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Projektet och dess centra La konsekvenser 

I slutet av ar 2004 tillsatte kommunika
tionsministeriet en arbetsgrupp med upp
gift att utreda behovet av den s.k. ELSA -ba
n an (jarnvagen Esbo-Lojo-Salo), inklusi
ve mojliga alternativa bandragningar, med 
tanke pa ett beslut om fortsatt planering 
och framtida reserveringar i planlaggning
en. Ar 2006 forelag resultaten av arbets
gruppens arbete. En uppfo~ningsgrupp 

kom till slutsatsen att det ar befogat att 
den nya snabba jarnvagsforbindelsen tas 
med i markanvandningsplanerna som re
servering pa lang sikt, eftersom forbindel
sen mellan Abo och Helsingfors har strate
gisk betydelse for Fin lands trafiksystem. 

Enligt uppfoljningsgruppens framstall
ning ar det befogat att det pa avsnittet 
Esbo-Salo gors forberedelser med tanke 
pa en ny dragning via Lojo. Uppfoljnings
gruppen anser att banlinjen mellan Esbo 
och Lojo bor baseras pa den dragning i 
narheten av motorvagen, som finns upp
tagen i den fastslagna landskapsplanen 
for Nyland. 

I forutredningen granskades tva drag
ningsa lternativ for avsnittet Lojo-Sa
lo. Det ena alternativet grundade sig pa 
den gamla reserveringen for banlinjen EL
SA och det andra stodde sig pa motorvag 
E18. Enligt kommunikationsministeriets 
stallningstagande ska Banfbrvaltnings
centralen (idag Trafikverket) tillsammans 
med planlaggningsmyndigheterna i fra
ga om strackan Lojo-Salo utreda vilken 
dragning som ska framlaggas i landskaps
planerna och i kommunernas planer. 

Uppgiften i detta arbete har varit att 
sammanstalla en preliminar generalplan 
och en miljokonsekvensbedomning (MKB) 
fbr banan pa avsnittet Esbo-Salo. He
la det omrade som tacks av planeringen 
ar cirka 95 kilometer langt, beroende pa 
vilket alternativ som valjs, och banan pla
neras som dubbelsparig bana for blandad 
trafik. Pa banan tillats inga plankorsning
ar, och dess malhastighet ar 300 km/h. 

I miljokonsekvensbedomningen har 
fo~ande alternativ undersokts: 

Pa avsnittet mellan Esbo och Lojo har 
en bandragning i endast en terrangkorri
dor i narheten av Aboleden granskats (lin
jedragningen finns indikativt med i Ny
lands landskapsplan). 

Pa avsnittet mellan Lojo och Salo har 
foljande tva huvudalternativ bedomts: 
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Alternativ M: banstrackningen foljer 
inom ramen for bangeometrins krav 
den terrangkorridor som redan an
vands av motorvagen mellan Helsing
fors och Abo (E18). 

Alternativ E: banstrackningen fbl
jer inom ramen for bangeometrin den 
gamla projekterade dragningen av EL
SA -banan, dock sa att strackan mel
lan Karnainen och Lojoasen foljer ter
rangkorridoren for motorvag E18. 

For alternativ M finns tva underalternativ: 
Underalternativ Mp fbljer motorvag 
E18 fram till norra sidan av Ylisjarvi . 
Underalternativ Mk viker av fran hu
vudalternativ M vid Lahnajarvi och an
sluter till huvudalternativet E soder 
om Aneriojarvi. 

For alternativ E finns ett underalternativ: 
Underalternativ Ee viker av fran hu
vudalternativ E vid Lempoonsuo i Lo
jo, gar genom Routio, Paloniemi och 
Karstu dar den ansluter till huvudal
ternativ E. 

Jamforelsealternativ O+ : Som alternativ 
O+ studerades den forefintliga kustbanan 
Esbo-Karis-Salo och dess utvecklings
och forbattringsatgarder. 

O+ alternativet (Kustbanan) ar med i 
MKB-jamforelsen en bart i avseende pa re
gional struktur. Esbo-Salo -genbanans 
ekonomiska lonsamhet har i denna MKB
bedomning inte undersokts grundligt. Ej 
heller har dess lonsamhet jamforts med 
fordelar och kostnader av Kustbanans ut
veckling. Malet med denna MKB-bedom
ning ar utredningen av en mojlig genbana 
mellan Esbo och Salo och dess inforande i 
planerna for omradesanvandning. 

MKB-fOrfarande 
Genom forfarandet vid miljokonsekvens
bedomning produceras information som 
behovs fbr beslutsprocessen. Med stod av 
detta forbattras mojligheterna for de del
aktiga att paverka och mer information ge
nereras om projektet, nulage inom projekt
omradet, olika parters synpunkter samt 
om konsekvenserna av projektet. 

MKB-forfarandet bestar av tva faser: be
domningsprogrammet och bedomnings
beskrivningen. Bedomningsprogrammet 
ar en plan over vilka miljokonsekvenser 
som ska bedomas och hur bedomning
en ska goras. Miljokonsekvensprogram
met for genbanan Esbo-Salo var framlagt 
under perioden 14.9-13.11.2009. Projek
tets kontaktmyndighet Nylands ELY -cen
tral gav sitt utlatande om programmet 
7.12.2009. 

Utifran bedomningsprogrammet och 
feedbacken pa detta gjordes den egentli
ga konsekvensbedomningen. Resultaten 
av denna presenteras i miljokonsekvens
beskrivningen. Parallellt med miljokon-

sekvensbedomningen sammanstalldes 
den preliminara generalplanen for genba
nan Esbo-Salo. 

I MKB-processen ges inga rekommen
dationer gallande val av alternativ. 

De vasentligaste miljokonsekvenserna 

fl/farkanvandning och omrodesstruktur 
Genbanan effektiviserar kommunikationer
na mellan huvudstadsregionen och Egent
liga Finland. Genbanan, inklusive de even
tuella stationsreserveringarna och -plat
serna for lokaltagtrafiken, stoder fbrverkli
gandet och effektiviseringen av de plane
rade bostads- och arbetsplatsomradena 
mellan Esbo och Lojo. Genbanan forsam
rar anda inte i vasentlig grad utvecklings
utsikterna for tatorterna langs kustbanan. 

Den mest centrala skillnaden mellan de 
olika alternativen uppstar da de eventuel
la stationsplatserna fOr nartrafiken byggs. 
Dessa kan anda utvecklas forst langt fram 
i tiden. Utgangspunkterna for utveckling
en av de eventuella stationsplatser for lo
kaltagtrafiken som foreslagits mellan Lo
jo och Salo ar inte sarskilt bra, fo r Muurla 
kanske en aning battre an for de andra. 

Alternativen M, Mk och E kan anses va
ra nagot battre an de andra, eftersom de 
mojliggor en stationsplats for Muurla nar
trafik. Alternativen M och Mp mojliggor 
en stationsplats for Suomusjarvi. Alterna
tiven E och Ee kraver en ny terrangkorri
dor pa en lang stracka, medan alternati
ven M, Mk och Mp gar i narheten av ter
rangkorridoren for motorvag E18. I alter
nativ Mp sker minst splittring. I fraga om 
konsekvenserna for markanvandningen ar 
alternativ Ee det samsta, eftersom det be
gransar utvecklingen av Rautio- och Palo
niemiomradena. 

De betydande hinderverkningarna av 
genbanan betraffande utvecklingen av 
markanvandningen kan lindras i samtli
ga dragningsalternativ genom en nog
grannare planering av arrangemangen vid 
over- och undergangar. 

Om genbanan inte forverkligas (alter
nativ O+ ), realiseras inte den forbattring 
av attraktiviteten som grundar sig pa den 
snabbare spartrafikforbindelsen i Lojo och 
Salo samt mellan huvudstadsregionen 
och Egentliga Finland. Langs kustbanan 
som ska forbattras effektiviseras markan
vandningen och blir stegvis tatare. Lokal
tagtrafikens bana och stationsplatser, in
klusive tatorterna mellan Esbo centrum 
och Lojo, kan forverkligas bade i alternati
ven for genbanan och i alternativ O+ . 



Miinniskornas levnadsfijrhallanden och 
trivsel 

En riktgivande bandragning mellan Es
bo och Lojo har anvisats i Nylands land
skapsplan. Fran Lojo i riktning mot Salo har 
en bart ett forbindelsebehov for ban an fram
lagts i landskapsplanen. De lokala invanar
na klagar pa att den planering som redan 
pagatt i flera ar har gett upphov till oro, till 
och med fran en generation till en annan, 
over bullret, trivseln, vardeutvecklingen av 
fastigheterna som blir i narheten av ba
nan samt over de eventuella fastighetsin
losningarna. De lokala invanarna anser att 
projektet ar onOdigt och medfOr olagenhe
ter i synnerhet inom omradena mellan Lo
jo och Salo, vilket har lett till ett omfattande 
motstand. Det ar framst bullret fran spar
trafiken och banans synlighet i landskapet 
som ger upphov till olagenheter fOr boen
det. Ban an fOrsamrar trivseln i boendet och 
fritidsboendet i synnerhet i den omedel
bara narheten av banan. Banan fOrsamrar 
ocksa vardet fOr flera rekreationsomn3den 
och star rekreationsforbindelserna. 

Buller 
Bullret ger upphov till de storsta konse
kvenserna pa strackan mellan Esbo och 
Lojo, i Salo tatort och vaster om Lojo i 
omgivningen av dragningsalternativ Ee. 
Pa strackan Esbo- Lojo gar bandragning
en genom flera tatorter. Pa denna stracka 
utsatts manga invanare fOr buller, men a 
andra sidan ar omradena redan idag bull
riga. Dragningsalterriativ Ee gar genom 
de tattbefolkade orterna Rautio, Hiitti och 
Paloniemi. I Salo tatort utsatts manga in
vanare for bullret fran jarnvagstrafiken, ef
tersom bandragningen gar genom ett bo
stadsomrade. Ocksa de byggnader som 
blir mellan banan och motorvagen utsatts 
for vasentliga bullerkonsekvenser. Dessa 
byggnader finns langs dragningsalterna
tiv Mk, dragningsalternativ Mp och drag
ningsalternativ M (och E+M). 

I samtliga dragningsalternativ, med 
undantag av eventuellt dragning Ee, over
skrids riktvardena till stor del inom amra
den som anvands for fritidsboende. Detta 
kan fOrklaras med att strangare riktvarden 
tillampas fOr fritidsboende. I omgivning
en av dragning Ear bullerkonsekvenserna 
fOr fritidsboendet och miljon i allmanhet 
av en annan typ an pa dragning M. Drag
ning E gar idag genom mycket stillsamma 
omraden, och den nya banan skulle har le
da till en total fOrandring i ljudlandskapet. 
Tagen ger inte upphov till nagot kontinu
erligt buller, men i en stillsam miljo hors 
bullret under gynnsamma forhallanden pa 
mycket langa avstand. Langs motorvagen 
overrostar buller och annat oljud fran mo-

torvagen tagets ljud, och darfor hors bull
ret en bart i narheten av banan, dar det ger 
upphov till hoga bullernivaer. A andra si
dan kan den okade bullerbelastningen 
pa de omraden som redan nu belastas av 
bullerkonsekvenser langs motorvagen an
ses vara mycket menlig. 

Pa dragning M planerades preliminart 
bullerhinder pa en stracka om totalt 19 ki
lometer. Pa de ovriga dragningarna plane
rades mer bullerhinder: pa dragning E 25 

kilometer, dragning Mk 24 kilometer, drag
ning Mp 22 kilometer och dragning Ee 30 

kilometer. Med den preliminart dimensio
nerade losningen fOr bullerbekampning kan 
anda inte en sa stor del av invanarna och 
fritidshusen skyddas mot bullret. Skyddan
det av fritidshusen ar utmanande, eftersom 
lagre riktvarden tillampas for fritidshus an 
fOr den permanenta bosattningen. 

I de olika dragningsalternativen finns 
det inga storre skillnader i antalet man
niskor som utsatts fOr buller. Alternativ Ee 
ger utan bullerbekampning upphov till na
got storre olagenheter for invanarna och 
fritidsinvanarna an de andra alternativen, 
men genom bullerbekampning kan skill
naden elimineras. Darfor harmer bullerbe
kampning dimensionerats fOr dragning Ee 
an for de andra dragningarna. De mest va
sentliga skillnaderna mellan dragningsal
ternativen beror pa huruvida dragningen 
gar genom en miljo som redan ar bullrig 
eller genom en miljo som ar stillsam idag. 

Vibrationer 
Pa de omraden med mjuka jordarter som 
ar mest problematiska med tanke pa vibra
tionsrisken kommer banan under de fOl
jande planeringsfaserna att planeras, och 
om banan fOrverkligas, att grundas pa pal
ningsplattor eller massabyten sa att tag
trafiken integer upphov till vibrationer som 
star miljon. 

In nan de anlaggningsarbeten, till exem
pel palning och schaktning, som ger upp
hov till vibrationer inleds, sammanstalls 
en miljoutredning fOr vibrationerna i fraga 
om byggnaderna och konstruktionerna in
om verkningsomradet. I utredningen fast
stalls de olika objektens vibrationstalig-

het, vibrationernas gransvarden samt de 
nOdvandiga skyddsatgarderna och fortsat
ta atgarderna. Atgarderna omfattar bland 
annat byggnadsinspektioner, vibrations
dampningar i fraga om kansliga apparater 
samt i vissa fall uppfO~ning av sattningen, 
om vibrationerna kan antas ge upphov till 
en risk fOr sattning i konstruktionerna. 

Luft och klimat 
Byggandet av genbanan Esbo-Salo med
fOr positiva konsekvenser i fraga om ut
slappen av vaxthusgaser och andra foro
reningar fran trafiken. Utslappen fran vag
trafiken minskar, vilket i sin tur forbattrar 
ocksa den lokala luftkvaliteten i naromgiv
ningen av motorvag E18. 

Jordman och berggrund 
Skarningarna, tunnlarna, bankfyllning
arna och sidotipparna Leder till vasentli
ga fOrandringar i terrangformerna. Projek
tet genererar ett start overskott av mas
sor, och darfor kravs planering fOr att mas
soma ska kunna utnyttjas effektivt. Det 
rekommenderas att de icke-fOrnybara na
turresurserna transporteras till nagot an
nat stalle fOr ateranvandning, om det ar 
mojligt. Den forflyttning av massor som 
projektet ger upphov till paverkar ocksa 
omradets vattenhushallning, eftersom yt
vattenstrommarna i hog grad ar bundna 
till den befintliga topografin. Pa grund av 
den kraftigt vaxlande topografin kan bort
tagningen av massorna leda till att vatt
net samlas i fOrdjupningarna eller att nar
omradena torkar till fOljd av att ytvatten
strommarna tilltar eller fOrhindras. 

Krosszonerna ger upphov till fara fOr ras 
inom omraden dar banan gar i en ofOrdel
aktig riktning, mot huvudfaran. De ofor
delaktiga skarningarna och tunnlarna blir 
sannolikt fa, eftersom banan antagligen i 
huvudsak gar vinkelratt mot krosszoner
na. Vattenstrommen i krosszonerna kan ge 
upphov tilllackage i de skarningar dar det 
forekommer kraftigt fyllda krosszoner. 

Landskap och kulturmiljo 
Terrangformerna i omradet ar varierande, 
och det finns rikligt med vattendrag. Land-
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skapsstrukturen gar i regel i nord-sydlig 
eller nordost-sydvastlig riktning. Drag
ningarna gar i allmanhet mot landskaps
strukturens riktning. Dessutom har ba
nan en styv lodrat och vagrat geometri. 
Till f6ljd av dessa faktorer anpassas banan 
till terrangen med st6d av bankar, bergs
och markskarningar, tunnlar och broar. 
F6randringstoleransen varierar inom olika 
omraden. Ett landskapsstrukturellt tydligt 
omrade kan tala den forandring sam ba
nan medfor battre an ett smaskaligt land
skap. 

Planeringsomradet har en lang bo
sattningshistoria. De gamla akrarna, by
arna och det kulturhistoriskt vardeful
la byggnadsbestandet skapar ett fler
tal betydande kulturmilj6er sam finns in
om verkningsomradet for samtliga drag
ningar. Med tanke pa kulturmilj6erna ar 
de olagenheter sam alternativ Mk medfor 
de minst omfattande. Kulturmilj6erna vid 
dragning Ee drabbas av de mest skadliga 
konsekvenserna. 

Det finns rikligt med fornlamningar 
inom planeringsomradet. Manga fornlam
ningar finns inom verkningsomradet for 
varje dragning. Mest fornlamningar ham
nar i narheten av banan i alternativ M, och 
nastan lika manga inom omradet for drag
ning Ee. Minst fornlamningar finns i nar
heten av dragning Mk. Olagenheterna for 
fornlamningarna i klass 1 (nationellt var
defulla) ar kraftigast inom Linnamakiom
radet i Muurla pa dragning Mp. 

De omfattande enhetliga akeromrade
na ar i fraga om bade produktivitet och 
sam en landskapsmassig helhet betydan
de. De mest omfattande enhetliga aker
omradena finns i Aneriojokilaakso och i 
Ylisjarvis omgivning. Trots banan bevaras 
de omfattande akeromradena anda sam 
relativt stora omraden. De mindre aker
omradena kan pa grund av banan splittras 
i mindre delar. Det finns inga st6rre skill
nader i konsekvenserna av dragningarna 
for akeromradena; alla dragningar gar ge
nom saval omfattande enhetliga akerom
raden sam mindre akeromraden. 

Samtliga bandragningar ger upphov 
till landskapsmassiga f6randringar i om
givningen till manga S]Oar. De konsekven
ser sam E- och Ee-dragningarna ger upp
hov till for insj6landskapet ar de kraftigas
te. De gar over eller tangerar flera vikar, 
sund och bukter bland annat vid Lojosj6n 
och Enajarvi. Konsekvenserna av M-drag
ningarna ar ocksa kraftiga. Bortsett fran 
dragning Ee ger dragningarna upphov till 
en vasentlig f6randring i omgivningen av 
Koivulanselka vid Lojosj6n. Alternativ Mk 
kan anses vara det f6rdelaktigaste i forhal
lande till f6randringen i insj6landskapet. 
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Konsekvenserna av de olika alternati
ven for landskapet och kulturmiU6erna ar 
av mindre omfattning i alternativ M och 
dess underalternativ an i E -alternativen. 
M -dragningarna gar delvis i narheten av 
motorvagen, medan den nya terrangkor
ridoren for E-dragningarna splittrar den 
kansliga och relativt or6rda milj6n . Bland 
M -dragningarna kan alternativ Mk anses 
medf6ra de minst skadliga konsekvenser
na. De skadliga konsekvenserna av alter
nativ Ee ar kraftigast. 

Objekt inom niitverket Natura 2000 

Enligt Natura-behovspr6vningen ska den 
egentliga Natura-bed6mningen genom
f6ras for Koskenalanen som h6r till Kis
konjoki 6vre lopp, om linje Mk valjs for den 
fortsatta planeringen. En Naturabed6m
ning av Natura-omradet Lakimaki skog 
ska genomf6ras, om linje Ee vaUs for den 
fortsatta planeringen. Noux Natura-amra
de kan utsattas for bullerkonsekvenser un
der byggandet och driften av banan. Sta
tionsreserveringen i Veikkola har f6resla
gits i sydvastra hornet av Noux Natura-av
gransning. Till f6ljd av st6rningarna under 
byggandet och placeringen av stationsre
serveringen maste en egentlig Natura-be
damning i fraga om skyddsvardena i Noux 
Natura-omrade genomf6ras i samband 
med den fortsatta planeringen av konse
kvensbed6mningen for projektet. 

Andra viirdefulla naturobjekt 
Samtliga dragningsalternativ medf6r 
ogynnsamma konsekvenser for vardeful
la naturomraden och -objekt. De centrala 
problemen ar att vardefulla omraden for
stars, f6rsamras, splittras, eller att f6rbin
delserna mellan dessa bryts. 

Alternativ E+M ger upphov till mest ne
gativa konsekvenser mellan Esbo och Lo
jo, dar banan gar i narheten av manga var
defulla naturobjekt. I Lojo gar storsta de-

len av dragningsalternativen runt Hormaj
arvi pa norra sidan, och under ett varde
fullt bergsomrade i en tunnel. Alternativ 
Ee daremot gar genom vardefulla bergs
omraden och naturskyddsomraden och 
gar ocksa over Karstunlahti och Karstun
joki som utgor beaktansvarda habitat. 

Banans huvudalternativ E och M mel
lan Lojo och Salo gar bada genom varde
fulla bergsomraden, delvis genom tunnlar, 
efter 6vergangen over Sepanniemensal
mi i Lojo. Underalternativ Mk gar genom 
samma karnomrade i naturen och gar 
ocksa genom ett Natura-omrade. Under
alternativ Mp gar genom flera vardeful
la bergsomraden aster om Salo tatort. 
Inom de omraden dar dessa underalter
nativ ger upphov till direkta konsekvenser 
finns alltsa ett flertal naturomraden som 
avgransats som vardefulla an i huvudal
ternativ M. 

Viixtlighet, djurbestand och ekologiska 
forb indelser 
Banprojektet kan medf6ra betydande ne
gativa konsekvenser for djurbestandet 
och vaxtligheten inom planeringsomra
det. En del av konsekvenserna uppstar en
bart under byggandet, men st6rsta delen 
av konsekvenserna ar permanenta. U n
der byggandet kan grumlingen av vattnet 
under gravningarna och muddringarna 
ge upphov till temporara olagenheter at
minstone for trollslandsarterna. Detta gal
ler 6vergangarna over frodiga vikar samt 
sj6ar och tjarnar. En permanent konse
kvens kan innebara att banan skar av dju
rens naturliga rutter. 

Faktorer in om banprojektet som paver
kar fagelbestandet ar att faglarnas habi
tat f6rst6rs och forsamras samt att bul
lerkonsekvenserna 6kar. Konsekvenserna 
av banbyggandet for vaxtligheten kan f6r
utom direkt f6rst6ring innebara att forhal
landena i vardefulla habitat f6randras. 



Mest flygekorrhabitat finns langs lin
jeavsnittet E+M som ar gemensamt for 
samtliga alternativ. De basta fbroknings
omradena for akergrodan och trollslan
dan finns pa dragning E. Konsekvenser
na av dragning Mk for arterna i bilaga IV 
(a) ar utifran den befintliga informationen 
ringa. 

Broar dras over alla bredare delar av 
vattendrag sa att minst bankar som lam
par sig som torrstigar bevaras. De gronfbr
bindelser som bankar och hoga broar bil
dar lam par sig fbrutom for uttern ocksa fOr 
andra, storre djur. 

Samtliga alternativa bandragningar 
medfor negativa konsekvenser for de eko
logiska forbindelserna och naturens karn
omraden. Det storsta karnomradet i natu
ren finns i Kiskonjoki - Pernionjokiregio
nen. Samtliga banalternativ splittrar det
ta omrade som redan sedan tidigare delas 
av motorvag E18. Omradenas enhetlighet 
kan tryggas, om banan anlaggs i en tun
nel eller pa en bro vid de viktigaste fbrbin
delserna. 

Alternativ M gar huvudsakligen genom 
samma terrangkorridor som motorvag 
E18. Ban- och vagkombinationen Leder 
till att de redan splittrade naturomradena 
och fbrbindelserna mellan dessa blir annu 
smalare samt att omradena blir annu mer 
oenhetliga. AlternativE i sin tur skapar ett 
hinder pa det nya omradet OCh bkar Splitt
ringen. I M -alternativen blir det a andra 
sidan mer kravande att bevara de ekolo
giska forbindelserna mellan naturomrade
na. Gronforbindelser efterstravas pa sam
rna stallen som pa motorvag E18. 

Vid den noggrannare planeringen ska 
behoven av ekologiska fbrbindelser for 
det valda banalternativet utredas grund
ligt med hansyn till naturvardena och ar
temas specialkrav sa att den hinderverkan 
som uppstar blir sa ringa som mojligt. 

Ytvotten 
I alla alternativ kommer banan att ga over 
flera delar av sjosystem. Konsekvenser fOr 
ytvattnen uppstar huvudsakligen enbart 
underbyggandet. 

Enligt bedomningen medfor alternativ 
M minst negativa konsekvenser fOr vatten
omraden som konstaterats vara vardeful
la och fOr skyddade vattenomraden. Inom 
verkningsomradet for alternativ M finns 
det farre ytvatten ani alternativE. Alterna
tiv M gar over flera objekt dar det eventu
ellt fbrekommer tjockskaliga malarmusslor 
och som bar granskas fore byggandet. 

Konsekvenserna av schaktningen av 
tunnlarna och bergsskarningarna samt av 
andra atgarder under byggandet for vat
tendragen kan reduceras genom att byg-

ga system fOr vattenbehandling fOr att fbr
hindra att fasta substanser och kvavefbr
eningar sprider sig till vattendragen. 

Grundvatten och fororenade marker 
Grundvattenrisken under driften anknyter 
framst till transporterna av farliga amnen 
och till den eventuella olycksrisken. I en 
normal situation Leder inte jarnvagstrans
porterna eller banunderhallet till nagra 
konsekvenser for grundvattnet. De even
tuella negativa konsekvenser som ankny
ter till byggandet av banan kan fbrebyggas 
med stbd av tillaggsutredningar av grund
vattenforhallandena fore byggandet samt 
fbrhandsplanering av byggandet som tar 
hansyn till grundvattenriskerna. Alterna
tiven Mp, E och Ee ger upphov till minst 
konsekvenser fOr grundvattnet. 

Vid bandragningsalternativen finns 
objekt som omfattar en risk for fbrorenad 
mark och som maste beaktas vid byggan
det av banan. Storsta delen av dessa ob
jekt finns pa strackan Esbo- Lojo. De mest 
betydande konsekvenserna for byggandet 
av banan orsakas sannolikt av tidigare av
stjalpningsplatser, vars avfallsfyllnad i all
manhet ar fororenad, med andra ord finns 
det flera skadliga substanser i avfallsfyll
naden. De mest betydande konsekven
serna av fbrorenad mark anknyter till en 
eventuell istandsattning av de fbrorenade 
omradena och till de kostnader denna ger 
upphov till. Miljokonsekvenserna av en 
eventuell istandsattning kan kontrolleras 
i samband med istandsattningen. 

Trafik 
Med tanke pa restiderna, prestationerna, 
stationerna och trafiken ar skillnaderna 

mellan dragningsalternativen ringa. En
ligt den samhallsekonomiska kalkylen ar 
inget dragningsalternativ lonsamt. Trots 
att projektet genererar fbrdelar fOr passa
gerarna och miljon, ar investeringskost
naderna sa hoga att besparingarna inte 
racker till fOr att tacka dem. En kalkyl av 
denna typ tar inte stallning till bland an
nat konsekvenserna for region- och sam
hallsstrukturen, verksamhetsfbrutsattnin
garna fOr naringslivet eller naturvardena. 
Darfor ska den samhallsekonomiska kal
kylen anvandas en bart som en del av den 
totala uppskattningen. 

Konsekvenserunderbyggandet 
Pa grund av den langa anlaggningsti
den (6-10 ar) blir ocksa konsekvenser
na under byggandet langvariga. Tyngd
punkterna fOr konsekvenserna ligger an
da pa vissa omraden beroenden av bygg
nadsfaserna. De storsta negativa konse
kvenserna under byggandet uppstar till 
fbljd av storningarna fran byggnadstrafi
ken och -transporterna fOr bade den ov
riga trafiken och den lokala bosattning
en. Palnings-, sprangnings- samt schakt
ningsbullret och -vibrationerna och dam
met ger upphov till vasentliga olagenheter 
fOr invanarna och naturmiljon. 

Byggandet ger stallvis upphov till en 
sankning av grundvattennivan och en 
grumling av ytvatten pa stallen dar det 
i narheten av vattnen genomfbrs bygg
atgarder, bland annat vid broplatserna. 
Schaktningen och byggandet av tunn
larna ger upphov till sprangamnesrester. 
Spridningen av dessa till de narliggande 
vattendragen maste forhindras. 
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Andra existerande banor 

Storre vagar 

Lojosjons och Hiidenvesis sjoomrade 

Vardefullt landskap pa nationell niva 

Betydande kulturhistoriskt omrade pa nationell niva (RKY 2009) 
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Ea bc Esbo Esbo 

Regional Mellan Esbo I Lojo skapar uppfbrandet Stader utvecklingen av mark- Stader utvecklingen av mark-
struktur och och Salo sto- av en ny station norr om anvandningen pa omradena anvandningen pa omrade-
markanvand- der sig utveck- centrum forutsattningar for kring de eventuella stations- na kring de eventuella sta-
ning lingen pa mo- utveckling av ett nytt bo- platserna fbr nartrafiken i Sam- tionsplatserna for nartrafiken 

torvag E18. stads- och arbetsplatsom- matti och Muurla. i Sammatti och Muurla. 
Mellan Esbo rade som stoder sig pa den 
och Lojo ar det nya spartrafiken. Effektivise-
anda mojligt ringen av markanvandning-
att bbrja trafi- en kring den nya stationen 
kera med lo- fbrlanger den langa band-
ka ltag. Langs lika tatortsstrukturen i Lo-
kustbanan jo norrut. 
som ska for-
battras effekti-
viseras mark-
anvandningen 
och blir steg-
vis tatare. 

Manniskornas Forsnabbar Betydande konsekvenser, Gar genom landsbygdslika om- Gar over naset vid Lojosjon 
Levnadsfor- forbindelser- bl.a. i Kolmiranta och Veik- raden, naturlandskap och fri- pa tranga stallen. Forsamrar 
hflllanden och na t ill huvud- kola. Flera bostader hamnar tidsbostadsomraden. Betydan- trivseln for bade den perma-
trivsel stadsregionen under banan. Hinderverkan de konsekvenser, bl.a. vid Lohi- nenta bosattningen och fri-

och Salo for ar betydande i synnerhet i Lampi, Enajarvi och i Lemula. tidsbosattningen. I Hiitti och 
invanare i orter tatorterna. Paloniemi hamnar bostads-
langs den be- hus inom bulleromradet. 
fintliga banan. 

Buller 129/71 permanenta inva- 130/57 permanenta invanare i 145/49 permanenta inv2ma-
dagsnivfler nare i omraden over 55 de- omraden over 55 decibel, re i omraden over 55 decibel, 
utan buller- cibel, 148/87 fritidsbostader i om- 91/34 fritidsbostader i omra-
skydd/med 70/37 fritidsbostader i om- raden over 45 decibel. Forstor den over 45 decibel. 
bullerskydd raden over 45 decibel. lugnet som karaktariserar de 

stillsamma omradena. 

Bostadshus i 42/3 22/5 24/11 
narheten 
av banan 
(<30m) 

Konsekven- I de nya stationsomradena Stor de traditionella landska- Gar genom det langdragna 
ser for omrfl- andrar hbghusbygget omra- pen i Mustlahti, Salmi by och tatortsomradet i Lojo, olagen-
dets karaktar dets karaktar. Arpalahti. heter for de lugna bostads-
och samhalle- omradena i Hiitti och Palo-
Lighet niemi. 

Konsekvenser Manniskornas Effektiviserar kommunika- Effektiviserar kommunikatio- Effektiviserar kommunikatio-
for mannis- verksamhets- tionerna mellan Esbo och nerna mellan Esbo och Salo. nerna mellan Esbo och Salo. 
kornas verk- miljo bevaras. Salo. Nya stationer utanfbr Stationsplatsen i Sammatti Hinderverkningar i tatorterna 
samhetsmil- tatorterna (Lojo, Veikkola, ligger separat vid sidan av i Vastra Lojo. 
jo och rekrea- Nummela). Oro over saker- tatorterna. Olagenheter for anvandning-
tion heten pa de rutter dar barn Olagenheter for rekreationen en av Natura-omradena och 

ror sig, i synnerhet i tator- bl.a. i Aneriojokilaakso samt de nationella naturskyddsom-
terna. Olagenheter for re- pa stranderna av de narliggan- radena. 
kreationsfbrbindelserna de tjarnarna. 
bl.a. vid Nupurinjarvi och 
Kolmiranta samt for rekrea-
tionen vid Peralanjarvi. Eli-
minerar Myntbole golfbana. 
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Esbo 

Stader utvecklingen av mark
anvandningen pa omrade-
na kring de eventuella sta
tionsplatserna for nartrafiken 
i Nummi, Suomusjarvi och 
Muurla. 

Negativa samverkningar med 
motorvagen (buller, storning
ar, inlosningsprocesser). Upp
levs allmant som orimliga. 
Bosattning hamnar mellan 
motorvagen och banan. 

130/66 permanenta invanare 
i omraden over 55 decibel, 
137/83 fritidsbostader i om
raden over 45 decibel. 

19/0 

Det tatare byggandet kring 
de nya eventuella stationerna 
fbrandrar omradets karaktar. 

Effektiviserar kommunikatio
nerna mellan Esbo och Salo. 
Stationerna i Nummi och Ki
tula langt fran tatorterna. 
Olagenheter fbr rekreationen 
vid fyra tjarnar samt fbr kul
turlandskapet i Suomusjar
vi by. 

Esbo 

Stbder utvecklingen av mark
anvandningen pa omrade
na kring de eventuella sta
tionsplatserna fbr nartrafiken 
i Nummi, Suomusjarvi och 
Muurla. 

Negativa samverkningar med 
motorvagen (buller, storning
ar, inlosningsprocesser). Rik
ligt med storningar for fritids
bostadsomradena. 

137/56 permanenta invana
re i omraden over 55 decibel, 
107 I 49 fritidsbostader i om
raden over 45 decibel. Banans 
och motorvagens gemensam
ma bulleromraden bl.a. vid 
Lahnajarvi och Siitoonjarvi. 

16/3 

Splittrar bysamfaundet bl.a. i 
Ahtiala. 

Effektiviserar kommunikatio
nerna mellan Esbo och Sa
lo. Inga stationsreservering
ar; andrar fbrbindelserna pa 
stugomradena. 
Olagenheter for rekreationen 
vid Natura-omradet Kosken
alanen samt for ridrutterna. 

.• 

s.1o M 
X :::<::: __... ,P 

- ~ ~lo)~ 
~ 

Salo 

E~ 
Esbo Etbo 

Stader utvecklingen av mark
anvandningen pa omrade-
na kring de eventuella sta
tionsplatserna for nartrafiken i 
Nummi och Suomusjarvi . 

Negativa samverkningar med 
motorvagen (buller, storning
ar, inlosningsprocesser). 

so I 39 permanenta invanare i 
omraden over 55 decibel, 
108 I 57 fritidsbostader i om
raden over 45 decibel. Banans 
och motorvagens gemensam
ma bulleromraden bl.a. i Ru
otsala. 

19/0 

Gar genom bl.a. Ruotsala by. 

Effektiviserar kommunikatio
nerna mellan Esbo och Salo. 
Dragningen gar genom Ru
otsala by och ger upphov till 
hinderverkningar. 
Olagenheter bl.a. for rekreatio
nen vid Pernjarvi, Kakarlam
mi och Matolammi. Den kan
da fornlamningen Linnamaki i 
Muurla hamnar i den omedel
bara narheten av banan. 

Negativa konsekvenser, bl.a. I 
Kistola by och Lukkarinmaki i 
narheten av Salo centrum. 

Ingar i dragningarna M och E. 

10/0 

Banan splittrar enhetligt 
akerlandskap inom Muurla
Kistolaomradet. 

Negativa konsekvenser vid 
Lukkarinmaki nara Salo cen
trum. 
Minskar boendets trivsel i 
servicehusstiftelsens bosta
der. 
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Esbo Esbo Eab 

Konsekvenser Nya mojligheter pasta- Olagenheter for bl.a. jordbruket Forsamrar tillgangligheten till 
for narings- tionsorterna. samt mojligheterna fOr stugby- tjansterna i Lojo. Olagenheter 
grenaroch 10 ha akrar gar forlorade. arna och gardsbutikerna. fOr jordbruket bl.a. pa Karstu 
tjanster 35 ha skog gar forlorad. 81 ha akrar gar f6rlorade. akeromraden. 

221 ha skog gar f6rlorad. 83 ha akrar gar forlorade. 
210 ha skog gar f6rlorad. 

Luft och Byggandet av genbanan Byggandet av genbanan med- Byggandet av genbanan 
klimat medf6r positiva konsekven- fOr positiva konsekvenser i fra- medfor positiva konsekvenser 

ser i fraga om utslappen av ga om utslappen av vaxthus- i fraga om utslappen av vaxt-
vaxthusgaser och andra fOr- gaser och andra fororeningar husgaser och andra f6rore-
oreningar fran trafiken. fran trafiken. ningar fran trafiken. 

Landskaps- Gar delvis genom samma Gar genom ett landskapsstruk- Gar l2mgst ett smalt nas mel-
och kultur- terrangkorridor som motor- turellt kansligt och smaska- lan Lojosjon och Hormajarvi, 
miljo vag E18. Omfattande enhet- ligt landskap Gar genom en- pa manga stallen genom ett 

liga akeromraden finns inte hetliga akeromraden och kul- landskapsstrukturellt kans-
i narheten av banan. turmi~oer inom Kiikala-Lohi- ligt och smaskaligt omrade. 
Splittrar kulturmiljoerna i lampi-Mustlahtiomradet samt Gar genom enhetliga akerom-
Esboadalen och Gumbole. i Lemula och Muurla. Splittrar raden in om Kiikala- Lohilam-

manga insjolandskap, i syn- pi-Mustlahtiomradet samt i 
nerhet kring Koivulanselka vid Lemula och Muurla. 
Lojosjon och i Enajarviomra- Splittrar manga insjoland-
det. skap, i synnerhet kring Hos-

sansalmi vid Lojosjon, Joen-
Lahti vid Outamonjarvi och i 
omgivningen av Karstunlahti. 
Splittrar Hiitti herrgards, Kii-
kala-Lohilampi och Mustlah-
ti-Makkarjoki samt Muurla 
kulturmiljoer. 

Objekt inom En Natura-bedomning av En Natura-bedomning av Na-
natverket Na- Noux Natura-omrade ska tura-omradet Lakimaki skog 
tura -2ooo goras. ska goras. 

Andra varde- Ger upphov till hinderver- Gar runt Hormajarvi pa norra Gar genom manga vardeful-
fulla naturob- kan fOr djur. Oirekta och in- sidan och under det vardefulla la bergsomraden och natur-
jekt, naturfor- direkta olagenheter for ho- bergsomradet i Karnainen ge- skyddsomraden, gar over Kar-
hf:lllanden och tade arter i Nummela och nom en tunnel. stunlahti och Karstunjoki som 
ekologiska Huhmari. utgor vardefulla habitat. 
ftirbindelser 

Grundvatten Liten risk for f6rorening av Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. 
grundvatten vid Lojoasen. 

Ytvatten Splittrar en sjoplata. Splittrar en sjoplata. 

Objekt med De fororenade markerna vid 
risk for forore- Lojoasen maste undersokas 
nadjordman och eventuellt renas. 

LTrafik Forandras in- Utvecklingen av nartrafiken Utvecklingen av nartrafiken Utvecklingen av nartrafiken 
te. mellan Esbo och Lojo moj- mellan Salo och Muurla moj- mellan Salo och Muurla moj-

liggors. liggors. liggors. 

Anli:iggnings- Byggandet sarskilt storande Byggandet sarskilt storande i Byggandet sarskilt storande 
tid en i Esbo och Veikkola. narheten av Salo centrum. i Lojo och i narheten av Salo 

centrum. 
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Esbo Esbo Esbo Esbo 

Gar genom skogsomraden Olagenheter fOr jordbruket, Splittrar akrarna i Kruusila by. Splittrar akrar bl.a. i Kisto-
och bryter skogsbilvagar. tar odlingsareal och bryter 73 ha akrar gar fbrlorade. la by. 
87 ha akrar gar f6rlorade. forbindelser bl.a. i Ahtiala. 235 ha skog gar forlorad. 
262 ha skog gar forlorad. 54 ha akrar gar forlorade. 

281 ha skog gar f6rlorad. 

Byggandet av genbanan Byggandet av genbanan Byggandet av genbanan med- Byggandet av genbanan 
medfor positiva konsekvenser medfbr positiva konsekvenser for positiva konsekvenser i fra- medf6r positiva konsekvenser 
i fraga om utslappen av vaxt- i fraga om utslappen av vaxt- ga om utslappen av vaxthus- i fraga om utslappen av vaxt-
husgaser och andra forore- husgaser och andra forore- gaser och andra fororeningar husgaser och andra f6rore-
ningar fran trafiken. ningar fran trafiken. fran trafiken. ningar fran trafiken. 

Gar genom enhetliga aker- Gar genom enhetliga aker- Gar genom enhetliga aker- Gar genom en tat stadsstruk-
omraden i Laperla och Muur- omraden inom Ahtiala- och omraden inom Laperla- och tur inom Salo stads centrum-
la. Splittrar manga insjoland- Muurlaomradena. Splittrar Ruotsalaomradena. Splittrar omrade. 
skap, i synnerhet i omgiv- landskapet kring manga sj6- landskapet kring manga sj6ar. Splittrar Lukkarinmaki kul-
ningen av Koivulanselka vid ar. De skadligaste konsekven- De skadligaste konsekvenser- turmilj6. 
Lojosjon och av Salmijarvi. serna i omgivningen av Koi- na i omgivningen av Koivulan-
Splittrar Raati, Laperla, Kruu- vulanselka vid Lojosjon. selka vid Lojosjon. 
sila och Muurla kulturmilj6er. Splittrar Raati, Ahtiala och Splittrar Raati, Ahtiala och 

Muurla kulturmiljoer. Muurla kulturmilj6er. 

En Natura-bed6mning av Kis-
konjoki 6vre lapp Koskenala-
nenska goras. 

Gar runt Hormajarvi pa norra Gar runt Hormajarvi pa norra Gar runt Hormajarvi pa norra 
sidan och under det vardeful- sidan och under det vardeful- sidan och under det vardeful-
la bergsomradet i Karnainen la bergsomradet i Karnainen la bergsomradet i Karnainen 
genom en tunnel. genom en tunnel. genom en tunnel. Gar genom 

manga vardefulla bergsomra-
den aster om Salo. 

Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. Enbart ringa konsekvenser. 

Gar over sjoar och sma vat- Splittrar en sj6plata. Splittrar en sjoplata. 
tendrag, i synnerhet i Lojore-
gionen. 

Utvecklingen av nartrafiken Utvecklingen av nartrafiken 
mellan Salo och Muurla m6j- mellan Salo och Muurla moj-
ligg6rs. ligg6rs. 

Byggandet sarskilt storande i Byggandet sarskilt st6rande i Byggandet sarskilt storande i Byggandet sarskilt storande i 
narheten av Salo centrum. narheten av Salo centrum. narheten av Salo centrum. narheten av Salo centrum. 
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