun ja ilmastoon tulee tarkastella monipuohisemmin.

Haminan kaupunki, perusturvalautakunta (13.6.2007)
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty YVA-lain ja —asetuksen edellyttäniät tiedot.

Haminan kaupunginhallitus (2.7.2007)
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että valtatie 7:n parantaminen moottoritieksi
välillä Hamina-Vaalimaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty YyAlain ja —asetuksen edehlyttämät tiedot.
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YVA-selostusvaiheen aikanajärjestetään asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostaneille yhteisöille maastokävely, jossa tutustutaan hinjauksiin paikan päällä.

Yleisötilaisuuksien lisäksi YVA-menettelyn aikanajärjestetä.n myös kaksi asukkaille, yhdistyksille ja viranomaistahoille tarkoitettua työpajatilaisuutta, joiden tavoitteena on saada aikaan aitoa vuorovaikutusta eri osallistujatahojen kesken, tiedottaa
hankkeesta sekä kerätä tietoaja näkemyksiä suunnitteluun ja vaikutusarviointiin.
hitTyönalustehdäiorynkatusehiravonkes
tyvät tahot, kuten lähialueen maanomistajat, asukkaat, asukasyhdistykset, paikalliset
järjestöt sekä elinkeinoelämän ja liikenteen edustajat. Ensimmäinen työpajatilaisuus
pidettiin 12.4.2007 Virojoella. Osahlistujat pohtivat nykyisiä ongelmiaja hankkeen
tärkeitä asioitaja antoivat palautetta vaihtoehdoista. Toisessa työpajassa keskitytään
vaihtoehtojen vaikutuksiin Keskeisessä asemassa ovat hankkeesta ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden lieventämistoiinet.

Muu vuorovaikutus ja tiedottaminen

Hankkeen tavoitteiden ja lähtökohtien selvittämiseksi järjestettiin seminaari
johon oli kutsuttu Virolanden kunnan, Haminan kaupungin, Kaakkois19.3207,
Suomen ympäristökeskuksen, Kymenlaakson liiton, Puolustusvoimien, Rajavartioston, Tullin, Kymenlaakson maakuntaniuseon, Poliisin, Pelastustoimen, SKAL:n, lm
ja-autoliiton ja luonnonsuojelupimrin edustajia

Tavoiteseminaari

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, Ympäristövaikutusten arviointiselostus
LuTE 1

71

72
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Kymen Sotilasläiinln Esikunta (21.6.2007)
Kymen sotilasläänm Esikunta katsoo, että lmjausvaihtoehto 1 (VEi, nykyiseen tiekäytävään parannettava nelikaistatie) on ympäristön kannalta tarkasteltavat vaikutuskokonaisuudet huomioon ottaen vähiten ympäristöä rasittava.
Vaihtoehdot VE2 (eteläinen vaihtoehto) ja VE3 (pohjoinen vaihtoehto) kulkevat Virolanden pohjoispuolella Salpalinjaan kuuluvan pallokorsulinjan (iis. oikaisulunjan)
poikki. Lisäksi lunjaus VE3 kulkee Salpalinjan pääaseman poikki Saarasjärven eteläpuolella. Salpalinja on muinaismuistolain pohjalta suojeltaviin kohteisiin rinnastetta
-va
historiallinen linnoitus.
Kaakkois-Suomen rajavartlosto (12.7.2007)
Kaakkois-Suomen rajavartiostolla ei ole huomautettavaa YVA-ohjelman sisältöön.
Kriittinen kohta varsinaisessa hankkeessa on rajavartioston toiminnan kannalta valtatien 7 itäpitän järjestelyt eli se, miten moottoritie tai tulevat tiejärjestelyt päättyvät ja
ja katuverkoksi. Tähän liittyy myös mutvalinrjyspakluei
Lappeenrannan tien liittyminen VT 7:ään ja hittymän sijainti. Olennaista on uusilla
tiejärjestelyillä saada väljyyttä koko Vaalimaan rajanylityspaikanja sen ympäristön
kehittämiselle.
Kymenlaakson liitto (13.8.2007)
Kymenlaakson liitto on edustettu YVA-prosessin yhteistyöryhmissä. YyAohjelmaan liittyviä näkökohtia on välitetty hankkeesta vastaavalle ohjelman laatimisprosessun aikana. Kymenlaakson liitto korostaa, että liikenneväylän suunnittelun
yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema-ekologisesti arvokkaisiun
ekologisiun yhteyksiin ja viherväyliin. Viheryhteystarpeet rannikkovyöhykkeeltä ItäKymenlaakson laajoihin yhtenäisiin luontoalueisiin tulee tunnistaaja keinot kielteisten vaikutusten estämiseksi esittää.
Ratahallintokeskus (21.6.2007)
Ratahallintokeskuksella ei ole huomauttaunista YVA-ohjelmasta.

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa,Ympäristävaikutusten arviointiselostus
LillE 1
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kam kulttuuriympäristöä mm. rakennushistoriaa tullaan selvittämään arviounnun yhteydessäja niiden kuvaus liitetään osaksi YVA-selostusta.

Kymenlaakson pelastuslaitos (21.6.2007)
Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ole ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan
huomautettavaa.

Etelä-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- Ja terveysosasto (13.7.2007)
Länihaltusko,eyiön
tai väestön terveysvaikutusten arviointi
tulee teh
kuin sosiaalisten vaikutusten arviointi tai esimer- -dasmntoiej—lusa
kiksi luontoselvitykset. Arviointiohjelman karttaliitteisiin on hyvin merkittynä, suurennuslasilla luettavuna, muutamia terveydensuojelullisia kohteita. Karttoihin on syyta merkitä myös ne rajat, joiden sisällAjokin erikseen mainittu ihmisiin kohdistuva
terveysvaikutus arvioidaanja tutkitaan sekä seurataan kuten esim. melutasojen vaikutusalueet, liikennepäästöjen vaikutusalue, vesijohtoon liittymättömien talouksien
vaikutusahue. Ihmisiin kohdistuvien terveyshaittojen arvioimiseksi asunnoissa ja
muisaolekt ija terveysmunisteriö on antanut Asumisterveysohjeen (Oppaita 2003 : I). Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta "ympäristömeluhaittojen arvioinnin perusteita" (Selvityksiä 2005: 14) voisi käyttää. Melun mittausmenetelinät, meluhaitan arvioimunenja melutasojen vertaaminen ohjearvoihin tulee tehdä sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämällä tavalla niin, ettei ympäristömelun selvityksen lopputulos ole ristiriidassa terveydensuojelusäännöksiin.

Lääninhallitus katsoo, ettA kun hankkeen kaikkia yksilöön ja väestöön kohdistuvia
terveysvaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan ja seurataan, niin selvitykset
on tehtävä min, että ihmisen ja väestön terveyden suojelu käytännössä jaseurnt
myös toteutuu tavalla tai toisella. Seurantaohjelma tulee laatia yhdessä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Vh•ojoen kyläyhdistys ry (27.6.2007)
Uusi tie välille Hamina-Vaalimaa on todella tarpeellinen. Nykyisin liikenneolosuhteet ovat todella vaikeatja vaaralliset. Voidaan sanoa, että Virojoella asuvien kansalaisten perusoikeudet eivät liikenneolojen takia toteudu. Rekkajonot haittaavat ja
varntViojekylasnumi
7-tiellä lähes päivittäin ja aiheuttavat
monia ongelmia sekä kylän asukkaille että kylän elunkeinoelämälle haitaten mm. tavarakuljetuksia, tyossAkaynti- ja asiountiliikennettä sekä koulumatkoja. Jonot jättävät
myös paljon roskaa tienvarsille sekä aiheuttavat meluaja pakokaasuhaittoja.

Yhdistys pitää pohjoista eli punaisella merkittyä tielinjausta (VE 3) ehdottomasti Virolanden keskustaajaman Virojoen kannalta parhaana ratkaisuna. Linjaus ohittaa kylän melko kaukaa, jolloin tulee huomioida, että Virojoen taajamaan tulee tieltä kunnolliset liittymätja selvät opasteet. Kyläläisten asumisviihtyvyyden kannalta pohjoinen linjaus olisi ympäristövaikutuksiltaan paras vaihtoehto. Kylälle kohdistuvat meluhaitat vähenesivät, samoin roskaanuunenja pakokaasuista aiheutuvat haitat. Tilanne
toisaalta liikkeidenja yritysten kannalta ongelmallinen, kun pohjoinen vaihtoehto on
liikenne- ja myös asiakasvun'at kauemmas. Nykyisellään 7-tien rekkajonot ovat vie
kuitenkin vaikeuttaneet kylän yritysten toimintaa hidastaen tavarakuljetuksia ja jopa
aiheuttaen peruutuksia.

Museovirasto, arkeologian osasto (13.7.2007)
YVA-ohjelmassa esitetyillå tielunjausvaihtoehdoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Haminan osalta tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä ovat ajantasaiset (unventoini 2006). Virolanden kunnan penusinventointi on tehty 1967, joten unventointitie
ovat puutteelliset. Virolanden alueella unventoidaan esihistoriallisen ja historialli-dot
sen ajan muinaisjäännöksiä syys- ja lokakuussa 2007. Ajantasaiset tiedot Virolanden
kiunteistä muinaisjäännöksistä on saatavissa Museovirastosta kuluvan vuoden lopulla.

Rakennetun kulttuuriperunnön osalta lausunnon antaa Museovirastonja Kymenlaakson maakuntamuseon sopimuksen mukaisesti Kymenlaakson maakuntamuseo.

Jos tie tulisi nykyisen linjauksen paikalle (VE 1 ), siitä olisi eniten haittaa kylän nykyiselle asutukselle. Lunjaus kulkee Virojoen kylän halki ja toteutuessaan se jakaisi
kyläalueen kahtiaja vaikeuttaisi kylän pohjoisosien asukkaiden liikkumista kylän
keskukseen palvelujen äärelle.

Vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintöön Virojoen ylittävän sillan osalta tulee
selvittää hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Asiasta tulee neuvotella Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa (minna.leinoänba.fi. (09 4050 9067).

Kymenlaakson maakuntamuseo (2 1.6. 2007)
Kymenlaakson maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Suunnittelualueen kulttuurimaiseman ja kulttuuriympäristöjen olennaiset piirteet on esitetty tekstissäja kartoin riittävälllt tavalla. YVA-ohjehnan mu
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Mielipide 2 (18.7.2007)
Kannanotto pohjoisen vaihtoehdon puolesta. Vaihtoehdossajäisi mandollisimman
vähän ihmisten koteja tien alle. Vältettäisiin myös muita vaihtoehtoja paremmin kyläyhteisöjen rikkoutuminen.

Mielipide 1 (19.7.2007)
Mikäli pohjoinen väylävaihtoehto tulee todennäköiseksi vaihtoehdoksi moottoritien
linjauksissa, Vaalimaan kylän asukkaat haluavat seuraavat asiat huomioitavaksi.
Mot rienlitymäValimaetulisUtesuonitälko ispuoletaLpenra n
tielle. Väliltä Lappeenrannantie-Kotolantie esitetään tielinjausta 200-400 metriä pohjoisemmaksi kylän asutuksesta melu- ja saastehaittojen vähentämiseksi.

Harjwi oppimiskeskus Oy (3.8.2007)
Nykyinen tielinjaus ja vaihtoehdot VE 1 ja VE2 kulkevat metsäntutkimuslaitoksen
mailla. Kyseinen alue siirtyy metsähallituksen omistukseen 2008. Harjun oppimiskeskus Oy:llä on ko. alueeseen täysi käyttöoikeus. Nykyisen tiealueen laajennus
(VEi) aiheuttaisi vähemmän haittaa kuin VE2. VE2 alueella on Juurilckasuon kohdaila 0-käsittelyalue eli metsälle ei tehdä mitään, jos ei ole koetarvetta. Keskelle lmjaustajää koivujen siemensatokoeala, jota on seurattu noin 10 vuotta. Alueella on liito-oravia, mutta on niitä muuallakin. Suurin ongelma olisi kuitenkin rauhallisen ja
on merkittävä hevosalan opturvalisenhokmty.Harjunopiske
pilaitos. Hevoset liikkuvat paljon ns. Suurenkorvenlenkillä. Se on vähäliikenteinen
metsätie oppilaitoksen hallinnassa olevilla mailla. Vaihtoehto VE 3 (a ja b) olisi ongelmaton tässä suhteessa. Tietoaja uutisointia asiasta on ollut kiitettävästi.

Kaakkois-Suomen metsänomistajien liitto (27.6.2007)
Yleisenä huomiona lausunnossa todetaan, että arviointiohjelma on riittävän kattava,
perusteellinenja kaikki olennaiset asiat huomioon ottava antamaan riittävän pohjan
arviointiselostuksen tekemiselle. Lisäksi lausunnossa esitetään muutamia tarkentavia
kommentteja asiaan liittyen. Tiedottamisen osalta painotetaan paikallis- ja maakuntalehtien merkitystä tehokkaimpina tiedotuskanavina. Suunnittelualueen nykytilantee
esitetään lisättäväksi kuvaus maanviljely- ja metsäalueista, jottajatkossa (vrt. -sen
vaikutsenrviotlYVA-seotu)lihepomnätelvis,mtenrivahoehdot vaikuttavat maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Arvioitavien vaihtoehtoisten tielinjausten määrä on riittävä. Arviointiselostuksesta esitetään pyydettäväksi lausunto myös Kaakon metsänhoitoyhdistykseltä (Sibeliuskatu 34 B, 49400 Hainina).

Maataloustuottajain Kymenlaakson LIIttO MTK.-Kymenlaakso ry (27.6.2007)
on yleisen edun ohella otettava huomioon
Merkitävnylhadetsä
paikallisten asukkaiden käsitykset ja toiveet. Arviointisuunnitelmassa tulee painottaa
myös vaikutuksia paikalliseen elinkeinotoimintaan. Maa- ja metsätaloudelle sekä
kasvavalle maaseutuyrittäjyydelle aiheutuvia haittoja tulee välttää mandollisimman
paljon. Yleisötilaisuudet ovat hyvä tapa koota paikallisten asukkaiden mielipiteitä
valmistelun ohjeiksi. Osallistumisen vannistamiseksi tulisi myös harkita, olisiko
mandollista esitellä suunnitelmaa esim. paikallisten toimijoiden kokouksissa. Valmistelun edetessä on syytä pyytää lausuntoja paikallisilta toimijoilta (Kaakon mhy,
Maataloustuottajain Vehkalanden yhdistys, Maataloustuottajain Virolanden yhdistys).

Vihreällä merkitty linjaus (VE 2) ohittaa myös kylätaajaman pohjoispuoleltaja on
(VE 1) parempi. Alle jäisi kui-kylänehdatsilämerkyjaut
tenkin jonkin verran asumuksia ja linjauksesta aiheutuisi kylälle enemmän meluhaittoja sen kulkiessa pohjoista linjausta lähempänä kylää.
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Yhteisnuelipide 9 (4 henkilöä 3.7.2007)
Haniina-Vaalimaa moottoritiehankeen ns. pohjoisen linjauksen toteutuessa kesäpaikks (isovanhempien kotipaikka) jäisi sen alle. Paikka on todella tärkeä. Jos se jää tien
useat ihmiset menettävät yhteyden omaan historiaansa. Hyvin toiminut kolmen ale,
perheen mökki-yhteisö hajoaisi. Lisäksi naapurissa on karjatilaja hankevaihtoehdon
Jos pohjoinen linjaus säästäisi kesäpaikan, toeuminsavdälkeon.

Mielipide 8 (2.7.2007)
Kannanotossa esitetään huoli siitä, että vaihtoehdossa VE2 asuinkiinteistö voi jäädä
tien alle tai ainakin tie tulisi kulkemaan hyvin läheltä. VE2 menisi myös Toukosen
päältä tai ihan vierestä. Kyseistä paikkaa on käytetty
-kosenalju impk
kesäisin paljon virkistykseen ja sillä on ollut myös rauhoittava vaikutus sen kauneuden ja luonnon eläinten myötä. Talvisin hiihtolatu on kulkenut juuri Toukosenkosken
läheltäja lähipelloilla. Lisäksi lausunnossa todetaan talon myyntiarvon laskevan huomattavasti, jos moottoritien melu on häiritsevää. Esitetyistä tielinjausvaihtoehdoista
pohjoisin (VE3) olisi paras, mieluummin vielä kauemmaksi kulkevaksi.

Mielipide 7(17.7.2007)
Nykyinen tie leveäkaistatieksi. Osallistumismandollisuudet, vuoropuhelu ja tiedotus
hoidettu riittävästi. Kannanotossa todetaan eteläisen vaihtoehdon vaikutuksista metsän pirstoutuminen, metsäautotien tuhoutuminen, liikenteen melu lisääntyy, metsäntysmandollisuus huononee, Länsikylästa kulku Hamina-Virojoki vaikeutuu.

Mielipide 6(12.7.2007)
VEi (Sininen linjaus) on kayttökelpoisin ja taloudellisin vaihtoehto. Uudet tiekäytä
maa- ja metsätalousalueita. Kannanotossa esitetään, että VEi :n mu- -vätpirsoa
kainen mt päättyisi Tupakorpi-Härmänkangas alueelle, josta tie Vaalimaalle jatkuisi
esimerkiksi 4-kaistaisena mt-liikennetienä. Vaikutusten arvioinnin kannalta keskeisiä
asioita ovat taloudellisuus ja ympäristönsuojelunäkökohdat. . Osallistumismandollisundet ovat olleet riittävät. Kalliin moottoritien rakentamistaja ylläpitoa rekkojen
parkkeeraamista varten ei kannateta. Ongelmana on, ei suinkaan liikenteen määrä,
vaan Venäjän tullin hitaus. Taloudellisia ratkaisu on toimivan rekkaparkkijärjestel
rakentaminen Vaalimaalle (vara-alue Härmänkangas). Melusuojaus on tarpeen-män
Virojoen taaj aina-alueelle.

Mielipide 5(19.7.2007)
Pohjoinen vaihtoehto VE3 mandollistaa parhaiten toimivan moottoritieyhteyden välilla Hainina-Vaalimaa. Nykyiseen tiekäytävään rakentaminen ei ole järkevää millään kohtaa, kun pyritään rajanylitysliikenteen aiheuttamien paineiden helpottamiseen. Nykyinen tie tulee varata paikallisliikenteen tarpeisiin. Vaalimaan kyläaukean
maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisuus tulee säilyttää ennallaan.

Mielipide 4(5.7.2007)
Liikenteen kannalta paras vaihtoehto on vanhan tien parantaminenja osittainen leventäminen. Lisäksi Vaalimaalle on rakennettava kunnolliset pysäköintialueet rekoil
Tullien toiminta saatava liikenteen vaatimalle tasolle. Tarvittaessa tulee rajoittaa -le.
Suomeen tulevaa liikennettä. Kannanotossa vastustetaan moottoritiehanketta.

Mielipide 3 (19.7.2007)
Ykkösvaihtoehto on pohjoinen VE3a tai VE3b. Jos pohjoisessa vaihtoehdossa on jo.
este, sitten VEi. Pihlajan kylän kohdalla nykyisen tien viereen kinyltsepämö
pohjoispuolelle. Ei missään tapauksessa VE2, sillä tämä rikkoo pahoin Pihlajan kylän kulttuurimaiseman ja pirstoo kylän elinkelpoiset maatilat.
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mutta menisi aivan vierestä seuraukset olisivat katastrofaaliset. Maalaismaiseman
häviäminen ja liikennemelun lisääntyminen olisivat kaikkein suurimmat vaikutukset.
Paikka ei soveltuisi asuin- eikä virkistyskäyttöön. Lisäksi arvonmenetys olisi merkittävä. Kannanotossa esitetään, että jos pohjoinen linjaus muualla on hyvä ratkaisu se
Säkäjärventien kohdalla yhdistyy eteläiseen linjaukseen, jolloin siitä olisi vähemmän
haittaa Virolanden Tiilikkalan asukkaille.
Mielipide 10 (29.6.2007)
VEi nykyiseen tiekäytäväan parannettava nelikaistatie. Ympäristöhaitat ovatjo tällä
hetkellä siinä, ei tule uusia. Matka Hamina-Vaalimaa lyhin mandollinen. Tiehallinto
omistaajo puolet tarvittavasta tien pinta-alasta. Vuorovaikutukselta toivotaan, että
tien vaikutuspiirissä olevia kuunneltaisiin ja tulevan tien linjan maan- ja rakennusten
omistajiin pidettäisiin neuvottelu-yhteys. VE3 pohjoinen vaihtoehto olisi paras unoh
ympäristö- ym. käytännön haittojen takia. Kaakkoiskulman suurin luonnon eli -tan
erämaa-alue tuhoutuisi, metsästysmaat pirstoutuisivat ja metsästys vaikeutuisi. EläimiA joutuisi evakkoon. Monia metsäpalstoja jäisi tien molemmin puolin.
Mielipide 11 (17.7.2007)
Tielinjausvaihtoehdoista todetaan, että VE 1 on mielekkäin, mutta rakentaniisaikaiset
ongelmat ja rmnnakkaistiejärjestelyt lienevät vaikeita. Ainakin Virojoki varmaan pakko kiertää, joten VE1/Ve2 ei olisi huono. VE2 on paras, koska nykyisen tien kautta
hoituvat kaikki poikittaisyhteydet (eritasoliittymät risteämiin) sekä rinnakkaistietar
-ye.
Tukee paikallista elinkeinotoimintaa pohjoiseen vaihtoehtoon verrattuna, eikä tuhoa uuden suuralueen luonto- ja virkistysarvoja. VE3 (aja b) on voimassaolevan
kaavatilanteen vastainen. Se toisi melu- ym. haitat varsin erämaaluonteiselle alueelle,
pirstoo alueen kulkuyhteyksiäja alueen luonnon rauhaan perustuva loma-asutus ja
muvirkstyäöanu.Vielvo
2004 myÖnnettiin rakennuslupia VE3:n
keskilinjalle. Perusteellinen luontoarvotarkastelu tehtävä VE3:n osalta. Alueen luonto (Saarasjärvi-Valkjärvi eteläpuoleinen alue) on varsin monhmuotoista. Siellä vaihtelevat karut, osin kallioiset kankaat ja erilaiset rämeet tuoreiden sekä lehtomaisten
kankaiden ja soiden kanssa. Kannanotossa on mukana erilaisia lajihavaintoja, mm.
kehrääjä, metso, petolinnut, kurki, tikat, lepakot ym.
Liikenneturvattomuuden suurin aiheuttaja (rekkajonot) ei poistu ilman Venäjän toimenpiteitä. Rekat saatava vähintään raja-alueelle parkkiin.
Mielipide 12 (1 8. 6. 2007)
Linjausvaihtoehdoista todetaan, että vaihtoehto sininen eli nykyinen tielinja laajennettuna riittänee myös tulevaisuuden liikennemääriin. Sininen vaihtoehto vain Virojoelle mt-tienä Virojoen länsipuolelle ja siitä sittenjo rakennettu rekkakaista riittää.
Vaihtoehtojen yhdistelmistä todetaan, että Pihlajanjälkeen (huomioitava bunkkerimuseoalue, ei vain näyttelyrakennus) sininen voisi liittyä vihreään (VE2), jos tarvetta
mt-tiellä rajalle asti. Punainen VE 3aja 3b sekä vihreä VE2 muuttavat maisemaa ja
vaikutlsenhmä kluontyms.Perkitä,
punaisen vaihtoehdon vaikutuspiirissä ei ole asutusta. Häipyisi kyllä Virolanden alueen viimeinen us. erämaa. Kyllä tässä vaihtoehdossajää myös taloja/kesämökkejå
tien alle. Kustannuksista todetaan, että uusi uljas tiekanjoni maksaa moninkertaisesti
nykytien levennykseen venaUuna. Mitä hyötyä on moottoritiestä Vaalimaalle asti.
Eivät tullit pysty kulkijoita käsittelemään 80-120 km/h. Voisihan sitä hidastaa jo
onitänmesVrojalt.Oisumndoktae,ä enkoista antaa tietoa ruuhkaisessa salissa, pyytää täyttämään palautelomake. Ja sitten
kelTotaan, että nyt on kuukausi aikaa antaa mielipide. Maastokävelyyn paikalliset
mukaan. Loka-marraskuussa tosin valoa ei riitä kovin pitkään. Hankkeen YyA-
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menettelyyn palataan laajemman kannanoton myötä, jolloin toivotaan Haaviston kyläläisiä allekirjoittamaan pidemmän viestin, ei vain Pihlaja-Haavisto alueeseen, vaan
myös siihen, mikä on todellinen liikennetarpeiden edellyttämä ratkaisu HaminaVaalimaa välillä.

Yhteismielipide 13(5 henldlöä, 18.7.2007)
Kaikista vaihtoehdoista tulee olla yhtäläiset selvitykset kaikkien osatekijöiden osalta.
Kannanoton mukaan kansalaisten keskuudessa on herännyt epailyja, että VE3 on
oteumkansrlieä,jotas
kolmaskin vaihtoehto, joka ei kartalta katsottuna "tallaisi kuin harvojen varpaille", koska tämän vaihtoehdon alueellahan on
"vain metsää". Myös tulevaisuudessa liikennetiheyden ja -rytmin tandittavat sekä
että Venäjän rajaviranomaiset. Ilinanjärisyttävien suuria laajennuksiaEU-Suozne
molempien maidenjärjestelmiin ei rajan ylitys kumpaankaan suuntaan tule nopeutumaan. Täten moottoritie Hamina-Vaalimaa välille ei missään tapauksessa ole tarpeellista Vaalimaan rajanylityspaikalle asti. Eli onko täysmittainen moottoritie edes
tarpeellinen.

Kannanotossa esitetään, että nykyinen vt 7:n tielinja (Harun itäpuolelta) tulisi säilyttää suunnittelun ja rakentamisen ykkösvaihtoehtona. Tällöin YVA:n tarkoittamat negatiiviset vaikutukset olisivat vähäisemmät kahteen muuhun vaihtoehtoon verrattuna
Kustannussäästöt olisivat merkittäviä jopa valtakunnallisesti. Nelikaistatie Virojoelle
siitä Vaalimaalle rekkakaista itään kattaa myös tulevaisuuden liikennetarpeiden ja
haasteet

Mielipide 14 (13.6. 2007)
Ylä-Pihlajan yksityisteiden ja Pihlajan kylälaisten kokouksen 12.4.2007 mukaisesti
kannanottona vt 7:n parantamiseen moottoritieksi -hankkeen linjausvaihtoehtoihin
esitetään seuraavaa:

Haaviston ja Pihiajan kylät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on erityyppistä asumista, yrittämistä sekä maa- ja metsataloutta. Alue muodostaa myös
merkittävän kulttuunympäristön ja maisema-alueen. alue on museoviraston mukaan
kulttuurimaisema. Linjausvaihtoehdot VE 1 sekä VE2 (eteläinen ja nykyinen linjaus)
aiheuttaisivat toteutuessaan merkittävää haittaa kyläkokonaisuudelle. Moottoritie
pirstoisi kylän asumisen, maatalouden sekä kulttuurimaiseman ja yksityistiestön vahingollisella tavalla. Virolanden kunnalla on myytäviä tontteja Juurikkasuontiellä
VE2 linjauksen kohdalla. Pihlajan kylien sekä myös hankkeen tavoitteiden toteuttimisen kannalta linjaus VE3 olisi vähiten haitallinen. Linjaus kiertäisi asutun ja viljellyn alueen pohjoispuolitse vähentäen pirstoutumishaittaa. Myös meluvaikutukset jäisivät vähäisemmiksi.

Mielipide 15(15.6.2007)
Vaihtoehdoista VE 3a on paras. Säästyisi louhosalueella oleva pohjavesialue ja asutuksen porakaivot käyttökelpoisina. Kunnallistekniikka ei ylety 7-tien varressa kaikille, yksityisiä talousvesikaivoja on paljon. Keskeinen asia vaikutusten arvioinnin
kannalta on liikenteen melu. Rekkajonojen toivoisi loppuvan kokonaan. Osallistumismandollisuuksia on ollutriittävästi. Tiehankkeen toivotaan edistyvän. Liikenteen
vaarantuminen on huolestuttavaa.

Mielipide 16 (1 8. 7. 2007)
Mikäli tie noudattaa nykyistä linjaa, vaikeutuu kylien elämä. Linjausvaihtoehdoista
kannatetaan vaihtoehtoa VE3. Pohjoisen linjauksen yhteyteen sopisi myös rautatie.
Keskeisiä asioita vaikutusten arvioinnin kannalta ovat melu, saasteet, turvallisuus,
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Lmjaus YE 3 a aiheuttaa vähiten haittaa kylien asukkaille, mikäli suuntausta korjataan vielä hieman Luotosenjärven suuntaan. Vihreä linjaus VE2 on seuraavaksi paras
vaihtoe,
jos linjausta muutetaan Nopalaan ja Klamilaan kääntyvien risteysten
vt 7:n varrella
kohdalsuinjetäpol.Nvaihedonta
asuvien ihmisten asumisviihtyvyyden pysyminen edes kohtuullisella tasolla. osallis
vuorovaikutus on ollut riittävää. Kannanotossa on mukana lute, jossa on-tumenja
tarkempusl.:Miänejavhrluspidtänevaljusvaihtoehtoina, viisi kiinteistöäjää kanden tien väliseen maastoon. Haitat tulevat olemaan niin merkittävät, että asumisviihtyvyys huononee ratkaisevasti. Käytännössä
asukkaat ajetaan kodeistaan. Lisäksi perusteluissa on mainittu alueella pesivän liitooravan elinolosuhteiden huononeminen, virkisskäyttömandollisuuksien vaikeutu
-mine.

Yhteismielipide, Kattilaisten kylän kohta 19 (5 henldlöä 15.7.2007)
Vaikutusten arvioinnissa keskeisiä asioita ovat vaikutukset asumisviihtyvyyteen (melu, saasteet ym. haitat), luontoon, maisemaan, eläimistöön sekä asukkaiden luontaiseen virkistyskäyttöön (marjastus, metsästys jne).

MIelipide 18 (20.7.2007)
Kannanotossa esitetyt mielipiteet keskittyvät pääasiassa tiesuunnitelman itäpäähän.
Vaikutusten arvioinnin kannalta keskeisiä asioita ovat Vaalimaanjokilaakson valtakurinallisesti arvokas maisema-alue, paikallisen väestön elinolot (pohjavedet, luonnonvarojen käyttö, saasteet, roskat, päivittäinen liikkuminen ym). Vanhat tielinjauk
ja kyläkokonaisuudet kunniaan , uusilla leveillä teilläja liittymillä pilkottu monia-set
maaseudun kulttuurimaisemia. Hintaa pidetään myös yhtenä keskeisenä tekijänä.
Nykyisen tien hyödyntäminen. Vaalimaan päässä jo tehty rekkakaistaa, kevyenliikenteen väylät, valaistus. Vaihtoehtojen osalta esitetään erilaisia yhdistelmiä: a) VE3
Häyhteläisn(VE2)Mhktieodaljynkiseth
meenkylän risteyksenjälkeen (Vaalimaanjokilaaksoa ei pilkotaja Vaalimaan kylää
ei silputa teillä, b) VEO+ yhtyy VE2:seen Nuljaksensuon tai Vaahterikonsuon kohdalla liittyen Hämeenkylän risteyksen jälkeen VEO+:aan, c) b-vaihtoehto siten, että
VE2 osuus Virojoen kohdalla olisi moottoritie ja VEO+ Virojoen-Vaalimaan osalla
muulle liikenteelle (Virojoen palvelujen käyttö). Osallistumiseltaja vuorovaikutukselta toivotaan mandollisen maastokävelyn yhteydessä keskusteluja pienehkön, rajatun alueen asukkaiden kanssa. Rekkajonojen todetaan johtuvan pääosin Venäjän tullista, ei tiestä. rekat ovat venäläisiä, miksei Venäjän puolelle rakenneta odottaville
rekoille parkkeja. Tietullit raskaalle liikenteelle, parkkipaikoille maksut. Tulot näistä
Virolandelle ym. alueille, jotka kokevat rekkaliikenteen haitat.

Mielipide 17 (20.7.2007 Ravijarven metsästäjät ry)
Pohjoinen linjaus vaikeuttaisi metsästämistä erittäin pahasti. Metsästysalue on pieni
fl.1000 ha, joten metsästys pitää hoitaa keskellä kylää. Kanden tien välissä metsästys
olisi hankalaaja tosi vaarallista koirille ja tien kayttajille. Hirven metsästys saattaisi
loppua kokonaan tällä alueella. Linjausvaihtoehdoista sininen lmjaus VE 1 on järkevin vaihtoehto. Valmiit liittymät pienillä muutoksilla toimiviksi. Ravijärven Uskin
kylässä vanhalla murska-asemalla paljon hyödynnettävääjätekiveä tien tekoon. Vuorovaikutuksesta todetaan, että tiedotus on toiminut.

paikallisen liikenteen turvaaminen, ympäristön huomioiminen rakentamalla tie maisemaan istuvaksi. Hirville kulkutiet. Ei moottoritietä rajalle asti turvallisuussyistä.
Liitekartassa lisäksi joitakin tietoja mumaismuistoistaja hirvien kulkureitistä.
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Mielipide 22 (7.8.2007)
Paras tievaihtoehto on ehdottomasti YE 3a, koska sen vaikutukset asutukselle ovat
kaikkein vähäisemmät. Vaihtoehdosta YE 1 todetaan, että liian moni koti jää tien alle
jajoudutaan jättämään. Tästä taas voi aiheutua psyykkisiä häiriöitä. Tiedotus on ollut
riittävää. Kasvavajajatkuva rekkaliikenne häiritsee tolkuttomasti päivin sekä öm.
ja öisin ei saa nukuttua rekkojen koviPäivlkumnerajosvlit
en käyntiäänienja kolahteluiden taida —ja äänimerkit häiiitsevät tuon tuosta. Kuinka
kauan tarvii tällaista menoa kestää omassa kodissa.

Yhteenvetona todetaan moottoritievaihtoehdon, pohjoinen linjaus, olevan paras. Ajo.
aika lyhenee, turvallisuus lisääntyy ym. Keskikaiteelliset tiesuunnittelut saa unohtaa.
Edellä mainitut ajatukset on koottu Yläpihlajan kohteisiin panostaen ja joitakin Yläpihlajan kylän asukkaita/maanomistajia/hirvimiehiä jututtaen.

Sinistä vaihtoehtoa pidetään huonoimpana moottoritievaihtoehtona. Pihlajan kylän
asukkaiden eläminen hankaloituu tien molemmin puolin. Perusteluissa mainitaan 11säksi maisemahaitat, haitat maataloudelle, pohjavesille, bunkkerialueelle. Hyvänä ei
pidetä myöskään eteläistä vihreää tielinjausvaihtoehtoa. Se pirstoisi Pihlajan peltoaukean. Suoniitty on tyypillinen Virolahtelainen Pihlajajoen varteen syntynyt pitkä
peltoaukea, maalaismaisema, jossa maanviljelys on vielä kunniassa. Pihlajajoen varren muinaisia asuinalueita tutkitaan kesällä 2007. Suoniitty on useiden eri lintujen
muuttolevähdyspaikka. Myös hiirihaukan pesä on todennäköisesti vihreän linjauksen
on pesinyt yli 40 vuotta Kuivakankaan-Paskomäen välisellä alueel- al.Hirhuk
la. Pesäpuu on syytä selvittää ympäristöarvioinnissa. Vihreä linjaus osuu Salpalinjan
kannalta huonoon kohtaan, vt 7 eteläpuolella on paljon bunkkereita, vaelluspolku,
Salpapoilcu. Bunkkerialue on Virolanden matkailukohde. Hirvien kulkureitit hankala
rakentaa maastoon luontevasti.

Mielipide 21 (14.6.2007)
Nykytilanne on ihan mandoton, jotain pitää tehdä. Moottoritievaihtoehdoista pohjoinen linjaus on paras. Se häiritsee asumistaja elämistä vähiten. Rikkoo metsämaisemaa, mutta se on haitoista pienin paha. ilimisasutuksille ei ole nykyisen kaltaisia ongelmia. Melu poistuu aukeiden alueiden ja asutuksen vierestä, jossa meluvaikutus on
Loma-asutusta on hieman, muttajonkunhan on uhrauduttava; yksi kaikkien surin.
puolesta, valittava pienin pahaja todettava "sorry kaikkien mieliksi ei voi olla". Metsätilat eivät kärsi muutoksesta kovin paljon.

Yhteismielipide, Tomppolan ja Marttftan asukkaat 20 ( 19 henkilöä 25.5.2007)
Virolanden kunta kaavoitti Tomppolanja Marttilan asutusalueet Kattilaisten kylän
alueille, Nopalaan menevän tien molemmille puolille 1984-TörsenjaKivtuo
1985 siten, että Tomppolassa on 4 omakotitaloaja Marttilassa 6. Mikäli moottoritie
tulisi kulkemaan VE3 a mukaisesti, se kulkisi 100-250 m asutusalueista ja toisi liikenteen aiheuttamat melu- ja saastehaitat alueille ja laskisi tonttien ja kiinteistöjen
arvoa. Asutusalueiden pohjavesi muodostuu Mustanlammin ja metsäautotien välissä
olevasta maasta ja näin ollen pohjavesivarat tulisivat tyrehtymään tien rakennusvaiheen aikanaja moottoritien kunnossapitosuolauksin sekä autoista vuotavin öljyin.
Tomppolan ja Marttilan asukkaat eivät hyväksy tielinjausta VE3 a Kattilaisten kohdalla. Mikäli tie menisi pohjoisen kautta on tien kuljettava Mustanlammin pohjoispuolelta, muutoin tiestä aiheutuvat haitat pysyvät ennallaan. Asukkaat ihmettelevät,
miksi ei voisi 4.7 ja 24.9. 1994 tehdyistä VEB linjauksista soveltaa loppuosaa Lelusta
lähtien moottoritielinjaukseen.
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MIelipide 23 (30.7 ja 3.8.2007)
Moottoritie läpi erämaaluonnon euroja palvelemaan nykyisen 7-tien, Kuninkaantien,
rautatienja meritien viereen —ja kuinka pitkäksi ajaksi- mieletön ajatus! Miksi moottoritie, kun tulli ei vedä edes normaalitien rekkarallia. Onko rekkarallin aikana yhtään kertaan esim. paikallisradiossa ilmoitettu tai yleensä edes mitattu ilman laatua.
Virolanden asukkaat ovatjo varmasti osuutensa rauhanaikaiseen elämäänsä maksafleet evakkokuonnineen jne. Kannanottaja on sityperäinen Virolahtelainen ja Virolahti on koko ajan ollut tärkeä osa elämänpiiriä. Metsäniökki on rakennettu perintöpaistalle ja on ymparivuotisesti käytetty. Erämainen luonto antaa puhtaan ilman Iisäksi uskomattomia elämyksiä. Lisäksi on viitattu pohjavesialueeseen. Lisäksi on
monipulet.Osajonk'vileämst,hrkpukometsosta jne.
Kannanotossa esitetään moottoritien sijasta rantarataa / 7-tien leventämistä, ja meritie
Yhteenveto yleisötilaisuuden (13.6.2007) kirjalllsista palautteista
Virojoella 13.6.2007 pidetyn yleisötilaisuuden palautteesta voidaan todeta, että uusi
olisi tervetullut, työmatkat etenkin talvella liian vaarallisia kulkea nykyisellä tiel -tie
la. Vaikutusten arvioinnin kannalta keskeisinä seikkoina pidettiin paikallisia asuinolosuhteita, ympäristön monimuotoisuutta, vesistöjä. Eri vaikutusten tärkeydestä ja
jasuhteaoin kysm,ovatli-räkempuinhst
talo,sminkja-utsrvompkin

haja-asutus.

-sia.

Vaihtoehtojen osalta kannanotoissa onjonkin verran hajontaaja kannanottoja esitet
eri vaihtoehtojen puolesta sekä vastaan. Tuotiin esille myös yhdistelmävaihtoeh--tim
toja: VE 1 :lIe vahvistus osayleiskaavassa 200 1, miksi pitäisi raivata luontoon uusia
alueita uusien tielinjausten vuoksi, VE 1 Virojoen kohdalla VE2 linjaa myöten (Virojoen kylän eheyden vuoksi tien pitäisi kiertää kylä). VEi ja VE2 rikkoisivat Pihiajan
paras, eijaeta Pihlajan kylää eikä mennä talojen päältä kun on tilaa met- kylän.VE3
sissä, nykyinen tiejäisi vaihtoehtoiseksi tieksi, Vaalimaan päässä VEi, jolloin Vaslimaan kylä ei pirstoutuisi. VE3 heikentää Tomppolan ja Marttilan asuinalueella 10
VE 1 ja VE2 yh- taloudensim ka,VE3tuhoKlmena.
distelmä sai myös kannatusta.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympan stövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussaja päätöksenteossaja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantiaja osallistumismandollisuuk

Ymparistovaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma
tarvittavista selvityksistäja arviointimenettelyn järjestämisestä. Kaakkois-Suomen
yrnpäristökeskus on tarkistanut YVA-ohjelman ja on yhteysviranomaisen lausuntoa
laatiessaan ottanut huomioon arviointiohjelmasta saadut lausunnot
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että arviointiohjelina on asiantuntevasti
laadittu, tarkoitustaan vastaavaja pääosiltaan riittäväja siinä on otettu hyvin huomioon arviointiohjelmalta YVA-lain ja -asetuksen ( 9 ) mukaan vaadittavat keskeiset
-lain 9 §:n nojalla ympäristökeskus esittää arviointiohjelmaan ja siinä esi-asit.YVA
tettyihin arvioitaviin ympäristövaikutuksiin seuraavia huomioita ja tarkennuksia.
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Hankekuvaus, tiedot hankkeesta ja ympäristöoloista

Ymparistovaikutusten arviointiohjelmassa on asianmukaisella tavalla esitetty tiedot
hankkeesta ja sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sij ainnistaja maankäyttötarpeesta sekä hankkeesta vastaavasta.

Hankkeen tarve on perusteltu selkeästi ja sille asetetut valtakunnalliset, seudulliset ja
on tuotu hyvin esille. Hankekokonaisuus on oikein määritelty paiklsetvo

Hankekokonaisuuteen (suunnittelu-, rakentamis- ja toimintavaihe niihin liittyvine
erityiskysymyksineen) kuuluvat keskeiset osat sekä tekniset ratkaisut tulee arviointiselostuksessa kuvata riittävän yksityiskohtaisesti, hankkeen elinkaaritarkastelu mukaan lukien. hanketta koskevien tietojen esittäminen riittävän yksityiskohtaisesti on
ja selvittäminen on mandollista Tähän hit-tärke,joaviusntme
ty)' kiinteästi ja oleellisena osana myös alueen ja sen ympäristön nykytilan kuvaus,
alueen eri maankäyttömuodot sekä asutus ja ihminen kaikkine toimintoineen.

YVA-menettelynja tien suunnitteluprosessin liittyminen toisiinsaja näihin liittyvät
päätökset on kuvattu havainnollisesti arviointiohjelmassa. YVA-menettelyn alustava
aikataulu on yhteysviranomaisen käsityksen mukaan realistinen ja siinä on varattu
riittävästi aikaa osallistumisen toteuttamiseen. YVA-menettelyn arvioidaan pä.ätty
-vän
keväällä 2008.
Vaihtoehtojen muodostaminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on valittu keskeiset ja vaikutuksiltaan
oleellisesti toisistaan eroavat vaihtoehdot. Arviointimenettelyssä on mukana yhtenä
vaihtoehtona myös us. 0-vaihtoehto (hankkeen toteuttamattajättäminen), jossa valtatie säilyy nykyisellään.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn muodostettavien vaihtoehtojen tavoitteena on löytää valtatielle 7 toteuttaniiskelpoinen tiesuunta, joka parhaiten vastaisi tien
kehittämiselle asetettuja tavoitteita liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden seka kehittyvän maankaytön tarpeita. Tiesuunnan tulee myös olla ympäristön kannalta
hyväksyttävä.

Ympäristövaikutuksen arviointimenettelyssä tarkastellaan YVA-ohjelman mukaan
seuraavia hankevaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0, valtatie säilyy nykyisellään
Vaihtoehto 0+, nykyisen tien parannustoimenpiteet
Vaihtoehto 1, nykyiseen tiekäytävään parannettava nelikaistatie
Vaihtoehto 2, eteläinen vaihtoehto
Vaihtoehto 3, pohjoinen vaihtoehto

Vaihtoehtojen tarkempi kuvaus on arviointiohjelmassa sekä tämän lausunnon alkuosassa

Yhteysviranomainen katsoo, että vaihtoehtojen muodostaminen on tehty avoimesti ja
vailcutusalueen ihmisillä on ollut mandollisuus vaikuttaa tarkasteltavien vaihtoehtojen muodostamiseen.

Keskeisessä asemassa ovat mm. ihmisten elinoloihin, terveyteenja viihtyvyyteen
kohdistuvat vaikutukset (turvallisuusnäkökohdat mukaan lukien), meluvaikutukset,
maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset sekä luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota
haitallisten vaikutusten lieventäntiseen liittyviin kysymyksiin, eri vaikutusten m.
vuorovaikutussuhteisiin sekä eri hankkeiden yhteisvaikutuksiinja vaikutusalueen rajauskysymyksiin.

Vaihtoehtojen vertailu ja vertailumenetehnät

tuoeksinfrmato.

Vaihtoehtojen vertailu tulee tehdä tasapuolisesti ja samalla tarkkuudella eri toteutusvaihtoehtojen osalta painottaen YVA-laissa tarkoitettuja ympäristövaikutuksia. Vertailun tulee antaa oikea kokonaiskuva hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksistaja niiden
eroista. Vertailuun liittyvissä kysymyksissä arviointiselostuksessa on syytä esittää
yhteenvetotaulukoiden lisäksi myös sanalliset kuvaukset eri vaihtoehtojen ja niiden
vaikutusten suhteen.

Vaihtoehtojen vertailussa tiivistetään, jäsennetään ja tUlkitaan YVA-menettelyssä

Ihmisten terveyteen, einoloihinja viihtyvyyteen vaikuttavat monet tekijät sekä erikseen että yhteisvaikutuksen kautta. Vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat asumisoloihin, asuin- ja elinympäristön

Ihmisten terweyteeu, ellnololhhi ja vllhtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset

Arviointiselostuksessa tulee tuoda selkeästi esille ympäristövaikutusten arvioinnissa
käytetyt arviointimenetelmätja niihin liittyvät oletukset samoin kuin se, miltä osin
tarkastelu on perustunut laskennallisiin seikkoihin, mallilaskelmiin, kirjallisuuteen,
muuhun vastaavaan materiaaliin, tehtyihin selvityksiimtutkimuksiin, maastoinventointeihm tai haastatteluihin yms.

Ar4ointimenetehnät

Arviointiohjelmassa on tunnistettu hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset
systemaattisestija varsin kattavasti. Vaikutuksia on syytä tarkastellaja arvioida hankekokonaisuus huomioon ottaen.

Vaikutusalueen laajuus vaihtelee erilaisten vaikutusten osalta. Tärkeää on tunnistaa
tarkastella selostuksessa niitä vaikutuksia (ja vaikutusten kohdentumista), jotka ja
ovat keskeisiä tällaisessa hankkeessa.

Vaihtoehtojen muodostamisen ohella YVA-menettelyn aikana erilaisten ympäristöym. selvitysten pohjalta tehtävä hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailu vaikutustarkasteluineen on yksi keskeisistä YVA-menettelyn vaiheista.

Tarkasteltavat ympäristövaikutukset

Arviointiohjelmassa on pääosin riittävällä tarkkuudella esitetty keskeiset tiedot aiemmin tehdyistä selvityksista samoin kuin suunnitelluista uusista selvityksista. Arviointimenettelyn aikana tehtäväksi esitetyt selvitykset on kohdennettu hankkeen kannalta oleellisiin vaikutuksiin.

YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelman tulee sisältää tiedot ympäristövaikutuksia
koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja
ja niihin liittyvistä oletuksista.
arvionskäyte mlis

Ympäristövaikutuksia koskevat laailitut ja suunnitellut selvitykset

Hankekokonaisuuden vaikutuspiirissä olevan ympäristön nykytilan kuvaus on keskeinen perusta sille, että vaikutusten tunnistaminen, niiden merkittävyyden arviointi
tulevat kohdennetuiksi asianmukaisella tavalla ja oikeisiin asi-javikutsely
oihin ja myös, jotta tehtävien vaikutusselvitysten tuloksena saadaan riittävä kokonaiskuva hankkeen vaikutuksista ympäristön eri osa-alueisiin.

Lisääntyvä toiminta ja liikenne lisää myöskin nskejäja mandollisissa onnettomuustapauksissa vaikutukset voivat olla laajamittakaavaisia. Vaarallisten aineiden kuljetuksista voi myös aiheutua ympäristövaikutuksia, joiden vaikutusalue voi olla kaukanakin itse hankealueesta.

Hankkeella tulee oleman eri tyyppisiä välitiömiäja välillisiä ympäristövaikutuksia,
jotka rajautuvat eritavoin. Esim. maankäyttöön ja luontoon kohdistuvat suorat vaikutukset rajoittuvat pääosin suunnittelualueen läheisyyteen. Ihmisten elinoloihin terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat suorat vaikutukset rajoittuvat nekin pääosin
suunnittelualueen lähistöllä asuviinja liikkuviin. Hankkeen välilliset vaikutukset
voivat ulottua paljon laajemmallekin.

Arviointiohjelmassa esitetty ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajaukseksi on tehty
siten, että se pääsääntöisesti ulottuu 300 metristä (tien lähialueet) jopa 3 kilometriin
(esim. avoimet maisematilat ja pohjavesialueiden ylitykset). Tätäkin laajemmalle
saattavat kohdistua esim. vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen.

Tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota alueen ja sen ympäristön nykytilan kuvaukseen ja siihen, että hankkeen vaikutusalueen
asutus, maankayttö sekä ympäristö- ja luonnonolot kuvataan riittävällä tarkkuudella
selkeästi ja havainnollisesti.

YVA-menettelyn aikana tulee lisäksi ottaa huomioon, että sen yhteydessä tehtävien
selvitysten tuloksena saattaa tulla esiin seikkoja, joiden perusteella voi syntyä tarve
arviointiohjelmavaiheessa esitettyjen vaihtoehtojen tai niihin liittyvien osien tai rajausten modiliointiin.

HANKKEEN VAIKUTUKSET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN
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Ympäristön nykytilan kuvaus
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YVA-menettelyssä tutkittavaksi esitetyt hankevaihtoehdot on keskeisiltä osin ja nittävässä määrin kuvattu arviointiohjelmassa. Tarkastelussa on mukana myös 0vaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.
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viihtyisyyteen, turvallisuuteen, liikkumismandollisuuksiin, tavoitettavuuteen (estevaikutus), yhteisöllisyyteen ja paikalliseen identiteettiln, ulkoilu- ja virkistyskaytto
-mandolisuk,pvehn
ja elinkeinotoimintaan sekA terveyteen ja hyvinvointim
YVA-ohjelinassa esitetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelunäkökulma on
kattava. YVA-menettelyssä selvitetäan vaihtoehtojen vaikutuksia sekä asian- varsin
tuntija-arvioina että ihmisten kokemana. Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessaja
arvioinnissa selvitetään ne i-yhinat, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa tulee arviointiohjelmassa esitettyjen seikkojen lisäksi esim. hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön
(STM 1999) antamaa ohjetta ihmisiin kohdistuvien terveydellisten ja sosiaalisten
vaikutusten arvioimiseksi sekä paikallisten sosiaali- ja terveysiranomaisten paikallis
-tunemsa.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa paikallinen ja vuorovaikutuksen kautta saatava tieto on olennainen osa arviointitietoa. Lähtökohtana on hankkeen vaikutusalueen väestö- ja elinkeinorakenne, yhteisötja ihmisten koko toiminta- ja elämänpiiri. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, mitä vaikutuksia hankkeesta eri ihmisryhmille tai erityiskohteille voi aiheutua. Vaikutukset on syytä nähdä laajasti, tunnistaa
kiinnittää huomiota niiden merkittävyyden arviointiin ja arvioinnissa tulee huomi-ja
oida sekä suorat että epäsuorat vaikutukset ihmisten elinoloihin.
Lähialueen asukkailta saatavat kannanotot ovat tärkeä osa vuorovaikutteista YyAmenettelyä. Thteysviranomaiselle toimitetuissa kannanotoissa on monia ihmisten
tärkeiksi kokemia asioita, jotka tulee huomioida vaikutusselvitysten yhteydessä.
Vaikutukset aluerakenteeseen Ja maankäyttöön

YVA-lain 5 §:n mukaisesti yhteysviranomaisen, kasvaa laativan kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointinienettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Hyvänä tavoitteena on arviointiohjelmassa esitetty, että Virolanden yleiskaavoitus ja maakuntakaavoitus etenisivät samanaikaisesti YVA-menettelyn ja tien yleissuunnittelun kanssa.
YVA-ohjelman mukaan arvioinnissa tarkastellaan aluerakenteen mandollisia muutoksia vertaamalla nykyistä aluerakennetta eri vaihtoehtojen toteuttamiseen. Arvioinnissa keskitytaan liikenteen suuntautumisen ja alueen palvelurakenteen tarkasteluun
sekä arviointiin niiden kehittämisedellytyksistä eri vaihtoehdoissa.
Arviointimenettelyn yhteydessä tulee tarkastella hankevaihtoehtojen suhdetta voimassa oleviin kaavoihin, niiden määräyksiin sekä kaavojen muutostarpeita.
Tien rakentaminen uuteen maastokäytävään vaikuttaa nykyistenja uusien toimintojen sijoittumiseen. Alueiden kytkeytyminen toisiinsaja tien saavutettavuus eri alueilta muuttuu uuden tieyhteyden tai nykyisen tien moottoritieksi parantamisen myötä.
Vaikutukset luontoon, kasviuisuuteen ja elimIstöön

Hankkeen vaikutukset luontoon tulee selvittää siten, ettA saadaan riittävä kuva hankkeen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen hankealueen lähiympäristössä sekä
vaikutuspiirissä olevien Natura- 2000 verkostoon kuuluvien alueiden, muiden sen
suojelukohteiden ja keskeisten luontoarvojen kannalta.
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Arviointiselostuksesta on käytävä ilmi, aiheutuuko hankkeesta vaikutuksia, jotka todennäköisesti merkittävästi heikentävät tarkasteltavalla vaikutusalueella sijaitsevien
2000 kohteiden niitä luonnonarvoja, joiden perusteella kohde on otettu Natu-Naturra-2000 suojelualueverkostoon. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien Natura- 2000
on kuvattava hankkeen suoratja välilliset vaikutukset niihin ja arvi- kohteidnsal
oitava, miten ne vaikuttavat kohteen eliölajeihin ja luontotyyppeihin.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulain säädökset mm. lajiensuojeluun samoin kuin luontotyyppeihin liittyen. Luontodirektiivin hitteen P1(a) lajien osalta on hiito-oravan lisäksi syytä selvittää myös muiden ko. direktiivilajien osalta ainakin näille lajeille soveltuvat ehinympäristöt suunnittelualueellaja
arvioida sen perusteella tarkempien selvitysten tarvetta. Lisäksi hankealueella tai sen
vaikutsprämndoleivatprboulesvitäYyAmenettelyn yhteydessä.

Vaikutukset pinta- ja pohJaveslin

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee liikenteestäja rakentamisesta aiheutuvien vaikutusten lisäksi tarkastella tienpidosta aiheutuvia vaikutuksia sekä mandollisista poikkeustilanteista tai onnettomuuksista aiheutuvia vaikutuksia pohja- ja pintavesiln, vedenottamoihin sekä talousvesikaivoihin. Pohjavesien
suojaamistarve on myös asia, jota tulee tarkastella arviointiselostuksessa asianmukaisehla tavalla.

Vaikutukset maisemaan ja ku1ttuuriyinpäristöin

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pohjaksi tulee koota uusimmat tiedot arvokkaista maisema-alueista, kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista, muinaisjäännöksistä sekä arvokkaista rakennuksistaja ymparistöistä.

Virolanden alueella inventoidaan esihistoriallisenja historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiA syys- lokakuussa 2007ja ajantasaiset tiedot näistä on saatavissa Museovirastosta kuluvan vuoden lopulla. Haminan osalta tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä ovat ajantasaiset (inventoitu 2006). Vaikutukset mandolliseen vedenalaiseen
kulttuuriperintöön \Tirojoen ylittävän sillan osalta tulee selvittää yhteistyössä Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa.
Melu

Melu on keskeisimpia ehinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä ja liikenne on keskeisin meluhaittojen aiheuttaja. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä meluntorjunnas
vuodelta 2006 on asetettu päämääräksi terveelhinen, turvallinen ja vähämeluinen -ta
ehinympäristö. Uusia melua aiheuttavia toimintoja ja myös teitä suunniteltaessa tulee
huolehtia siitä, etteivät ne lisää melulle altistumistaja meluhaittoja. Uusia tielinjauksia
suunniteltaessa tulee tavoitteena olla, että valtioneuvoston melutason ohjearvot vuodelta 1992 saavutetaan.

Meluvaikutukset on tarkoitus arvioida laskennallisesti SoundPlan 6.4-melunlaskentaohjelmistolla. Ohjelma laskee ajoneuvohiikenteen melutasot desibeleinä yhteispohjoismaiseen tie- ja rautatiehiikenteen laskentamalhiin perustuen. Melutilannetta verrataaii valtioneuvoston päätöksen VNp 993/92 mukaisiin melun ohjearvoihin. Melu
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Arviointiohjelmassa on esitetty luonnonvarat, joiden hyödyntämiseen arviointi kohdistuu. Näistä merkittävimpiä ovat vaikutukset maa- ja kiviaineksen sekä pohjaveden

Moottoritien rakentamisella uuteen tai nykyiseen maastokäytävään on paikallisesti
merkittäviä maa- ja kallioperää muuttavia vaikutuksia. Arviointiselostuksesta tulee
käydä ilmi eri hankevaihtoehtojen mandollinen vaikutus luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin harjualueisiin samoin kuin kallioalueisiin.

Vaikutukset maa- ja kaifioperään sekä luonnonvarojen kliyttöön

Herkkyystarkastelujen tavoitteena on antaa päättäjille tietoa laskehniinja ennustei
sisältyvistä epävarmuustekijöistä. Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeeseen
-slim
liittyvä herkkyystarkastelu ja tulevaisuuden kasvuennusteisiin liittyvät epävarmuustekijät (Venäjän liikenteen kehitys/Venäjän satamien kehityssuunnitelmat, öljyvarojen väheneminen, raideliikenteen kehitysnäkymät, kasvihuoneilmiön voimistuminen
ym) on asia, jota on syytä tarkastella arviointiselostuksessa asianmukaisella tavalla.

Herkkyystarkastelu

Liikenteellisiä vaikutuksia on tarkoitus selvittää liikenne-ennustemallin avulla. Mallilla tutkitaan mm. liikenneverkon kuormitusta eri tilanteissaja en ajankohdissa, arvioidaan Venäjän liikenteen kehityksen vaikutuksia tieverkolle ja tehdään alustavat
liikenteen toimivuusarviot. Ennuste toimii pohjana muille arvioille (ympäristölliset
vaikutukset, yhteiskuntataloudelliset arviot).

Llikenteelliset vaikutukset

Liikenteen aiheuttamia päästöjä tarkastellaan liikenne-ennusteesta laskettujen liikennesuoritteiden avulla nykyliikenteelle ja ennusteliikenteelle EMME-ohjelman avulla.
Päästöjä on syytä tarkastella myös kasvihuoneilmiön voimistumista aiheuttavien yhdisteiden osalta.

Tielilkenteen päastöt

Tarkennuksena YVA-ohjelmassa esitettyjen meluselvitysten osalta yhteysviranomainen katsoo, että YVA-selostuksessa tulee esittää arvio myös liikenteen yöaikaisesta
melusta ja sen suhteesta olemassa oleviin melutason ohjearvoihin. Yöaikaisen meluta
selvittäminen on perusteltua, koska esitetyllä hankealueella raskaanliikenteen
-son
määrä on normaalia tiestöä selvästi suurempi.

Eri vaihtoehtojen meluvaikutuksia tarkastellaan melualueille sijoittuvien asukasmäänen avulla. Arviointiohjelman mukaan asukasmäärät melualueillajaotellaan 55-60
dB,60-65dB ja yli 65 dB vyöhykkeisiin. Lisäksi tarkastellaan melulle altistuvia
herkkiä kohteita, kuten suojelualueita, kouluja ja päiväkoteja.

vaikutukset määritellAän nykytilanteesta nykyisillä liikennejärjestelyillä sekä ennustetilanteesta vuonna 2030. Melulähteenä huomioidaan päätien ja tarvittaessa rinnakkaistiestön synnyttämät melutasot. Meluinallinnuksessa lasketaan päiväaikaiset (klo
(klo 22-7) selvitetään tarvittavilta osin. 7-2)melutian,yöksmelutian
Meluvyöhykkeet lasketan kolmiulotteisessa maastomallissa. Melulaskennan perusteella vaihtoehdoille määritellään alustavat meluntorjunnan tarpeet, eli kohteet ja esteiden alustava mitoitus.
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Hankkeesta aiheutuvien mandollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemistä tai rajoittamista tulee tarkastella arviointiselostuksessa asianmukaisella tavallaja esittää toimenpiteita sekä luonnonympäristöön, maaperään, pohjaveteen, maisemaan että ra-

IIAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN

Arviointiselostuksessa tulee tarkastella hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin
liittyviä epävarmuustekijöitä. Kuinka luotettavina tuloksia voidaan pitääja mitä epävarmuustekijöitä niihin liittyy.

EPAVARMUUSTEKIJAT

Hankesuunnittelussa ja vaihtoehtotarkastelussa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.

Valtakunnalliset alueideukäyttötavoitteet

Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio eri vaihtoehtojen suhteesta hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelun koskeviin suunnitelilm ja ohjelmiin. Ympäristöminsteriö on asettanut meluntorjunnan kehittämistä
koskevan työryhmän, joka on toimeksiannon mukaisesti vahnistanut mietinnön
valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma. Mietin(2.40)meluntorja
nön perusteella ministeriö valmistelee ehdotusta valtioneuvoston periaatepäätökseksi
meluntorjunnasta. Ehdotus sisältää myös liikennemeluun liittyviä tavoitteita, joiden
toteutumista en vaihtoehtojen osaltatulee tarkastella arviointiselostuksessa. Vastaavaati tulee tarkastella min. vesipuitedirektiivissä pohjaveden tilalle ja riittävyydelle
asetujnvoidatms.

Ympärlstönsuojelua koskevat suunnitelmat ja ohjelmat

YVA-selostuksessa on syytä tarkastella myös yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden
kanssa. Haminan ja Kotkan satamissa on vireillä mittavat sataman laajentamishankkeet. Toteutusvaiheen jälkeen kaikilla näillä hankkeilla on liikennettä lisäävä vaiku
josta seurauksena on alueen meluisuuden ja liikenteen sekä muiden päästöjen ii--tas,
sääntyminen aiheuttaen samalla mm. laheisten asuin- ja virkistysalueiden viihtyisyyden vähenemistä.

Yhteisvaikutukset muiden haukkeiden kanssa

Hankkeen mittasuhteetja volyymin huomioon ottaen myös rakentamisen aikaiset
vaikutukset ihmisten elinoloihin ympäristöön voivat olla merkittäviäja kohdistua
ympäristöön sekä thmi sten elinoloihin. Vaikutukset tulee tanvarsinmothe
mstaaja samalla esittää myös keinoja I toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

hyödyntämiseen. Kaakkois-Suomessa on runsaasti rakennuskivilouhoksiaja louhinnan yhteydessä on vuosien saatossa syntynyt miljoonia kuutiometrejä sivukiveä. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella luonnonvarojen kestävän käytön periaatteen
mukaisesti myös sivukiven käytön mandollisuuksia hankkeen toteutuksen yhteydes
-sa.
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rantaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa -ympäristövaikutusten arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille.
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kennettuun ympäristöön ja ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien mandollisten haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
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Varauturninen onnettomuustilanteisiin
ympäristöleha dä.

Leena Gunnar

Mandollisissa onnettomuustilanteissa ympäristöön voi päästä ihmisten terveydelle tai
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TIEDOKSI

JAKELUT JA MAKSUT

LHTTEETArviointiohjehnasta annetut lausunnot (kopiot hankkeesta vastaavalle)

Ylitarkastaja

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa arviointinienettelyn ajan 22.8.2007 alkaen Haminan kaupungintalolla (Puistokatu 2, asiakaspalvelupiste), Haminan kirjastossa (Rautatienkatu 8), Virolanden kunnantalolla
(Opintie 4), Virolanden kirjastossa (Rautatie 9), Vaatimaan Rajahovissa (Rajahovin
-tie10)
sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola). Lausunto on nähtävillä myös Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilla (ympäristönsuojelu>ympäristövaikutusten arviointi>vireillä olevat YyAhankkeet).

Arviointiselostuksessa tulee käsitellä mandollisista erityistilanteista (erilaiset onnettomuudet, poikkeukselliset liikenneolot tai poikkeukselliset luonnonolot ym.) aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä toimenpiteitä I varautumista eritystilanteisiin niistä
aiheutuvien mabdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelman laatiminen on ollut vuorovaikutteistaja avointa. Ohjelman sisältöäja vaihtoehtoja on käsitelty ohjausryhmän kokouksissaja asukkaille suunnatussa työpajassa ennen lopullista ohjelman valmistumista. Yleisölläja ohjausrylunän jäsenillä on ollut mandollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön. Arviointiohjelmassa esitetty suunnitelma osallistumisen järjestämiseksi noudattaa samaa osallistavaa linjaa.
Vuorovaikutus YVA-menettelyn yhteydessä, kansalaisten osallistumismandollisuuksien lisääminen samoin kuin tiedottaminen on erinomaisesti suunniteltu.
Arviointiohjelma on ollut kokonaisuudessaan luettavissa Tiehallinnon www-sivuilla.
Lisäksi ko. www-sivuilla on hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskevia tiedotteita ja muuta aineistoa.

SEURANTA
Arviointiselostuksessa tulee tehdä ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi (YVA-asetus 1O).

RAPORTOINTI
Ympäristövaikutusten arviointiohjelinan julkiasu on asiallinen ja se sisältää havainnollisia kuvia sekä taulukoita. YVA-ohjelina on rakenteeltaan selkeäja sisällöltään
raportti on täsmällinen, ymmärrettäväja helposti luettava YVA-ohjelma sisältää
myös selkeän tiivistelmän.

YHTEENVETO TEHDYISTÄ SELVITYKSISTA
Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tulee liittää yhteenveto tehdyistä selvityksiståja hankkeen keskeisista ympäristövaikutuksista YVA-asetuksen 10 §:n mukaisesti.

JOHTOPÄÄTÖKSET
YVA-lain tavoitteena on kansalaisten tiedonsaannin sekä osallistumisen turvaaminen
ympäristöasioiden huomioon ottaminen hankkeiden suunnittelussa ja päätöksen- ja
teossa. Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen avoin tarkastelu ja vertailu ovat YyAlain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kuhnakiviä. Valtatien 7 pa-
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