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I 
I 	 TIIVISTELMÄ  

I 	 Merenkulkulaitoksen  tavoitteena  on  siirtää Savonlinnan syväväylä 
pois ympäristöltään herkästä  ja laivaliikenteen  kannalta vaikeasti na- 
vigoitavasta Kyrönsalmesta. Hanke liittyy Savonlinnan  tie-, rata-  ja  

I 

	

	
syväväyläjärjestelyjen kokonaishankkeeseen,  jossa liikennejärjeste- 
lyjen suunnittelu  on  jatkunut  jo  runsaat  40  vuotta.  

I 	 Syväväylän siirto -hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä,  joka perustuu siitä annettuun lakiin  (468/1994, 

I 	
muutos  267/1999). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat  vaihtoehdot 
ovat:  

I 
Laitaatsalmen syväväylä 

Laitaatsalmi  on  nykyisin uittokäytössä oleva vesiväylä,  jota sy-
vennetään ja levennetään syväväylää  varten. 

Vaihtoehdossa  on  kaksi alavaihtoehtoa, jotka liittyvät syvä-
väylän  yl ittävään si Itaratkaisu un  

Kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus  on 16  metriä, jolloin  kor-
keam  mat ki  i nteämastoiset syväväyläal ukset  käyttävät edel-
leen Kyrönsalmea. 

•  Avattava silta, jonka alikulkukorkeus  on 14-16  metriä, jolloin 
kaikki alukset voidaan johtaa Laitaatsalmen kautta. 

Aholanden syväväylä  la  kanava  

Aholandessa syväväylää  varten rakennetaan uusi kanava Hau-
kiveden  ja Pihlajaveden välisen  kannaksen halki. 

Vaihtoehtoon sisältyvällä Poukkusalmen katuyhteydellä  on  kak-
si alavaihtoehtoa: 

Kiinteä silta, alikulkukorkeus  24,5  metriä 

•  Avattava silta, alikulkukorkeus  6,5 - 10,5  metriä  

Kyränsalmen syväväylä  

Nykyinen väylä Kyrönsalmessa  on  niin sanottu  0-vaihtoehto, 
jossa tarkastellaan nykyistä tilannetta  ja sen  kehittymistä,  jos 

 syväväylän siirtohanketta ei toteuteta.  
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Ym päristövai kutusten  arvioi  ntim enettelyssä  selvitetään hankkeen 
vaihtoehtojen vaikutukset ympäristöön  ja  arvioidaan hankkeen  to

-teuttamiskelpoisuus.  YVA-menettelyn tavoitteena  on  myös lisätä kan-
salaisten  tiedonsaantia  ja  vuorovaikutusta sekä  osallistumismandolli-
suuksia.  YVA-menettelyyn  osallistuvat lähiseudun asukkaat, kansa-
laisjärjestöt, yritykset,  liikenteenharjoittajat,  viranomaiset sekä hank-
keesta vastaava  Merenkulkulaitos  ja  yhteysviranomaisena  toimiva 
Etelä-Savon  ympäristökeskus. 

Arviointiohjelma  on  suunnitelma  arvioitavista  vaikutuksista  ja  arvioin-
timenetelmistä.  Arvioinnin tulokset kootaan vuoden  2000  syksyllä 

 vaim istuvaan  arvioi  ntiselostu kseen.  

Hankkeesta  ja  arviointiohjelmasta  voi esittää mielipiteensä Etelä- 
Savon  ympäristökeskukselle arviointiohjelman nähtävilläoloaikana 

 helmi-maaliskuussa vuonna  2000.  

Hanketta  ja  arviointiohjelmaa  koskeva  yleisötilaisuus  järjestetään 
maaliskuussa vuonna  2000.  

ARVIOINTIOHJELMA  on  nähtävillä  15.2.2000 —31.3. 2000 
 välisenä aikana seuraavissa paikoissa: 

Savonlinnan pääkirjasto,  Nälkälinnanmäki,  57130  Savonlinna  

•  Kaupungintalo,  Monipalvelupiste, Olavinkatu  27, 57130  Savon-
linna 

Hanketta esitellään yleisölle keskiviikkona  15.3. 2000 
 klo  15-20  Savonlinnan kaupungintalon valtuustosalissa, 

Olavinkatu  27. 

• Tietoiskut  ovat  klo  15.00  ja  18.00 

I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



I  
SAMMANDRAG  

I 	 Sjöfartsverket har för avsikt att flytta djupfarleden i Nyslott från Ky- 
rönsalmi,  där miljön  är  känslig och fartygen har svårt  aft  navigera. 
Projektet ingår i ett större projekt, som i  sin  helhet täcker regleringen  

I 

	

	
av vägar, järnvägar och djupfarled i Nyslott, och där planeringen re- 
dan pågått drygt  40 år. 

I 	 Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas  på  projektet för 
flyttning av djupfarleden enligt lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning  (468/1994,  ändring  267/1999). 

I Följande alternativ bedöms i förfarandet vid miljökonsekvens- 
bedömning.  

I 
Laitaatsalmi  djupfarled  

Laitaatsalmi  är  nuförtiden  en  flottningsled, som görs djupare 
och breddas för djupfarleden.  

I  alternativet ingår två alternativ för typ av bro över djupfarleden: 

•  Fast  bro med fri höjd  på 16 meter. De  högre fartyg med fasta 
mäster, som behör djupfarled, går fortsättningsvis  via Ky-
rönsalmi 

•  Rörlig bro med fri höjd  på 14-16 meter.  Alla fartyg kan dirige-
ras  via Laitaatsalmi. 

Aholahti diupfarled  och kanal  

En  ny kanal för djupfarleden anläggs genom näset mellan Hau-
kivesi och Pihlajavesi i Aholahti. 

Två alternativ för gatuförbindelse över Poukkusalmi ingår  I  al-
ternativet:  

Fast  bro med fri höjd  på 24,5 meter 

•  Rörlig bro med fri höjd  på 6,5 - 10,5 meter 

Kyränsalmi diupfarled  

Den  befintliga farleden  I Kyrönsalmi är  ett  så  kallat  0-alternativ.  I 
0-alternativet utreds nuvarande  situation  och hur  den  utvecklas 
ifall projektet att flytta djupfarleden inte genomförs.  
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I  förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds  de  olika alterna-
tivens konsekvenser för miljön samt projektets genomförbarhet. Syf-
tet med MKB-förfarandet  är  även ökad  information till  allmänheten 
samt ökat invånardeltagande.  I MKB-förfarandet deltar invånare, 
medborgarorganisationer, företag, affärsidkare och myndigheter i 
närområdet samt Sjöfartsverket, som ansvarar för projektet, och 
kontaktmyndigheten Södra Savolax miljöcentral. 
Bedömningsprogrammet  är en plan  för  de  konsekvenser, som skall 
bedömas, samt bedömningsmetoder. Resultaten av bedömningen 
sammanställs i  en  konsekvensbeskrivning som blir klar  på  hösten  år 
2000.  

Åsikter om bedömningsprogrammet kan framföras  till  Södra Savolax 
miljöcentral  under den  tid bedömningsprogrammet  är  framlagt  till 

 påseende i februari-mars år 2000.  

Ett informationstillfälle för allmänheten rörande projektet och 
bedömningsprogrammet ordnas i  mars år 2000.  

BEDÖMNINGSPROGRAMMET  är  framlagt  till  påseende  den 
15.2.2000 - 31.3. 2000 på  följande ställen: 

Huvudbiblioteket i Nyslott, Nälkälinnanmäki,  57130  Nyslott 

• Stadshuset, Servicecenter, Olavinkatu  27, 57130  Nyslott 

Projektet presenteras för allmänheten onsdagen  den 15.3. 
2000  kl  15-20  i fullmäktigesalen i Nyslott stadshus, Ola-
vinkatu  27. 

Informationsinslagen  börjar kl  15.00  och  18.00 
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Savonlinnan syväväylän siirto 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  

1. JOHDANTO  

Merenkulkulaitos  suunnittelee Savonlinnan syväväylän siirtämistä 
pois ympäristöltään herkästä  ja laivaliikenteen  kannalta vaikeasti 
navigoitavasta Kyrönsalmesta. Hanke liittyy Savonlinnan  tie-, rata- 
ja syväväyläjärjestelyjen kokonaishankkeeseen,  jossa liikennejär-
jestelyjen suunnittelu  on  jatkunut  jo  runsaat  40  vuotta. Syväväylän 
siirto voidaan toteuttaa myös erillisenä hankkeena. 

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenette -
lya (YVA-menettely), joka perustuu ympäristövaikutusten arvioln-
nm annettuun lakiin  (468/1994,  muutos  267/1999).  YVA-lain  no-
jalla annetun asetuksen  (268/1999)  mukaan yli  1350  tonnin aluk-
sille rakennettavat kanavat, aluslilkenteen sisävesiväylät  ja  sata-
mat  kuuluvat  YVA-menettelyn piiriin. 

Hankkeen toteuttam isvai htoehtoja ovat syväväylä Laitaatsalmessa 
sekä syväväylä  ja avokanava Aholandessa.  Syväväylän säilymi-
nen Kyrönsalmessa  on  ns.  0-vaihtoehto. 

Ympäristövaikutusten  arviointia ohjaamaan  on  perustettu ryhmä, 
joka koostuu Merenkulkulaitoksen, Etelä-Savon ympäristökeskuk

-sen,  Kaakkois -S  uomen tiepii ri  n,  Etelä-Savon maakuntal iiton, Sa-
vonlinnan kaupungin, Savonlinnan maakuntamuseon  ja  Museovi-
raston edustajista. Ohjausryhmän tarkoituksena  on  tukea  ja  valvoa 

 YVA-prosessia. Ohjausryhmän tarkempi kokoonpano  on  esitetty 
liitteessä  1. 

2. HANKKEEN TARKOITUS  JA  TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena  on  avata uusi syväväylä korvaamaan nykyi-
sin Kyrönsalmessa sijaitseva syväväylä. 

Syväväylän siirtoa pois Kyrönsalmesta puoltavat useat eri aluslii-
kenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät. Kyrönsalmi  on  navigoita-
vuudeltaan  Saimaan syväväylästön hankalimpia kohtia. Syvä-
väylästön onnettomuuksista noin  20  %  on  sattunut Kyrönsalmes

-sa.  Salmessa vallitsevat voimakkaat  ja  vaihtelevat poikittaisvirta-
ukset. Lisäksi alukset ovat alttiina voimakkaille  ja puuskittaisille 
sivutuulille. 

Kyrönsalmen  väylää ei voida muuttaa geometrialtaan vastaamaan 
nykyisiä suunnittelunormeja  ja  merenkulun turvallisuusvaatimuk

-sia.  Väylän parantamista rajoittaa  sen  sijainti lähellä historiallisesti 
arvokasta Olavinlinnaa, joka  on  myös kansainvälisesti merkittävä 
suojelukohde.  
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3.  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENET - 

I 	 TELY 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  tavoitteena  on  selvittää  

I  syväväylän sijoittamisvaihtoehtojen ympäristövaikutukset päätök-
senteon pohjaksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä yh-
teistyötä vaikutusalueen asukkaiden, viranomaisten  ja  suunnitteli-
joiden välillä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  käynnistyy, kun Meren- 

I 	 kulkulaitos  luovuttaa arviointiohjelman Etelä-Savon ympäristökes- 
kukselle,  joka  on  hankkeen yhteysviranomainen. Arviointiohjelma  

I
on  suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutuksia arvioidaan. 

Arviointiohjelman  ja yhteysviranomaisen  siitä antaman lausunnon 
pohjalta laaditaan arviointiselostus.  YVA-menettely päättyy, kun  

I yhteysviranomainen  antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta.  

YVA-menettelyssä  ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, joten 
siihen ei liity myöskään valitusoikeutta. Arviointiselostuksen tulok-
set otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa  ja lupame-
nettelyissä  sekä päätöksenteon valmistelussa.  

YVA-menettelyn eteneminen Savonlinnan syväväylän siirtohank-
keessa  on  esitetty kuvassa  1. 
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I 	4.  TIEDOTTAMINEN  JA  

Kansalaisilla  ja  viranomaisilla  on  mandollisuus osallistua  ympäris- 
tövaikutusten arviointimenettelyyn  kertomalla mielipiteensä  hank- 

I keesta, arviointiohjelmasta  sekä  arviointiselostuksesta. 

Arviointiohjelmasta  voi esittää mielipiteitä  sen  nähtävilläoloalkana  

I 	 helmi-maaliskuussa  2000.  Yleisölle järjestetään  15.3. 2000  avoi- 
mien ovien tilaisuus, jossa jaetaan tietoa hankkeesta  ja  YyA- 
menettelystä  ja  jossa asukkaat voivat esittää näkemyksiään  ja  ky- 

I 	 symyksiään  hankkeen vaikutuksista. Tilaisuudessa  on  lisäksi mah- 
dollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa.  

Alueen asukkaiden  tai  heidän edustajiensa sekä paikallisten toi
-minnanharjoittajien  mielipiteitä hankkeesta selvitetään lisäksi  huh-

ti -toukoku ussa  vuonna  2000  järjestettävissä haastatteluissa.  

Haastateltavia  tahoja ovat:  

• 	Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys  ja  —piiri  
• 	Metsähallitus,  Luontopalvelut 
• 	Laitaatsillan kylätoimikunta 
• 	Kellarpellon kylätoimikunta 
• 	Pihlajaniemen kylätoimikunta 
• 	Hernemäen-Talvisalon asukasyhdistys 
• 	Aholanden kalastuskunta 
• 	Pohjolan  kalastuskunta 
• 	Etelä-Savon  TE-keskuksen  kalatalousyksikkö 
• 	Taksi  
• 	KTK  
• 	RHK (Ratahallintokeskus) 
• 	Stora  Enso Oy]  
• 	Järvi-Suomen  uittoyhdistys 
• 	MOPROOy 
• 	Luotsit 
• 	Puunkuljettajat 
• 	Tehdaspuu 
• 	Veneilijät (Pidä saaristo siistinä-yhdistys,  pursiseura) 
• 	Savonlinnan Oopperajuhlat  
• 	Savonlinnan  matkaitupalvelu  Oy  
• 	Saimaan Matkailu  
• 	Lomaliitto  ry 
• 	Naapurikunnat  (Kerimäki,  Enonkoski,  Sulkava, Rantasalmi, Punkaharju)  
• 	Ahlström Oy  
• 	Schaumann  Oy  
• 	Pelastuslaitos 
• 	Poliisi  ja  Tullilaitos 
• 	Sairaanhoitopalvelut 

I 
L] 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I  



12 	 Savonlinnan syväväylan siirto 
Ymparistövaikutusten arviointiohjelma  

Toinen yleisötilaisuus järjestetään syksyllä vuonna  2000 arvioin-
tiselostuksen  luonnosvaiheessa, jolloin esitellään arvioinnin tulok-
sia. Kansalaisilla  on  tällöin mandollisuus kertoa mielipiteensä ym-
päristövai kutusten arvioinnista. Syntyneen vuorovaikutuksen pa-
laute liitetään arviointiselostukseen.  

5. ARVIOITAVAT SYVÄVÄYLÄ  VAI  HTOEHDOT 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavat toteut-
tamisvaihtoehdot  ovat: 

Laitaatsalmen syväväylä,  Jossa  on  laksi aTavihtoehtoa:  

Kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus  on 16  metriä, jolloin korke-
ammat kiinteämastoiset syväväyläalukset käyttävät edelleen 
Kyrönsalmea. 

Avattava silta, jonka alikulkukorkeus  on 14-16  metriä, jolloin 
kaikki Kyronsalmessa nykyisin liikkuvat alukset voidaan johtaa 
Laitaatsalmen kautta. 

Molemmissa vaihtoehdoissa junaliikennettä varten rakennetaan 
avattava rautatiesilta ,- 

Laitaatsalmen  uuden syväväyläosan pituudeksi tulee hieman yli 
kilometri. Syväväylää varten salmea levennetään  ja syvennetään, 

 jolloin väylälle voidaan keskittää suurin  osa  Savonlinnan ohitse 
kulkevasta  vesil ilkenteestä. Laitaatsalmessa  turvataan tulevaisuu-
dessa myös nykyinen nippu-uitto. 

Aholanden svvävävlä  ja  kanava  

Aholanden  vaihtoehdossa uusi avokanava läpäisee Haukiveden  ja 
Pihiajaveden valisen  kannaksen Kanava  on  noin kaksi kilometria 
pitka  ja  30-45 metria levea  seka liikenteeltaan kauppa-aluksille 
yksisu untai nen Kanavan kaivam isesta syntyy  yl ijaamamassoja, 

 joiden sijoituspaikasta ei ole tehty paatosta, mikali syvavaylan 
siirto toteutetaan omana hankkeenaan 

Aholahtivaihtoehtoon  liittyy Poukkusalmen  yl ittava katuyhteys 
Pihlajaniemeen Syvavayla edellyttaa  nykyisen kiintean  sillan  ali-
kulkukorkeuden kohottamista  24,5  metriin  tai avattavan  sillan,  jon-
ka alikulkukorkeus  on 6,5 - 10,5  metriä. 

Vuonna  1993 Merenkulkulaitos  laati Aholanden kanavasta  ja sy-
väväylästä vesioikeusasiaki rjat,  joiden perusteella haettiin hank-
keen toteuttamiseksi vesilain mukaista lupaa Itä-Suomen vesioi- 

I 
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keudelta. Vesioikeuskäsittelyn  yhteydessä hankkeesta  on  laadittu 
katselm usasiakirjat. Vesioikeuskäsift ely keskeytettlin vuonna 

 1997,  koska valtion rahatilanteen vuoksi Savonlinnan  tie-, rata-  ja 
 syväväyläjärjestelyjä  ei voitu toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. 

Tällöin Merenkulkulaitos sai mandollisuuden tarkastella muita sy-
väväylän sijoitusvaihtoehtoja Aholahti ratkaisun ohella. 

Kyrönsalmen syväväylä  

Nykyinen väylä Kyrönsalmessa  on  niin sanottu  0-vaihtoehto, jossa 
tarkastellaan nykyistä tilannetta  ja sen  kehittymistä, mikäli syvä-
väylän siirtohanketta ei toteuteta.  

Kuva  2.  Syväväylävaihtoehtojen linjaukset. 
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6.  NYKYTILANTEEN KUVAUS  JA  LIIKENNE- 
ENNUSTEET  

6.1 Kyrönsalmen syväväylä  

Sijainti 

Savonlinnan kaupungin kohdalla Saimaan syväväylä  Ii  njautuu 
Pihlajaveden  ja  Haapaveden yhdistävän Kyrönsalmen kautta. Ky-
rönsalmen syväväylä risteää Huutokoski-Parikkala rautatietä  ja 

 valtatietä  14.  

©  Maanmittauslaitos, lupa  93/MYY/OO 

Kuva  3. Kyrönsalmen  syvä  vä  yla  sivuaa saimessa sUaitsevaa  kan-
sailisesti  ja  kansainvälisesti ai'vokasta  Ola vinhinnaa. 

Maankäyttö  

Keskustan tiivis kaupunki rakenne ulottuu Kyrönsalmen länsi ran-
nalle. Salmen itärannalla Kyrönniemessä  on  virkistysalue  ja Lypsy- 



I  
Savonlinnan syväväylän siirto 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

niemessä Ahlströmin tehtaan konepaja syväsatamineen. Haapa-
veden puoleiset saaret ovat rakentamattomia. 

Vuonna  1997  vahvistetussa  ydinkeskustan osayleiskaavassa  sy-
väväylän sijaintiin  ei ole otettu kantaa. Parhaillaan ympäristömi-
nisteriössä vahvistettavana olevassa Savonlinnan seudun seutu-
kaavassa laivaväylä  on  osoitettu sekä Kyrönsalmeen että Laitaat-
salmeen  ja Aholahteen  on  merkitty ohjeellinen laivaväylä.  

I
Maisema  ja luonnonolot 

Kyrönsalmea  hallitsee  sen  keskellä sijaitseva Olavinlinna kulttuu- 
rimaisemineen. Kaupungin puoleinen  ranta rajautuu salmeen  

I puistomaisena. Itäpuolen  ranta  on  Kyränniemen  kohdalla metsäi-
nen, Lypsyniemessä maisemaa leimaa teollisuusympäristä. 

Kyränsalmen  molemmin puolin avautuvilla selkävesillä sijaitsee 
kaksi  Natura  2000  —ohjelman kohdetta. Alueiden merkittävimpänä 

suojeluperusteena 
 on  saimaannorpan  elinolojen turvaaminen. 

Vesi liikenne 

Vesiliikennettä  varten Kyränsalmessa  on  avattavat  maantie-  ja 
rautatiesillat  sekä Olavinlinnaan johtava kävelysilta. Maantiesillan 

alikulkukorkeus 
 on 12,4  metriä  ja  rautatiesillan  8,25  metriä. 

Syväväylällä  kulkee nykyisin lähes  2 000  rahtialusta  vuodessa.  

I  Alusmäärästä  ulkomaanliikenteen rahtialuksia  on  noin  1 000  ja 
raakapuuproomuja  kuljettavia aluksia vajaa  1 000.  Lisäksi väylää 
käyttävät erityyppiset huviveneet  ja  matkustaja-alukset. 

Liikennekaudella  1998  Kyrönsalmen maantietiesillan läppä  avattiin  

I  noin  550  kertaa. Avauskerroista noin  230  koski 	rahtiliikennettä. 
Avaukset rahtialuksia varten tapahtuvat suurimmaksi osaksi yöllä, 
aikaisin aamulla  tai  myöhään illalla, jolloin tielilkenne  on  hiljaista.  

I  Huviveneitä  varten sillat avataan 	kesällä aikataulujen 	mukaan. 
Veneet odottavat avauksia siltojen molemmin puolin rakennetuissa 
odotuslaitureissa. 	Kyränsalmen 	rautatiesilta 	jouduttiin 	vuonna  

I 1998  avaamaan alusliikenteelle noin  1600  kertaa. 

Ulkomaan rahtialusliikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen  2005 
noin  3  %  vuodessa  ja sen  jälkeen noin  1  %  vuodessa. Raakapuun I  proomukuijetusten  määrän ennustetaan kasvavan vuoteen  2001  
asti  1 0  %  vuodessa  ja sen  jälkeen  0,5  %  vuodessa tarkastelujak - 

I son (1998 -2034)  loppuun saakka. 

Kyränsalmen  siltojen avaamistarpeeseen vaikuttavien korkeiden  
kiinteämastoisten  alusten määrän ennustetaan kasvavan. Ennus- I  teen mukaan Kyrönsalmen tiesilta joudutaan avaamaan vuonna  
2015  noin  600  kertaa  ja ratasilta  noin  2400  kertaa.  

I  
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Valtatien  14 parantamistyöt Kyrösalmen  kohdalla ovat  käynnisty
-fleet  syksyllä  1999.  Tässä yhteydessä rakennetaan kokonaan uusi 

 maantiesilta  entisen huonokuntoisen  sillan  tilalle. Samalla syvä-
väylän  kulkuaukko levennetään  maantiesillan kohdalla nykyisestä 

 16  metristä  22  metriin. Lisäksi uusitaan sekä  tie-  että rautatiesillan 
 avauskoneistot  ja  molempien siltojen  käyttöjärjestelmät  automati-

soidaan.  

Tieliikenne 

Kyrönsalmen  sillan  yli kulkee keskimäärin  22 000  ajoneuvoa  ja 
 kesäaikaan lähes  30 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne- 

ruuhkia muodostuu päivittäin erityisesti keskustassa, Viiskulmas-
sa,  Miekkoniemessä  sekä  Mertalassa.  Maantiesillan  avausten  ai-
kana liikenne pysäytetään  5-15  minuutiksi, jolloin  autojonot  veny-
vät  2-4  kilometriä pitkiksi.  Autojonojen  purkautuminen kestää 
puolesta tunnista tuntiin. 

Vuonna  1993  tehdyn liikenne-ennusteen mukaan  Kyrönsalmen 
liikennemäärät  ovat vuonna  2015  keskimäärin noin  32 000  ajo-
neuvoa vuorokaudessa.  

Rautatiellikenne  

Kaupungin itäpuolella  Kyrönsalmen  kohdalla kulkee päivittäin  12-
16  junaa, joista  osa  on tavarajunia  ja osa  henkilöjunia.  Sillan  ava-
ukset eivät hidasta  junaliikennettä,  koska junien kulku  on etuoi-
keuteifua laival ii kenteeseen  nähden.  J unaliikenteen  ei odoteta 
kasvavan merkittävästi vuoteen  2015. 

6.2  Laitaatsalmen syväväylä  

Sijainti  

Laitaatsalmi  sijaitsee Savonlinnan ydinkeskustan  ja sen  Iänsipuo-
leIla  olevan  Laitaatsil  Ian  telakka-al ueen  välisessä  kapeikossa. 

Maankäyttö 

Laitaatsalmen  ympäristö  on esikaupunkivyöhykettä  ja  alueen 
 maankäyttö  vaihtelee teollisuudesta  ja  yritystoiminnasta asumi-

seen. Hyviin  vesiliikenneyhteyksiin  perustuen alueelle  on  kehitty-
nyt merkittävää  telakkatoimintaa.  Valtatie  14  ja  Huutokoski-
Parikkkala  —rautatie sivuavat telakka-aluetta.  
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Kuva  4.  Laitaa tsalmen molemmilla rannoilla sijaitsee a,vokkaita  

I 	 rakennussuojelukohteita  ja  historiallisesti merkittäviä  sota varus- 
tuksia.  

I Savonlinnan  keskustaajaman  yleiskaavassa  2000  ja  parhaillaan 
 ym päristömi  n  isteriössä  vahvistettavana olevassa Etelä-Savon  

I seutukaavassa  on  merkitty  laivaväylä Laitaatsalmeen.  

Yleiskaavassa  2000  valtatie  14  pohjoispuolella sijaitsevat palo - 

I 	 asema  ja virkailijakunnan  asuintalot käsittävä alue  on  merkitty ra- 
kennetun ympäristön  suojel ukohteeksi.  

I 	 Vuonna  1997  vahvistettu ydinkeskustan  osayleiskaava  ulottuu  Lai - 
taatsalmen itäosiin. Laitaatsalmen länsipuolisten  osien  osayleis - 

I 	
kaavatyö  käynnistyy vuonna  2000.  

Etelä-Savon  seutukaavaehdotuksessa  on  huomioitu rakennus- 
suojelu,  jota tarkennetaan  keskustan  länsiosien osayleiskaavan 

 laatimisen yhteydessä.  

I  
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Alueen  asemakaavat  ovat  yleiskaavojen  periaatteiden mukaisia  ja 
 niiden  liikennealueet  vastaavat valtatien  14  tiesuunnitelman mu-

kaista  tilatarvetta. Laitaatsillan  asemakaava-alueella  on  maan-
omistajien aloitteesta ollut vireillä teollisuusalueen osittainen 
muuttaminen  asuinalueeksi.  Valtatien  pohjoispuoleisella Pafteri

-mäellä ei ole asemakaavaa. 

Maisema  ja  luonnonolot 

Laitaatsalmi  on  maisemallinen  solmukohta,  jossa vuolas  salmi  yh-
distää suuria  selkävesialueita.  Salmen molemmat rannat ovat  mä-
kisiä  ja  länsipuolisia  rantoja hallitsee  kaupunkihistoriallisesti  tärkeä 

 teollisuusmaisema. 

Laitaatsalmen  pohjoispuolella  syväväylä  sijaitsee Haapaveden 
 Natura-alueella. 

Kulttuurihistoria  ja  muinaismuistot  

Laitaatsalmen  länsi puolella sijaitseva  Laitaatsi  han  telakka-alue  on 
 valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihistorialli nen teoll isuusympä-

ristä.  Telakka-alueella  ja sen  vaikutuspiirissä sijaitsee rakennus-
historiallisesti arvokkaita rakennuksia, kuten  rakenn ussuojel ulain 

 nojalla suojeltu vanha  paloasemarakennus,  yleis-  ja  seutukaavas-
sa suojeltavaksi esitetty, nykyisin  luotsitukikohtana  toimiva Rantala 

 ja  vanha voimalaitos. Alueella  on  merkitystä  koko  Saimaan  järvilii-
kenteen  historian  ja  Savonlinnan teollisuushistorian kannalta.  

Laitaatsalmen itärannahla  on  säilynyt sekä Kustaan  sodan  (v. 
1789)  että ensimmäisen maailmansodan aikaisia  linnoituslaitteita. 

 Uudempia  linnoituksia  on Laitaatsalmen länsipuolefia Patterinmä
-ellä ja sen  kohdalla valtatien  14  molemmin puolin.  

Laitaatsalmen  pohjoispuolella makaa  3-4  metrin syvyydessä hyvin 
säilynyt  ja  meriarkeologisesti  kiinnostava  1700-1800 -luvuilla  randin 

 kuljetukseen käytetyn  kuormaveneen  hylky, joka luokitellaan  mui-
naismuistoksi.  Muinaismuistolain mukaan  mm.  kaikki yli  100  vuotta 
sitten uponneet alukset ovat  m uinaism uistoja.  

Vesi liikenne  

Laitaatsalmi  on  Savonlinnan ainoa  uittokäytössä  oleva  salmi.  Sen 
 kautta hoidetun raakapuun  uittomäärät  ovat olleet  1990 -luvulla 

keskimäärin  0,9  milj.  m3  vuodessa. Uiton osuus raakapuun kulje-
tuksissa  on  vähentynyt huomattavasti  1980-luvulta, jolloin uitto- 
määrät olivat noin  2  milj.  m3  vuodessa.  

Laitaatsalmessa  kulkee myös  huviveneitä,  jotka voivat käyttää ny-
kyisen  sillan  5,5  metrin  alikulkukorkeutta. 
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Ti el liken  ne  

Laitaatsalmen  kohdalla liikennemäärä  on  noin  14 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Ennusteen mukaan vuonna  2015  Laitaatsalmen 

 kohdalla ajaa noin  23 000  autoa vuorokaudessa. 

Rautatieliikenne  

Savonlinnan länsipuoleiselta rautatieosuudella  on vain  tavaralii-
kennettä.  Osuudella kulkee päivittäin  1-2  tavarajunaa,  eikä junalli-
kenteen oleteta kasvavan lähitulevaisuudessa.  

6.3  Aholanden syväväylä  ja  kanava 

Sijainti 

Suunnitelmissa Aholanden kanava rakennetaan maastopainan-
teeseen Haukiveden  ja Pihiajaveden välisen  kannaksen poikki. 
Valtatie  14  ja Huutokoski -Parikkala —rautatie ylittävät kanavan. 

©  Maanmittauslaitos, lupa  93/MYY/OO  

Kuva  5. A holahti  ja sen lähiympäristö. 
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Syväväylä linjautuu Aholanden  poikki  Poukkusalmeen,  joka sijait-
see  Laitaatsillan  ja sen lounaispuolella  sijaitsevan  Pihlajaniemen 

 välissä.  Poukkusalmen  ylittää pääosin  penkereelle  rakennettu 
kiinteä  katuyhteys.  Matalat  pienveneet  pääsevät  Pullinlandelle  ja 
Aholahteen Poukkusalmessa  olevan  sillan  ali. 

Maan käyttö 

Suunniteltu kanava rajoittuu  Aholanden teollisuusalueisiin  ja  En- 
solan pientaloalueisiin,  joita ei ole  asemakaavoitettu.  

Yleiskaavassa  2000  ja  Savonlinnan seudun seutukaavassa  on 
 alustavat varaukset  Aholanden  kanavalle  ja syväväylälle.  

Maisema  ja luonnonolot 

Aholanden  maisemaa luonnehtii  metsäisyys,  jota  rikkoo avohak-
kuut  ja teollisu usrakentaminen. Aholanden  perukassa sijaitsee 

 opetuskohteena  käytetty  Parkkalinsuo. 

Aholanden teollisuusalueella  on varastoitu ongelmajätteitä,  joista 
 on  mandollisesti kulkeutunut  haital lisia  yhdisteitä maaperään.  

Poukkusalmen  aluetta luonnehtii voimakkaasti vaihteleva  maise-
matopografia. Poukkusalmen  etelärannalla  on jyrkkäpii rteinen kaI-
liomäki; pohjoisrannalla on Poukkusaaren  ja  mantereen välinen 
alue täytetty  loivaksi  ranta-alueeksi.  

Poukkusalmen  molemmilla rannoilla sijaitsee paikallisesti tärkeitä 
 kasvillisuuskohteita,  jotka  on  merkitty seutu-  ja  yleiskaavaan suo

-jel ukohtei na. Pohjoisrannan tervaleppävaltainen  s uurruoholehto 
 sijaitsee  Poukkusalmentien  ja Kirkkoniemen  koulun välisellä alu-

eella. Etelärannalla,  Pihiajaniemenpuolella  sijaitseva  saniaislehto 
 rajoittuu  Poukkusalmentien, Kuusniementien  väliselle  rantavyö-

hykkeelle. 

Kulttuuriym päristöt 

Poukkusalmen  pohjoispuolella  Kirkkoniemessä  sijaitseva  Säämi  n- 
gin  vanha hautausmaa  kiviaitoineen  ja kellotapuli  muodostavat 
historiallisesti merkittävän kokonaisuuden. Alue  on  merkitty yleis - 
ja seutukaavaan rakennussuojelukohteena. 
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Tieliikenne  

I 	 Aholanden  alueella valtatien liikennemäärä  on  nykyisin noin  4000  
ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna  1991  Poukkusalmentien lii-
kennemäärät  olivat myös noin  4 000  ajoneuvoa vuorokaudessa,  

I 

	

	
mutta  sen  on  arvioitu kohoavan noin  7 000  ajoneuvoon/vrk  vuo- 
teen  2015  mennessä.  

I Rautatieliikenne  

Savonlinnan länsipuoleisella rautatieosuudella  on vain  tavaralii -

I 	 kennettä.  Osuudella kulkee päivittäin  1-2  tavarajunaa,  eikä junalii- 
kenteen oleteta kasvavan lähitulevaisuudessa.  

7.  LIITTYMINEN MUIHIN  HAN KKEISIIN  JA 
 OHJELMIIN  

I 
I 7.1 Maankäyttösuunnitelmat  

Kaavoitus  

Asemakaavoissa  on  otettu huomioon valtatien  14  parantamiseen 
liittyvien tiejärjestelyjen tarvitsemat aluevaraukset. Yleiskaavassa 

 2000 on  alustava varaus Aholanden kanavalle. Laitaasalmeen  on 
 merkitty nykyinen uittoväylä. Vuonna  1 988  vahvistetussa  seutu-

kaavassa syväväylä sijaitsee Kyrönsalmessa  ja  Laitaatsalmessa 
 on  laivaväylä.  Etelä-Savon seutukaavassa, joka  on  parhaillaan 

ympäristöministeriössä vahvistettavana,  on  ohjeellinen  varaus 
Aholanden syväväylää varten  ja  laivaväylä  on  merkitty sekä Ky-
rönsalmeen että Laitaatsalmeen. 

Keskustan länsiosien osayleiskaavoitus  on  tarkoitus käynnistää 
vuonna  2000.  Kaavoitusta hankaloittaa  se,  ettei syväväylän sijain-
nista ole vielä tehty ratkaisua.  

I 
I 
I 
I  
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I 
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I 
I 

I  
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Pohjakartta ©Karttakeskus  Oy.  

Kuva  6.  Ote Etelä-Savon  seutukaavasta,  Savonlinnan seutu.  

Natura  2000  

Savonlinnan keskustan läheisyydessä  on  kaksi  Natura  2000  —oh-
jelmaan ehdoteifua kohdetta; Haapavedelle ulottuva Hevonniemen 
alue  ja Pihlajaveden  alue. Näillä alueilla  on  tärkeä merkitys  mm. 

 saimaannorpan  elinolojen turvaamisessa. 
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7.2 Liikennesuunnitelmat  

Savonlinnan syväväylän siirto liittyy Savonlinnan liikenneongelmi
-en  kokonaistarkasteluun,  johon  on  haettu ratkaisua  jo  1960 -luvulta 

lähtien. Vuonna  1989  liikenneministeriön asettama työryhmä teki 
selvityksen Savonlinnan syväväylä-,  tie-  ja ratajärjestelyjen  muo-
dostamasta hankekokonaisuudesta. Valtatien  14  välin Aholahti-
Mertala yleissuunnitelma  valmistui vuonna  1990  ja  tiesuunnitelma 
sekä ympäristövaikutusten arviointi vuonna  1 993. 

7.3 Siltahankkeet 

I 	 Vuonna  1997  liikenneministeriö päätti Tielaitoksen esityksestä, 
että huonokuntoinen Kyrönsalmen maantiesilta korjataan avatta - 
vana.  Samassa yhteydessä oli tarkoitus parantaa valtatie  14  nell- 

I 

	

	
kaistaiseksi  tieksi Ruislanden  ja Miekkoniemen  välillä  ja  rakentaa 
Kyrönsalmeen toinen avattava maantiesilta nykyisen viereen. 

Kyrönsalmen  uuden tiesillan rakentaminen  on  käynnistynyt vuon-
na  1998.  Uusi tiesilta rakennetaan  2 -kaistaisena  ja  nykyinen Ky-
rönsalmen silta puretaan. Samalla uusitaan  ja  yhdistetään maan-

tie- 
 ja rautatiesiltojen käyttöjärjestelmät,  mikä vähentää nykyisiä 

käyttökustannuksia  ja  helpottaa liikenteen kulkua. Uusi tiesilta  ja 
 siihen liittyvät järjestelyt valmistuvat tämän hetken suunnitelmien 

mukaan vuonna  2000.  

Kaakkois-Suomen tiepiiri  on  tehnyt liikenneministeriölle lisäraken-
tamisesityksen, jolla Kyrönsalmeen voitaisiin toteuttaa  tie-  ja ra-
kennussuunnitelmien  mukainen valtatien toinen silta  ja  tarvittavat 
liittymäjärjestelyt.  

I 	8.  AIEMMIN LAADITUT SELVITYKSET  

I 	 Seuraavassa  on  esitetty kaikki oleellisimmat eri toteuttamisvaih- 
toehtojen  suunnitteluun  ja ympäristövaikutuksiin  liittyvät selvityk- 
set. Lähdeluetteloon  (s. 35) on  koottu kaikki käytettävissä oleva  

I 	 ympäristövaikutusten arviointityöhön  liittyvä kirjallinen tausta- 
aineisto.  

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Syväväyläselvitykset  ja  suunnitelmat 

Savonlinnan syväväylän siirto, esiselvitys,  1983 (Tie-  ja  vesira-
kennushallitus). 
Selvityksessä tarkasteltavia vaihtoehtoja olivat Aholanden syväväylä 

 ja  kanava, Laitaatsalmen syväväylä sekä Kyrönsalmen syväväylä, 
jossa maantiesilta olisi rakennettu uudelleen  ja korkeampana ja sy-
väväylä  olisi siirretty keskemmälle salmea. 

Aholanden  kanavan yleissuunnitelma,  1985 (Tie-  ja  vesiraken-
nushallitus). 

Savonlinnan syväväylän siirto, Laitaatsalmi-  ja Aholahtivaih-
toehtojen vertailuselvitys,  1989  (Mikkelin  tie-ja vesirakennuspii-
ri).  
Selvityksessä Laitaatsalmeen esitettiin kiinteää tiesiltaa  ja  väylän 
alitse kulkevaa tietunnelia. Aholahtivaihtoehdossa kanavan kohdalle 

 ja Poukkusalmeen  ehdotettiin kiinteitä siltoja, joiden alikulkukorkeus 
olisi  25  metriä. 

Savonlinnan  tie-, rata-  ja syväväyläjärjestelyt, LM:n  asettaman 
työryhmän raportti  (48/89) 1989.  
Liikenneministeriön kannanotto puolsi syväväylää Aholahteen  ja  uu-
den kanavan kaivamisesta syntyviä maa-  ja kalliomassoja  esitettiin 
sijoitettaviksi  tie-  ja ratapenkereisiin Aholandessa. Liikenneministe

-nä  kannatti myös rautatien säilymistä Savonlinnassa. 

Poukkusalmen  silta, alusta  va yleissuunnitelma,  1992  (Mikkelin 
tiepiiri). 
Suunnitelmassa vertailtiin erilaisia kiinteitä sekä matalampia avatta

-via  siltavaihtoehtoja Poukkusalmessa. 

Päävaih toeh  dot Poukkusalmessa. Pihiajaniemen  katu yhteys 
Poukkusalmen kautta, Savonlinna. Vaihtoehtojen vertailu,  1992 

 (Mikkelin tiepiiri). 
Raportissa käsitellään Poukkusalmentien katuyhteyden vaihtoehtoi-
na kiinteää siltaa (alikulkukorkeus  25 m),  avattavaa  siltaa (alikulku- 
korkeus  6,5  -  10,5 m)  sekä tunnelivaihtoehtoa. 

Savonlinnan syväväylä, selvitys syväväylän siirrosta,  1998 (Me-
renkulkulaitos). 
Merenkulkulaitoksen  toimesta laaditussa selvityksessä tutkittiin sy-
väväylän siirtoa Aholahteen  tai  Laitaatsalmeen. Laitaatsalmi

-vaihtoehtoina vertailtiin kiinteään tiesiltaan  ja  kahteen avattavaan 
(alikulkukorkeus  5-7 m  ja  14 m)  tiesiltaan  perustuvia vaihtoehtoja 
sekä Laitaatsalmen alittavaa tunnelivaihtoehtoa. Selvitystyön tulok-
sena matala tiesiltavaihtoehto (alikulkukorkeus  5 —7  metriä) sekä 
tunnelivaihtoehto karsittiin pois jatkosuunnittelusta. Matalan tiesilta-
vaihtoehdon hylkäämisen perusteena olivat tieliikenteelle aiheutuvat 
merkittävät haitat. Avauskertoja arvioitiin kertyvän noin  2000  vuo-
dessa, jolloin  sillan  avaamisesta aiheutuvat liikenneruuhkat olisivat 
moninkertaistuneet nykyiseen verrattuna. Tunnelivaihtoehto karsit

-tim liittymäjärjestelyihin  liittyvien vaikeuksien, korkeiden rakennus-
kustannusten, hankalien kevytliikenteen olosuhteiden sekä raken-
tamistyön aikaisten teknisten vaikeuksien  ja  riskien takia.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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9.  ARVIOITAVAT  VAIKUTUKSET  JA  VAIKUTUSTEN 
ALUEELLINEN ULOTTUVUUS  

YVA  —laissa ympäristävaikutuksella tarkoitetaan hankkeen  tai  toi-
minnan aiheuttamia välillisiä  tai  välittämiä vaikutuksia, jotka voivat 
kohdistua:  
1) Ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen  
2) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliäihin  ja 

 luonnon monimuotoisuuteen  
3) yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, maisemaan, kaupunki-
kuvaan  ja kulttuuriperintään  
4) luonnonvarojen hyödyntämiseen  
5) kohdissa  1 —4  mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutus- 
suhteisiin 

Savonlinnan syväväylän siirtohankkeessa ympäristövaikutuksia 
tarkastellaan Savonlinnan kaupungin keskustassa  ja lähiympäris

-tässä. Arviointityässä selvitetään rakentamisen ai kaiset  ja  pysyvät 
rakennustyön jälkeiset sekä liikenteen  ja  väylän käytön aiheutta-
mat vaikutukset. 

Vaikutusten tarkastel ussa keskitytään seuraaviin kokonais  u  uksii  n: 
 • Hydrologia, vedenlaatu, pohjaeliästä  ja kalasto 

• Luonnonympäristö  ja  luonnonsuojelu 
•  Maisema  ja  rakennettu ympäristö 
• Yhdyskuntarakenne, maankäyttö  ja  kaavoitus 
•  Ihmisten elinolot  ja  viihtyvyys 
• Yhteiskuntatalous 
•  Liikenne 
•  Haittojen lieventäminen 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa 
lähtäaineistoa, kuten aiempia selvityksiä, raportteja  ja  suunnitel-
mia.  YVA-menettelyn aikana tietoja täydennetään tarvittavilla  sel-
vityksillä, maastokäynneillä, haastatteluilla ja  asiantuntijoiden arvi-
oinneilla. 

Seuraavassa esitetään vaikutusten arviointimenetelmät kussakin 
toteuttamisvai htoehdossa. 
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9.1 Laitaatsalmen syväväylä 

Hydrologia, vedenlaatu, pohjaeliöstö  ja kalasto  

Vesistö-  ja  kalataloudellisia  vaikutuksia arvioidaan aiemmin  laa-
diftujen  selvitysten perusteella. Lisäksi haastatellaan Etelä-Savon 

 TE-keskuksen  kalatalousosaston  asiantuntijoita  ja  kalastuskuntien 
 edustajia.  

Luonnonympäristö  ja  luonnonsuojelu  

Laitaatsalmen suunnittelualueella  ei sijaitse  suojeltuja luontokoh-
teita.  Väylän rakentamisen  ja  käytön aikaiset vaikutukset  läheisiln 
Natu  ra-alueisiin  ja Naturan  perusteena oleviin  I uonnonarvoihi n 

 selvitetään asiantuntija-arvioiden pohjalta.  

I Maisema  ja  rakennettu ympäristö 

Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön  ja  kulttuurihistoriallisiin  

I 	 kohteisiin arvioidaan aiemmin laadittujen selvitysten sekä asian- 
tuntija-arvioiden perusteella.  

Laitaatsalmen  maisemallisia vaikutuksia arvioidaan aiempien sel-
vitysten  ja  siltavaihtoehdoista laadittavien havainnekuvien  avulla. 

 Siltavaihtoehtojen  suunnittelua viedään eteenpäin  YVA-menettelyn 
aikana  ja  vaikutuksia arvioidaan suunnittelun edistyessä.  

Yhdyskuntarakenne, maankäyttö  ja  kaavoitus  

Laitaatsalmi-alavaihtoehtojen  1  ja  2  vaikutuksia maankäyttöön  ja 
 kaavoitukseen  on  selvitetty aikaisemmissa  suunnittel uvai heissa. 

 Nykyinen  kaavoitustilanne  tarkistetaan  ja  hankkeen vaikutukset 
maankäytön mandollisuuksiin arvioidaan tarkemmin yhteistyössä 
kaupungin maankäytön suunnittelijoiden  ja  asiantuntijoiden kans-
sa.  

Elinolotja  viihtyvyys  

Elinoloihin  ja  viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 
haastattelemalla eri yhdistysten  ja  kylätoimikuntien  edustajia sekä 

 toiminnanharjoittajia. Arviointityössä  selvitetään esimerkiksi hank-
keen vaikutuksia ihmisten  vi rkistyskäyttö-  ja  kalastusmandolli-
suuksiin  sekä  asumisviihtyvyyteen  ja  liikkumismandollisuuksiin 

 alueella  ja sen  lähiympäristössä. Tietoa sosiaalisista vaikutuksista 
saadaan myös  yleisötilaisuuksista.  

I 
I 
I 
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I  
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Yhteisku ntatalous 
	 I  

Hankkeen taloudelliset vaikutukset  on  arvioitu vuonna  1998  il-
mestyneessä selvityksessä (Savonlinnan syväväylän siirto). Tar -
kastelussa  on  arvioitu eri vaihtoehtojen väylä-  ja  tiejärjestelyjen 

 toteuttamisesta syntyvät kustannukset. Tällöin Laitaatsalmen avat-
tavan siltaratkaisun kustannuksiksi arvioitiin  191  Mmk  ja  kiinteän 
siltaratkaisun  183  Mmk. 

Kyseisessä raportissa  on  myös vertailtu vaihtoehtoisten syvä-
väylän liikennejärjestelyjen yhteiskuntataloudellisia hyötyjä  ja' 

 haittoja suhteessa nykytilanteeseen (väylä Kyrönsalmessa). 

Ym päristövaikutusten  arvioi nnin yhteydessä vaihtoehtojen suun-
nitelmia tarkennetaan  ja  kustannusarviot  laaditaan vertail ukel  poi - 
siksi. 

Taloudellisia kannattavuustarkastel uja tarkennetaan valmisteilla 
olevan Itä-Suomen sisävesiväylästön kanavien kehittämisvaih-
toehtojen kannattavuusselvityksen tulosten perusteella. Selvityk-
sen pohjalta voidaan tarkentaa Savonlinnan syväväylää koskevat 
liikenne-ennusteet kussakin kehittämisvaihtoehdossa. 

Elinkeinotoimintaan  ja  työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
daan yhteistyössä elinkeinonharjoittajien  ja  laivaliikennöitsijöiden 

 edustajien kanssa. 

Liikenne 

Hankkeen liikenteellisiä vaikutuksia  on  arvioitu vuonna  1998  ilmes-
tyneessä selvityksessä; Savonlinnan syväväylän siirto. 

Laitaatsalmen  eri siltavaihtoehtojen vaikutukset alueen melu- 
tasoon arvioidaan pohjoismaiseen malliin perustuvalla laskenta-
ohjelmal  la digitaal  isen,  karkean maastomallin pohjalta.  

92  Aholanden syväväylä  ja  kanava 

Hydrologia, vedenlaatu, pohjaeliöstö  ja kalasto  

Kanavan rakentamisen vaikutuksia vedenlaatuun  on  selvitetty 
vuonna  1989.  Selvityksessä  on  kuvattu yleispiirteisesti hankkeen 
aiheuttamat vedenlaatum  u utokset.  Selvityksen riittävyys arvioi-
daan  ja sen  pohjalta laaditaan mandolliset jatkotutkimusohjelmat. 
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Aholanden  kanavan vesistövaikutusten arvioln  nissa  hyödynnetään 
myös vastaavia esimerkkitapauksia, kuten esimerkiksi Keiteleen 
kanava, jonka rakentamisen vaikutuksia vesistöön  on  tutkittu vuo-
sina  1990-93. 

Luonnonympäristö  ja  luonnonsuojelu  

Aholanden  kanavan rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia  Park-
kali  nsuon  kasvi Ilisu uteen  ja  suon vesitalouteen arvioidaan aiem-
min laaditun selvityksen perusteella. Etelä-Savon vahvistetussa 
seutukaavassa suo  on  merkitty suojelualueeksi. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

Kanavan suunnittel ual ueen läheisyydessä toimineiden yritysten 
ympäristölle haitallisten aineiden käytöstä  on  laadittu tutkimus. 
Selvityksen perusteella arvioidaan aiheutuuko kanavan rakentami-
sesta riski haitallisten aineiden leviämiselle maaperään  ja  edelleen 
pohjaveteen. Ehdotus toimenpiteistä esitetään arvioi ntiselostuk

-sessa.  

Vaikutukset Poukkusalmen rannoilla sijaitseviln luonnon-  ja  raken-

I n ussuojel ukohteisiin  tarkistetaan suunnitelmien  ja  maastokäyntien 
 pohjalta.  

I Maisema  ja  rakennettu ympäristö  

Maastopainanteeseen  sijoittuvan Aholanden kanavan ylittävä  tie- 

I  silta kohoaa lählympäristön maastonmuotojen  ja  puuston yläpuo-
lelle. Vaikutuksia maisemaan arvioidaan kuvasovitteiden  ja  ha-
vainnekuvien  avulla.  

I Maisemavaikutusten  arviointia täydennetään kuvaamalla  ja  ha-
vainnollistamalla kanavarakenteiden  ja  siihen kiinteästi liittyvien 

tiejärjestelyjen 
 vaikutuksia. Poukkusalmen yli rakennettavan kor- 

kean  ja  kiinteän  sillan  sekä matalan  ja  avattavan  sillan  vaikutuksia 
kaukomaisemassa sekä Ki rkkoniemen lähimaisemassa arvioidaan 
havainnekuvien avulla.  

I Yhdyskuntarakenne,  maan käyttö  ja  kaavoitus 

Kanava rajoittuu Aholanden teollisuusalueeseen  ja  Ensolan  pien - 

I 	 taloalueeseen.  Yleiskaavassa  on  varaus nykyistä laajemmalle  te- 
ollisuusalueelle.  Teollisuus-  ja  pientaloalueille  ei ole laadittu ase- 

I 	
ma- tai rakennuskaavoja. 

Asemakaavoitustilanne  tarkistetaan  ja  vaikutukset nykyiseen 
maankäyttöön arvioidaan maankäytön asiantuntijan avulla.  

I 
I  
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Savonlinnan syväväylän siirto 

Elinolot  ja  viihtyvyys 
	 I  

Valtatien  14  parantaminen välillä Aholahti-Mertala —hankkeen so-
siaalisia vaikutuksia  on  selvitetty vuonna  1993  tehdyssä  asukas

-kyselytutkim uksessa. Aholanden  kanavan vaikutuksia arvioitiin 
alustavasti myös Savonlinnan syväväylän siirto —selvityksen yh-
teydessä vuonna  1998.  

Sosiaalisten vaikutusten arviointia täydennetään laadittavien mai-
sema-, melu-  ja  virkistyskäyttöselvitysten  perusteella. Tietoa sosi-
aalisten vaikutusten arviointiin saadaan myös yleisötilaisuuksista 

 ja  haastattelemalla eri yhdistysten edustajia sekä toiminnanhar-
joittajia. 

Yhteiskuntatalous  

Hankkeen taloudelliset vaikutukset  on  arvioitu vuonna  1998  il-
mestyneessä selvityksessä; Savonlinnan syväväylän siirto. Tuol-
loin Aholahtivaihtoehdon kustannuksiksi arvioitiin  282  Mmk. 

Ympäristövaikutusten  arvioi nnin yhteydessä Poukkusalmen  sillan 
 suunnitelmia tarkennetaan  ja  kustannusarvio lasketaan ottaen 

huomioon  mm.  avattavan  sillan  käyttökustannukset. 

Elinkei notoimi ntaan  ja  työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioi-
daan yhteistyössä elinkeinonharjoittajien  ja  laivaliikennöitsijöiden 

 edustajien kanssa. 

Liikenne 

Aholanden  kanavan liikenteellisiä vaikutuksia  on  selvitetty aiem-
min vuonna  1989  valmistuneissa Savonlinnan syväväylän siirto - 
raportissa (Mikkelin  tie-  ja  vesirakennuspilri)  ja  Savonlinnan  tie- 
rata-  ja  syväväyläjärjestelyt  —julkaisussa (Liikenneministeriö  1989).  

Vuonna  1998  ilmestyneessä Savonlinnan syväväylän siirto —sel-
vityksessä  on  selvitetty Aholanden syväväylävaihtoehdon  ja  siihen 
liittyvien liikennejärjestelyjen vaikutukset vesi-,  tie-  ja  rautatielii-
kenteeseen. 

Aholandessa  tehdään nykytilannetta vastaava melutarkastelu. Li-
säksi selvitetään Poukkusalmen avattavan  sillan  meluvaikutukset 
laskentamallin  avulla. 

Rakentamisen aikaista  ja  väylän valmistumisen jälkeistä laivalil-
kenteen aiheuttamaa melua selvitetään asiantuntija-arvioiden pe-
rusteella. 
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I 	9.3 Kyrönsalmen syväväylä 

Hydrologia, vedenlaatu, pohjaeliöstö  ja kalasto  

Vesistö-  ja kalataloudellisia  vaikutuksia arvioidaan aiemmin laa- 
dittujen selvitysten perusteella. kalastukseen kohdistuvia Lisäksi 
selvitetään mandollisen onnettomuuden todennäköisyys  ja  vaiku- 
tukset vesistössä. 

Luonnonympäristö  ja  luonnonsuojelu  

Luonnonsuojelullinen  tilanne tarkistetaan läheisten  Natura  2000 
 kohteiden (Hevonniemi, Haapavesi  ja Pihlajavesi)  osalta.  Natura - 

I 

	

	
alueilla  on  tärkeä merkitys  mm.  saimaannorpan  elinolojen turvaa- 
misessa.  

I Maisema  ja  rakennettu ympäristö 

Maisemalliset vaikutukset liittyvät pääasiallisesti uusiin siltaraken -

I 	 teisiin.  Vaikutuksia  on  arvioitu aiemmissa suunnitteluvaiheissa en- 
nen rakennustöiden käynnistymistä.  

I 	 Kansallisesti  ja  kansainvälisesti arvokas Olavinlinna sijaitsee Ky - 
rönsalmen  väylän varressa. Savonlinnan kaupunki valmistelee 
ehdotusta Olavinlinnan maisema-alueen  ja  Saimaan saaristoaluei - 

I den  muodostaman kokonaisuuden esittämiseksi UNESCOn maa-
ilmanperintökohteeksi. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon 
kohteen kansainvälinen merkittävyys.  

I Yhdyskuntarakenne, maankäyttö  ja  

Väylävaihtoehdon  vaikutuksia maankäyttöön  ja  kaavoitukseen  on 
 selvitetty aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa. Näitä arviointeja 

tarkennetaan  ja  maankäytön mandollisuuksia arvioidaan yhteis-
työssä kaupungin maakäytön asiantuntijoiden kanssa. 

Elinolotja  viihtyvyys 

Valtatien  14  parantaminen välillä Aholahti-Mertala —hankkeen so-
siaalisia vaikutuksia  on  selvitetty vuonna  1993  tehdyssä  asukas-
kyselytutkim uksessa.  

Sosiaalisten vaikutusten arviointia täydennetään laadittavien mai-
sema-, melu-  ja virkistyskäyttöselvitysten  perusteella. Tietoa sosi-
aalisten vaikutusten arviointiin saadaan myös yleisötilaisuuksista 

 ja  haastattelemalla eri yhdistysten edustajia sekä toiminnanhar-
jo ittaj ja.  

I 
I 
I 
I 
I 
I  
I  
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Yhteiskuntatalous 
	

LI 
Hankkeen taloudelliset vaikutukset  on  arvioitu vuonna  1998  il-
mestyneessä selvityksessä Savonlinnan syväväylän  si i rio.  Rapor-
tissa esitetyn arvion mukaan väylän jääminen  Kyrönsalmeen  aihe-
uttaa noin  114  Mmk kustannukset, jotka sisältävät  Kyrönsalmen 

 siltojen rakentamisen  ja  peruskorjaukset sekä tarvittavat  tie-  ja 
 ratajärjestelyt Aholandessa  ja  Laitaatsalmessa. 

Ym päristövai kutusten  arvioi  nni  n  yhteydessä  kustannusarviot  tar-
kistetaan.  

Elinkeinotoimintaan  ja  työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia  ja  ris-
kejä arvioidaan yhteistyössä  elinkeinonharjoittajien  ja  laivaliiken-
nöitsijöiden  edustajien kanssa.  

Kyrönsalmen  mandollinen  suuronnettomuusriski  ja  onnettomuu-
den mandollisesti aiheuttamat kustannukset arvioidaan. 

Liikenne  

Kyrönsalmen  syväväylän vaikutuksia  tie-  vesi-  ja  rautatiel iikentee
-seen on  selvitetty vuonna  1998  ilmestyneessä Savonlinnan syvä-

väylän siirto selvityksessä.  

10.  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

Hankkeen  toteuttamisvaihtoehtoja vertaillaan  laatimalla yhteen
-vetokuvauksia  vaihtoehtojen välisistä eroista.  Vertai  I  upohjana  on 

 vaihtoehto, jossa  syväväylä  säilyy nykyisellään  Kyrönsalmessa.  

Vaihtoehtojen  toteuttamiskelpoisuus  ympäristön kannalta selvite-
tään  arvioimal  la  vaikutusten merkittävyyttä  ja  riskejä. Vaikutusten 
merkittävyyttä arvioidaan tehtävien selvitysten, asiantuntija- 
arvioiden sekä käytettävissä olevan aineiston pohjalta. 

Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan seuraavat 
seikat:  
•  Vaikutusten alueellinen rajaus  
•  Vaikutuksen kohde  ja  kohteen herkkyys muutoksille  
•  Vaikutuksen  palautuvuus  tai  pysyvyys  ja  kesto  
•  Vaikutuksen intensiteetti  ja  aiheutuvan muutoksen suuruus 

 •  Vaikutukseen liittyvät pelot, asenteet  ja  epävarmuudet 
•  Vaikutuksen  merkittävyys  eri näkökulmista  (pelastuslaitos, 

kaupunkisuunnittel  u,  asukkaat, muut yritykset, ympäristön- 
suojelu) 	 I  • -  Vaikutusten todennäköisyys 

I  
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13. HANKKEEN  TOTEUTTAMISAIKATAULU  

YVA  —menettely päättyy vuoden  2001  alkupuolella. Tämän jälkeen 
tehdään päätös jatkotoimenpiteistä  ja  käynnistetään mandollinen 
jatkosuunnittelu.  

14. TARVITTAVAT LUVAT  JA  PÄÄTÖKSET 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kussakin eri vaihtoehdossa 
erilaisia lupia  ja  mandollisesti myös kaavamuutoksia. 

• Ympäristälupa 

- Ympäristänsuojelu-  ja vesilainsäädäntäuudistus  tulee voimaan 
 1 .3.2000,  jolloin vesien pilaamiseen liittyvät  asiat  yhdistetään 

ym päristölupam enettelyyn. 

- Ympäristöluvan  liitteenä tarvitaan ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus sekä selvitys vaikutuksista  Natura-alueen perusteena 
oleviin luontoarvoihin. 

- Aholanden keskeytettyä vesioikeuskäsittelyä  voidaan tarvittaes-
sa jatkaa vanhojen hakem usasiaki rjojen pohjalta Itä-Suomen 
ympäristölupavirastossa  (1 .3.2000  lähtien). Ympäristölupavi

-raston  päätöksessä otetaan huomioon YVA:n tulokset. 

•  Kaavoitus  

-  Päätös syväväylän paikasta edellyttää kaavoituksen tarkistuk
-sen. 

• Toimenpidelupa 

-  Siltojen  ja  kanavan rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa 
(maankäyttö- rakennusasetus,  62  §),  jos  hanke ei perustu oi-
keusvaikutteiseen (vahvistettuun) kaavaan.  

15. VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi esitetään arviointiselos-
tuksessa. 
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