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Hanke ja sen keskeiset vaikutukset 

Liikenne- ja viestintaministerib asetti lop
puvuonna 2004 tyoryhman selvittamaan 
ns. ELSA-radan (Espoo-Lohja-Salo) tar
vetta ja mahdollisia linjausvaihtoehtoja 
jatkosuunnittelupaatosta ja tulevia kaava
varauksia varten. Vuonna 2006 valmistui 
tyoryhman tyon tuloksena selvitys, jonka 
johtopaatoksena seurantaryhma esitti, et
ta uusi no pea junayhteys on tarpeen sisal
lyttaa maankayton suunnitelmiin pitkan 
aikavalin varauksena, koska Helsinki-Tur
ku -yhteysvali on strategisesti merkittava 
Suomen liikennejarjestelmassa. 

Seurantaryhman esityksen mukaisesti 
valilla Espoo-Salo tulee varautua uuteen 
Lohjan kautta kulkevaan linjaukseen. Va
lilla Espoo-Lohja ratayhteyden tulee seu
rantaryhman mukaan perustua Uuden
maan vahvistetussa maakuntakaavassa 
olevaan, moottoritieta myotailevaan oh
jeelliseen linjaukseen. 

Valilla Lohja-Salo esiselvityksessa tar
kasteltiin kahta eri linjausvaihtoehtoa. Toi
nen oli vanhaan ELSA-ratavaraukseen pe
rustuva linjaus ja toinen E18-moottoritie
hen tukeutuva linjaus. Liikenne- ja viestin
taministeribn kannanoton mukaan valil
la Lohja -Salo Ratahallintokeskuksen (ny
kyinen Liikennevirasto) ja kaavoitusviran
omaisten tulee yhteistyossa selvittaa, mi
ka linjaus maakuntakaavoissa ja kuntien 
kaavoissa tullaan esittamaan. 

Tassa tyossa tehtavana on ollut radan 
alustavan yleissuunnitelman ja ymparis
tovaikutusten arvioinnin (YVA) tekeminen 
valille Espoo-Salo. Suunnittelualueen pi
tuus on noin 95 kilometria linjausvaihto
ehdosta riippuen ja rata suunnitellaan 
kaksiraiteisena sekaliikenneratana. Radal
la ei sallita tasoristeyksia, ja sen tavoite
nopeus on 300 km/h. 

Ymparistovaikutusten arvioinnissa on 
tutkittu seuraavia vaihtoehtoja: 

Valilla Espoo-Lohja on ta rkasteltu yh
dessa maastokaytavassa Turunvaylan tun
tumassa kulkevaa ratalinjausta (Uuden
maan maakuntakaavassa esitetty ohjeel
linen linjaus). 

Valilla Lohja- Salo on arvioitu kahta paa
vaihtoehtoa seuraavasti: 
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Vaihtoehto M, ratalinjaus noudattaa ra
tageometrian puitteissa Helsinki- Tur
ku E18 -moottoritien maastokaytavaa. 
Vaihtoehto E, ratalinjaus noudattaa 
ratageometrian puitteissa vanhaa EL
SA-linjausta, kuitenkin niin, etta Kar
naisten ja Lohjanharjun valissa se nou-

dattaa E18-moottoritien maastokayta
vaa. 

Vaihtoehdolla M on kaksi alavaihtoehtoa: 
Alavaihtoehto Mp noudattaa E18-
moottoritieta Ylisjarven pohjoispuolel
le saakka . 
Alavaihtoehto Mk erkanee paavaihto
ehdosta M Lahnajarvella ja yhtyy paa
vaihtoehtoon E Aneriojarven etela
puolella. 

Vaihtoehdolla Eon yksi alavaihtoehto: 
Alavaihtoehto Ee erkanee paavaih
toehdosta E Lohjan Lempoonsuol
la, sijoittuu Routioon, Paloniemeen ja 
Karstuun, missa se yhtyy jalleen paa
vaihtoehtoon E. 

Vertailuvaihtoehto O+: Vaihtoehtona O+ 
on tarkasteltu nykyista Rantarataa ja sen 
kehittamis- ja parantamistoimenpiteita. 

O+ vaihtoehto (Rantarata) on otettu 
mukaan YVA-vertailuun vain alueraken
teen osalta. Espoo-Salo-oikoradan ta
loudellista kannattavuutta ei ole tutkittu 
perusteellisesti tassa YVA-arvioinnissa ei
ka sen kannattavutta ole verrattu Ranta
radan kehittamisen hyotyihin ja kustan
nuksiin. Taman YVA-arvioinnin tavoittee
na on mahdollisen Espoon ja Salon vali
sen oikoradan selvittaminen ja sijoittami
nen alueidenkaytbn kaavoihin . 

YVA-menettely 
Ymparistbvaikutusten arviointimenette
lylla tuotetaan paatoksenteossa tarvitta
vaa tietoa. Sen avulla parannetaan osal
listen vaikutusmahdollisuuksia ja lisataan 
tietoa hankkeesta, hankealueen nykyti
lasta, eri osapuolten nakemyksista seka 
hankkeen aiheuttamista vaikutuksista. 

YVA-menettelyssa on kaksi vaihetta: ar
viointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe. 
Arviointiohjelma on suunnite lma siita, mi
ta ymparistovaikutuksia arvioidaan ja mi
ten arviointi toteutetaan. Espoo-Salo -oi
koradan ymparistovaikutusten arviointi
ohjelma oli nahtavilla 14.9.-13.11.2009 
valisen ajan. Hankkeen yhteysviranomai
nen Uudenmaan ELY -keskus antoi lau
suntonsa ohjelmasta 7.12.2009. 

Arviointiohjelman ja siita sadun pa
lautteen perusteella tehtiin varsinainen 
vaikutusten arviointi, jonka tulokset on 
esitetty ymparistbvaikutusten arviointi
selostuksessa. Samanaikaisesti ymparis
tovaikutusten arviointityon kanssa laa-
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dittiin Espoo-Salo -oikoradan alustava 
yleissuunnitelma. 

YVA-prosessissa ei tehda suositusta 
vaihtoehtojen valilla. 

Merkittavimmat ymparistovaikutukset 

Moonkdytto j o oluerokenne 
Oikorata tehostaa paakaupunkiseudun ja 
Varsinais-Suomen valisia yhteyksia. Oiko
rata mahdollisine paikallisjunaliikenteen 
asemavarauksineen ja -paikkoineen tukee 
nykyisten ja suunniteltujen asuin- ja tyo
paikka-alueiden toteuttamista ja tehosta
mista Espoon ja Lohjan valilla. Oikorata ei 
kuitenkaan oleellisesti heikenna Rantara
dan varren taajamien kehitysnakymia. 

Keskeisin ero oikoradan eri vaihtoehto
jen valilla syntyy mahdollisten lahiliiken
teen asemapaikkojen toteutumisesta. Nii
den kehitys on mahdollista kuitenkin vas
ta kaukana tulevaisuudessa. Lohjan ja Sa
lon valille esitettyj en mahdollisten paikal
lisjunaliikenteen asemapaikkojen kehitta
mislahtokohdat eivat ole erityisen hyvat, 
Muurlan ehka vahan muita paremmat. 

Hieman muita parempina voidaan pi
taa vaihtoehtoja M, Mk ja E, koska ne an
tavat mahdollisuuden Muurlan lahiliiken
teen asemapaikkaan. Vaihtoehdot M ja 
Mp mahdollistavat Suomusjarven asema
paikan. Vaihtoehdot E ja Ee muodostavat 
uuden maastokaytavan pitkalle matkalle, 
kun taas vaihtoehdot M, Mk ja Mp sijoit
tuvat lahelle E18 -moottoritien maasto
kaytavaa. Vaihtoehdossa Mp pirstoutumi
nen on vahaisinta. Maankayttovaikutuk
siltaan huonoin vaihtoehto on Ee, koska 
se rajoittaa Roution ja Paloniemen aluei
den kehittamista. 

Oikoradan aiheuttamat merkittavat 
estevaikutukset maankaytbn kehittami
selle ovat kaikissa linjausvaihtoehdoissa 
lievennettavissa yksityiskohtaisemman 
suunnittelun yhteydessa yli- ja alikulku
jarjestelyilla. 

Jos oikorataa ei toteuteta (vaihtoehto 
O+ ), jaa nopeampaan raideli ikenneyhtey
teen Lohjalla ja Salossa seka paakaupun
kiseudun ja Varsinais-Suomen valilla pe
rustuva vetovoimaisuuden kasvu toteutu
matta. Parannettavan Rantaradan varrella 
maankayttb tehostuu ja tiivistyy vaiheit
tain. Paikallisjunaliikenteen rata ja ase
mapaikat taajamineen Espoon keskuk
sen ja Lohjan valilla voidaan toteuttaa se
ka oikorata-vaihtoehdoissa etta o+ -vaih
toehdossa. 



Ihmisten elinolotja viihtyvyys 
Radalle on osoitettu Uudenmaan maa
kuntakaavassa ohjeellinen linjaus Es
poosta Lohjalle. Lohjalta eteenpain Sa
lon suuntaan maakuntakaavassa on lii
kenteen yhteystarve. Paikalliset kritisoivat 
vuosia jatkuneen suunnittelun tuottaneen 
jopa sukupolvelta toiselle siirtyvaa huolta 
erityisesti melusta, viihtyvyydesta, radan 
varteen jaavien kiinteistbjen arvon kehi
tyksesta seka mahdollisista kiinteisto
jen lunastuksista. Paikalliset pitavat han
ketta tarpeettomana ja haitallisena eten
kin Lohjan ja Salon valisilla alueilla, mika 
on johtanut laajaan vastustukseen. Asu
miselle haittaa aiheuttavat eniten raide
liikenteen melu ja radan nakyminen mai
semassa. Rata heikentaa vakituisen asu
misen ja loma-asumisen viihtyisyytta eri
tyisesti radan valittomassa laheisyydes
sa. Rata heikentaa mybs useiden virkis
tysalueiden arvoa ja hairitsee virkistysyh
teyksia. 

Melu 
Suurimmat vaikutukset melulla on Es
poo-Lohja valilla, Salon taajamassa ja 
Lohjan lansipuolella linjausvaihtoehdon 
Ee ymparistossa. Espoo-Lohja valilla ra
talinjaus kulkee useiden asuinkeskitty
mien kautta. Talla valilla on paljon me
lulle altistuvia asukkaita ja toisaalta alu
eet ovat jo nykyisin meluisia. Linjausvaih
toehto Ee lavistaa tiheaan asutut Routi
on, Hiitin ja Paloniemen. Salon taajamas
sa raideliikenteen melulla altistuu useita 
asukkaita, kun ratalinjaus kulkee asuin
alueen lapi. Huomattavia meluvaikutuksia 
kohdistuu mybs radan ja moottoritien va
liin jaaviin rakennuksiin. Tallaisia raken
nuksia on linjausvaihtoehdon Mk, linjaus
vaihtoehdon Mp ja linjausvaihtoehdon M 
Ua E+M) varsilla. 

Ohjearvojen ylitykset kohdistuvat kai
kissa linjausvaihtoehdoissa ehka linja
usta Ee lukuun ottamatta suurimmaksi 
osaksi loma-asumiseen kaytettaviin alu
eisiin. Tama selittyy silla, etta loma-asu
miseen sovelletaan tiukempia ohjearvo
ja. Linjauksen E ymparistbssa meluvai
kutukset loma-asumiseen ja ymparistbbn 
yleensa ovat erilaisia kuin linjauksella M. 
Linjaus E kulkee nykyisin hyvin hiljaisilla 
alueilla, ja uusi rata aiheuttaisi siella to
taalisen muutokseen aanimaisemaan. Ju
nat eivat aiheuta jatkuvaa melua, mutta 
hiljaisessa ymparistossa melu on kuulta
vissa sopivissa olosuhteissa hyvin kauas. 
Moottoritien varrella moottoritien melu ja 
muu melu peittaa junan aanta ja siksi me
lu on kuultavissa vain lahella rataa, mis
sa se aiheuttaa korkeita melutasoja. Toi-

saalta moottoritien varrella jo nyt melu
vaikutuksilla kuormitettujen alueiden me
lukuorman lisaantymisen voidaan ainakin 
radan ja moottoritien valiin jaavien aluei
den osalta pitaa erittain haitallisena. 

Linjaukselle M suunniteltiin alustavasti 
meluesteita 19 km. Muille linjauksille me
luesteita suunniteltiin enemman: linjauk
selle E 25 km, linjaukselle Mk 24 km, linja
ukselle Mp 22 km ja linjaukselle Ee 30 km. 
Alustavasti mitoitetulla meluntorjuntarat
kaisulla ei saada suojattua kovin suurta 
joukkoa asukkaista ja lomarakennuksis
ta melulta. Lomarakennusten suojaami
nen on haastavaa, koska lomarakennuk
sille sovelletaan alhaisempia ohjearvoja, 
kuin vakituiselle asutukselle. 

Eri linjausvaihtoehdoilla ei ole melul
le altistuvien ihmisten maarien kannalta 
merkittavia eroja. Vaihtoehto Ee aiheuttaa 
ilman meluntorjuntaa hieman enemman 
haittoja asukkaille ja loma-asukkaille kuin 
muut vaihtoehdot, mutta meluntorjunnal
la ero voidaan poistaa. Siksi linjaukselle 
Ee on mitoitettu enemman meluntorjun
taa kuin muille linjauksille. Linjausvaih
toehtojen merkittavimmat erot syntyvat 
siita, kulkevatko ne valmiiksi meluisassa 
ymparistbssa vai nykyisin hiljaisessa ym
paristbssa. 

Torino 
Tarinariskin kannalta ongelmallisilla peh
meiden maalajien alueilla rata tullaan seu
raavissa suunnitteluvaiheissa suunnittele
maan ja toteutuessaan perustamaan paa
lulaattojen tai massanvaihtojen varaan si
ten, ettei junaliikenteesta tule aiheutu
maan ymparistoa hairitsevaa tarinaa. 

Ennen tarinaa aiheuttavien rakenta
mistbiden, kuten paalutus- ja louhinta
tybt, aloitusta kaikkien tarinan vaikutus
alueella sijaitsevien rakennusten ja raken
teiden osalla tullaan laatimaan tari nan 
ymparistbselvitys, jossa maaritellaan eri 
kohteiden tarinansieto, tarinan raja-arvot 
seka tarvittavat suojaus- ja jatkotoimen
piteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun 

muassa rakennekatselmukset, tarinavai
mennukset herkkien laitteiden osalla se
ka tietyissa tapauksissa painumaseuran
ta, mikali tarinan voidaan olettaa aiheut
tavan rakenteissa painumariskia. 

Ilma ja ilmasto 
Espoo-Salo-oikoradan rakentamisella on 
positiivisia vaikutuksia liikenteen kasvi
huonekaasujen ja muiden epapuhtauksi
en paastbihin. Tieliikenteen paastojen va
hentyminen parantaa osaltaan mybs pai
kallista ilman laatua moottoritien E18 la
hiymparistbssa. 

Mao- ja kalliopero 
Leikkaukset, tunnelit, pengertaytot ja la
jitykset muuttavat maastonmuotoja huo
mattavasti. Hanke on voimakkaasti mas
saylijaamainen, joten massojen tehokas 
hybdyntaminen vaatii harkintaa. Uusiutu
mattomien luonnonvarojen ku~etus hyo
tykayttbbn muualle on suositeltavaa, mi
kali se on mahdollista. Hankkeen aiheut
tama massojen siirto vaikuttaa mybs alu
een vesitalouteen, silla pintavesien virta
ukset ovat pitkalti sidoksissa olemassa 
olevaan topografiaan. Voimakkaasti vaih
televan topografian johdosta massojen 
poisto voi aiheuttaa vesien keraantymis
ta syvanteisiin tai lahialueiden kuivumis
ta pintavirtauksien voimistuessa tai esty
essa. 

Ruhjealueet aiheuttavat sortumavaa
ran alueilla, joissa rata kulkee epaedul
lisesti paarakosuuntaan nahden. Koska 
oletettavasti rata kulkee paaosin kohti
suoraan ruhjeita vasten, epaedullisia leik
kauksia tai tunneleita on todennakbises
ti vahan. Ruhjeisiin liittyva veden virtaus 
voi aiheuttaa vuotoja niissa leikkauksis
sa, joissa esiintyy voimakkaasti taytteisia 
ruhjeita. 

Maisema ja kulttuuriymporisto 
Alueen maastonmuodot ovat vaihtele
via ja vesistoja on runsaasti. Maisemara
kenne suuntautuu paasaantoisesti poh-
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jois-etela- tai koillis-lounaissuuntaisesti. 
Linjaukset kulkevat yleensa maisemara
kenteen suuntautuneisuutta vasten. Ra
ta on pysty- ja vaakageometrialtaan jayk
ka . Siksi rata sovitetaan maastoon pen
kereiden, kallio- ja maaleikkausten, tun
neleiden seka siltojen avulla. Muutoksen 
sietokyky vaihtelee erilaisilla alueilla. Mai
semarakenteellisesti selkea alue saattaa 
kestaa radan tuoman muutoksen parem
min kuin pienipiirteinen maisema. 

Suunnittelualueella on pitka asutus
historia. Van hat pellot, kylanpaikatja kult
tuurihistoriallisesti arvokas rakennuskan
ta luovat lukuisia merkittavia kulttuuriym
paristoja, joita on kaikkien linjauksien vai
kutusalueella. Kulttuuriymparistojen kan
nalta Mk-vaihtoehdon tuomat haitat ovat 
vahaisimmat. Ee-linjauksen kulttuuriym
paristoihin kohdistuvat vaikutukset ovat 
haitallisimmat. 

Muinaisjaannoksia on suunnittelualu
eella runsaasti, ja niita sijoittuu jokaisen 
linjauksen vaikutusalueelle. Maarallises
ti eniten muinaisjaannoksia jaa radan la
heisyyteen M -vaihtoehdon alueella, lahes 
yhtalailla Ee -linjauksen alueella. Vahi
ten muinaisjaannoksia sijoittuu Mk-linja
uksen laheisyyteen. Haitat I-luokan mui
naisjaannoksille (valtakunnallisesti arvok
kaille) ovat voimakkaimmat Muurlan Lin
namaen alueella Mp -linjauksella. 

Laajat yhtenaiset peltoalueet ovat seka 
tuotannollisessa mielessa etta maisemal
lisena kokonaisuutena merkittavia. Laa
jimmat yhtenaisimmat peltoalueet sijoit
tuvat Aneriojokilaaksoon ja Ylisjarven ym
paristoon. Laajat peltoalueet sailyvat ra
dasta huolimatta kohtalaisen suurina alu
eina. Pienemmat peltoalueet voivat pirs
toutua radan vuoksi pieniksi. Linjausten 
aiheuttamissa vaikutuksissa peltoaluei
siin ei ole suurta eroa; kaikki linjaukset 
halkovat ni in laajoja yhtenaisia kuin pie
nempia peltoalueita. 

Kaikki ratalinjaukset aiheuttavat mai
semallisia muutoksia lukuisten jarvien 
ymparistossa. E- ja Ee -linjausten aiheut
tamat vaikutukset jarvimaisemaan ovat 
voimakkaimmat. Ne ylittavat tai sivuavat 
lukuisia lahtia, salmia ja poukamia muun 
muassa Lohjanjarvella ja Enajarvella. 
M -linjauksien vaikutukset ovat myos voi
makkaita. Ee-linjausta lukuun ottamatta 
muut linjaukset aiheuttavat merkittavan 
muutoksen Lohjanjarven Koivu lanselan 
ymparistossa. Mk -vaihtoehdon voidaan 
katsoa olevan edullisin suhteessa jarvi
maiseman muutokseen. 

Eri vaihtoehtojen vaikutukset maise
maan ja kulttuuriymparistoihin ovat va
haisemmat M -vaihtoehdossa ja sen ala-
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vaihtoehdoissa kuin E -vaihtoehdoissa. M
linjaukset sijoittuvat osittain moottoritien 
laheisyyteen, kun taas E -linjaukset puh
kaisevat taysin uuden maastokaytavan 
herkkaan ja melko koskemattomaan ym
paristoon. M -linjauksien sisalla Mk -vaih
toehdolla voidaan katsoa olevan vahai
simmat haitalliset vaikutukset. Ee-vaih
toehdon haitalliset vaikutukset ovat voi
makkaimmat. 

Natura 2000 -verkoston kohteet 
Natura-tarveharkinnan perusteella varsi
nainen Natura-arviointi tulee tehda Kis
konjoen latvavesista Koskenalasen osal
ta, jos linja Mk valitaan jatkosuunnitte
luun. Lakimaenmetsan Natura-alueesta 
tulee tehda Natura-arviointi, jos linja Ee 
tulee jatkosuunnitteluun. Nuuksion Na
tura-alueelle saattaa kohdistua rakenta
misen aikaisia seka junaliikenteen aiheut
tamia meluvaikutuksia. Veikkolan asema
varaus on esitetty Nuuksion Natura-raja
uksen lounaiskulmaan. Rakentamisen ai
kaisen hairion ja asemavarauksen vuoksi 
hankkeen vaikutuksista Nuuksion Natu
ra-alueen suojeluarvoihin on tehtava var
sinainen Natura-arviointi jatkosuunnitte
lun yhteydessa. 

Muut arvokkaat luontokohteet 
Kaikilla linjausvaihtoehdoilla on epasuo
tuisia vaikutuksia arvokkaisiin luonnon 
alueisiin ja kohteisiin. Keskeiset ongelmat 
ovat arvokkaiden alueiden tuhoutuminen, 
heikentyminen, pirstoutuminen tai niiden 
valisten yhteyksien katkeaminen. 

Eniten haitallisia vaikutuksia syntyy 
vaihtoehdossa E+M Espoon ja Lohjan va
lilla, missa rata sijoittuu lahelle mania ar
vokkaita luontokohteita. Lohjalla paaosa 

linjausvaihtoehdoista kiertaa Hormajarven 
pohjoispuolelta, ja ne alittavat arvokkaan 
kallioalueen tunnelissa. Vaihtoehto Ee sen 
sijaan leikkaa useita arvokkaita kallioaluei
ta ja luonnonsuojelualueita ja ylittaa myos 
Karstunlahden ja Karstunjoen, jotka ovat 
huomionarvoisia elinymparistoja. 

Radan paavaihtoehdot E ja M Lohjan 
ja Salon valilla halkovat kumpikin Lohjan 
Sepanniemensalmen ylityksen jalkeen ar
vokkaita kallioalueita, paikoin tunneleissa. 
Alavaihtoehto Mk halkoo saman luonnon 
ydinalueen ja myos ylittaa Natura-alueen. 
Alavaihtoehto Mp halkoo useita arvokkai
ta kallioalueita Salon taajaman itapuolel
la. Naiden alavaihtoehtojen suoran vaiku
tuksen alueella on siis useampia arvok
kaiksi rajattuja luonnonalueita kuin paa
vaihtoehdon M. 

Kasvillisuus, elCiimisto ja ekologiset 
yhteydet 
Ratahankkeella voi olla merkittavia haital
lisia vaikutuksia suunnittelualueen elai
mist66n ja kasvillisuuteen. Osa vaikutuk
sista on vain rakentamisen aikaisia, mutta 
suurin osa vaikutuksista on pysyvia. Ra
kentamisen aikana veden samentuminen 
kaivu- ja ruoppaustoiden vuoksi voi aihe
uttaa valiaikaista haittaa ainakin suden
korentolajistolle. Tama koskee rehevien 
lahtien seka jarvien ja lampien ylityksia. 
Pysyvana vaikutuksena rata saattaa kat
kaista elainten luonnollisia kulkuvaylia. 

Linnustoon vaikuttavia tekijoita ovat 
lintujen elinymparistojen tuhoutuminen 
ja heikentyminen seka meluvaikutuksen 
lisaantyminen. Kasvillisuuteen radan ra
kentaminen voi vaikuttaa suoranaisen ha
vittamisen lisaksi muuttamalla arvokkai
den elinymparistojen olosuhteita. 



Liito-oravan elinalueita loytyy eniten 
kaikkien vaihtoehtojen yhteiselta linja
osuudelta E+M. Viitasammakolle ja su
denkorennolle hyvia lisaantymispaikkoja 
osuu eniten linjaukselle E. Linjauksen Mp 
vaikutukset liitteen IV( a) lajeihin ovat ole
massa olevan tiedon perusteella vahaiset. 

Kaikki leveammat vesistonosat ylite
taan silloilla, joiden alle jatetaan vahin
taan kuivapoluksi soveltuvat penkereet. 
Leveimpien penkereiden ja korkeiden sil
tojen muodostamat viheryhteydet so
veltuvat saukkojen, mutta mybs muiden 
elainten kayttoon. 

Ekologisten yhteyksien ja luonnon 
ydinalueiden kannalta kaikilla vaihtoeh
toisilla ratalinjauksilla on kielteisia vaiku
tuksia. Suurin luonnon ydinalue on Kis
konjoen-Pernionjoen seudulla. Kaikki ra
tavaihtoehdot pirstovat tata aluetta, jota 
jo ennestaan halkoo E18-moottoritie. Alu
eiden yhtenaisyytta voidaan turvata, jos 
rata rakennetaan tunneliin tai sillalle tar
keimpien yhteyksien kohdalla. 

Vaihtoehto M sijoittuu suurelta osin sa
maan maastokaytavaan E18 -moottoritien 
kanssa. Radan ja tien yhdistelma kaven
taa jo pirstottuja luonnonalueita ja niiden 
valisia yhteyksia seka lisaa alueiden rik
konaisuutta. Vaihtoehto E taas tuo esteen 
uudelle alueelle ja lisaa pirstoutumista. 
Toisaalta M -vaihtoehdoissa luonnonalu
eiden valisten ekologisten yhteyksien sai
lyttaminen on vaativampaa. Viheryhteyk
sia pyritaan toteuttamaan samoissa koh
dissa kuin E18-moottoritiellakin . 

Tarkemmassa suunnittelussa valitun 
ratavaihtoehdon ekologisten yhteyksi
en tarpeet on selvitettava perusteellises
ti luontoarvot ja lajien erityisvaatimukset 
huomioiden, jotta syntyva estevaikutus 
olisi mahdollisimman vahainen. 

Pintavedet 
Rata tulee kaikissa vaihtoehdoissa ylitta
maan useita vesistojen osia. Pintavesiin 
kohdistuvat vaikutukset ovat paaasiassa 
rakennusvaiheen aikaisia. 

Vaihtoehdolla M arvioidaan olevan va
hemman haitallisia vaikutuksia arvokkaik
si todettuihin ja suojeltuihin vesialueisiin. 
Vaihtoehdon M vaikutusalueella on maa
rallisesti vahemman pintavesia, kuin vaih
toehdolla E. Vaihtoehto M ylittaa enemman 
potentiaalisia vuollejokisimpukkakohteita, 
jotka tulee tarkistaa ennen rakentamista. 

Tunnelien ja kallioleikkausten louhin
nan seka muun rakentamisen aikaisia ve
sistovaikutuksia voidaan vahentaa raken
tamalla vesienkasittelyjarjestelmia, joilla 
voidaan estaa kiintoaineen ja typenyhdis
teiden kulkeutuminen vesistoihin. 

Pohjavedetja pilaantuneet moat 
Radan kayton aikainen pohjavesiriski Liit
tyy lahinna vaarallisten aineiden kuljetuk
siin ja mahdolliseen onnettomuusriskiin. 
Normaalitilanteessa rautatiekuljetuksis
ta tai radanpidosta ei aiheudu vaikutuksia 
pohjaveteen. Radan rakentamiseen liitty
via mahdollisia haitallisia vaikutuksia voi
daan ehkaista ennen rakentamista tehta
villa pohjavesiolosuhteiden lisaselvityksil
la seka pohjavesiriskit huomioon ottava lla 
rakentamisen ennakkosuunnittelulla. Vai
kutukset pohjavesiin ovat vahaisimmat 
vaihtoehdoissa Mp, E ja Ee. 
Ratalinjavaihtoehtojen kohdalle sijoit
tuu pilaantuneen maaperan riskikohteita, 
jotka on otettava huomioon rataa raken
nettaessa. Suurin osa kohteista sijoittuu 
valille Espoo-Lohja. Merkittavimmat vai
kutukset radan rakentamiselle aiheutuu 
todennakoisesti entisista kaatopaikois
ta, joiden jatetaytto on yleensa pilaan
tunutta, ts. jatetaytossa on useita hait
ta-aineita. Merkittavimmat pilaantuneen 
maaperan aiheuttamat vaikutukset liitty
vat pilaantuneiden alueiden mahdollisiin 
kunnostuksiin ja niiden aiheuttamiin kus
tannuksiin. Mahdollisia kunnostamisen 
ymparistovaikutuksia voidaan kontrolloi
da kunnostuksen yhteydessa. 

Uikenne 
Matka-aikojen, suoritteiden, asemien ja 
liikenteen kannalta linjausvaihtoehtojen 
valiset erot ovat vahaisia. Yhteiskuntata-

loudellinen laskelma ei osoita mitaan lin
jausvaihtoehtoa kannattavaksi. Vaikka 
hanke tuottaa matkustajiin ja ymparis
toon kohdistuvia hyotyja, investointikus
tannukset ovat niin suuret, etta saastot 
eivat riita niita kattamaan. Tallainen las
kelma ei ota kantaa muun muassa alue- ja 
yhdyskuntarakennevaikutuksiin, elinkei
noelaman toimintaedellytyksiin tai luon
toarvoihin. Siksi yhteiskuntata loudellista 
laskelmaa tulee kayttaa vain yhtena osa
na kokonaisarviota. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Pitkan rakentamisajan (6-10 vuotta) vuok
si myos rakentamisen aikaiset haitat ovat 
pitkakestoisia. Vaikutukset painottuvat kui
tenkin aina tietyille alueille rakentamisvai
heistuksen mukaan. Suurimmat rakentami
sen aikaiset haittavaikutukset syntyvat ra
kentamisliikenteen ja -kuljetusten hairiois
ta seka muulle liikenteelle etta paikalliselle 
asutukselle. Paalutus-, rajaytys- seka lou
hintamelu ja -tarina seka polyaminen aihe
uttavat huomattavaa haittaa asukkaille ja 
luonnonymparistolle. 

Rakentaminen aiheuttaa paikoin poh
javeden pinnan alenemista ja pintavesien 
samenemista paikoissa, joissa vesien la
heisyydessa tehdaan rakentamistoimen
piteita, muun muassa siltapaikoilla. Lou
hinnasta ja tunnelien rakentamisesta ai
heutuu rajaytysainejaamia, joiden paasy 
laheisiin vesistoihin tulee estaa. 
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Muut nykyiset radat 

Merkittavat tiet 

Lohjanjarven ja Hiidenveden jarvialue 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (RKY2009) 
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0 + M+E Espoo-Lohja VEE Lohja-Salo (Aarnionpera) Ee Lohja-Salo (Aarnionpera) 

Salo Salo E ~ :::;( ,...--- ~e ::;(,...--'~ --:z ~~ 
E+M ~~ 

.......__ Lohja .......__ Lohja 

..... Espo< 

Alueraken- Espoon ja Sa- Lohjalla uuden aseman ra- Tukee Sammatin ja Muurlan Tukee Sammatin ja Muurlan 
ne ja maan- Lon valilla ke- kentaminen nykyisen kes- mahdollisten lahiliikenteen mahdollisten lahiliikenteen 
kaytto hitys tukeutuu kustan pohjoispuolelle luo asemapaikkojen alueiden asemapaikkojen alueiden 

E18-moottori- edellytyksia uuden raide- maankayton kehittamista. maankayton kehittamista. 
tiehen. Espoon liikenteeseen tukeutuvan 
ja Lohjan va- asuin- ja tyopaikka-alueen 
Lilla paikallis- kehittamiselle. Maankayton 
junaliikenteen tehostaminen uuden ase-
kayttoonotto man ymparilla kasvattaa 
on kuitenkin Lohjan pitkaa nauhamaista 
mahdollista. taajamarakennetta pohjoi-
Parannettavan sen suuntaan . 
Rantaradan 
varrella maan-
kaytto tehos-
tuu ja tiivistyy 
vaiheittain. 

Ihmisten elin- Nopeuttaa ny- Huomattavia vaikutuksia Halkoo maaseutumaisia aluei- Lapaisee Lohjanjarven kan-
olot ja viihty- kyisten radan- paikoin, mm. Kolmirannas- ta ja suosittuja loma-asunto- naksen ahtaissa paikoissa. 
vyys varsipaikka- sa ja Veikkolassa. Useita alueita. Huomattavia vaikutuk- Heikentaa seka vakituisen et-

kuntien asuk- asuntoja jaa radan alle. Es- sia mm. Lohilammelta Enajar- ta loma-asumisen viihtyisyyt-
kaiden kulku- tevaikutus on huomattava ven seka Lemulassa. ta. Hiitissa ja Paloniemessa 
yhteyksia paa- etenkin taajamissa. jaa asuinrakennuksia linjauk-
kaupunkiseu- sen alle tai valittomaan lahei-
dun ja Salon syyteen. 
suuntaan. 

Melu 129 I 71 vakituista asukasta 130 I 57 vakituista asukasta yli 135 I 49 vakituista asukasta 
paivatasot il- yli 55 desibelin alueella 55 desibelin alueella yli 55 desibelin alueella, 
man melun- 70 I 37 loma-asuntoa yli 45 148 I 87 loma-asuntoa yli 45 91 I 34 loma-asuntoa yli 45 
torjuntaa I desibelin alueella desibelin alueella desibelin alueella 
meluntorjun- Heikentaa hiljaisten aluei-
nan den luonteenomaista rauhal-
kanssa lisuutta. 

Asuinraken- 4213 2215 24111 
nuksiallo-
marakennuk-
sia radan La-
heisyydessa 
(<30m) 

Vaikutukset Uusilla asemanseuduilla Halkaisee Mustlahden, Salmen Halkoo pitkanomaista taaja-
alueen luon- kerrostalorakentaminen kylan ja Arpalahden perinteisia ma-aluetta Lohjalla. haittaa 
teeseen ja yh- muuttaa alueen luonnetta. maisemia. Hiitin ja Paloniemen rauhalli-
teistillisyy- sia asuinalueita . 
teen 

Vaikutukset Ihmisten toi- Tehostaa liikkumista valilla Tehostaa liikkumista valilla Es- Tehostaa liikkumista valilla 
ihmisten toi- mintaymparis- Espoo-Salo. Uudet asemat poo-Salo. Sammatin asema- Espoo-Salo. Estevaikutuksia 
mintaympa- to sailyy ny- sivussa taajamista (Lohja, paikka on erillinen ja sivussa Lansi-Lohjan taajamissa. 
risttitin ja vir- kyisellaan. Veikkola, Nummela). Huo- taajamista. Haittaa Natura-alueiden ja 
kistykseen li lasten liikkumisreittien Haittaa virkistyskayttoa mm. valtakunnallisten luonnon-

turvallisuudesta, erityisesti Aneriojoen laaksossa seka La- suojelualueiden kayttoa. 
taajamissa. heisten lampien rannoilla. 
Haittaa vi rkistysyhteyksia 
mm. Nupurinjarvella ja Kol-
mirannassa seka Peralanjar-
ven virkistyskayttoa. Poistaa 
Mynttilan golfkentan. 
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M Lohja-Salo (Aarnionpera) 

""'• M '<-~~ Lohja 

&poo 

Tukee Nummen, Suomusjar
ven ja Muurlan mahdollisten 
lahiliikenteen asemapaikko
jen alueiden maankaytbn ke
hittamista. 

Kielteisia yhteisvaikutuk-
sia moottoritien kanssa (me
lu, hairiot, lunastusprosessit). 
Koetaan yleisesti kohtuutto
mana. Asutusta jaa moottori
tien ja radan valiin. 

130 I 66 vakituista asukasta 
yli 55 desibelin alueella, 
137 I 83 loma-asuntoa yli 45 
desibelin alueella 

1910 

Uusilla mahdollisilla aseman
seuduilla tiivistava rakenta
minen muuttaa alueen luon
netta. 

Tehostaa liikkumista valilla 
Espoo-Salo. Nummen ja Ki
tulan asemat etaalla taaja
mista. 
Haittaa neljan lammen virkis
tyskayttoa seka Suomusjar
ven kylan kulttuurimaisemaa. 

Mk Lohja-Salo (Aarnionpera) 

Tukee Nummen ja Muurlan 
mahdollisten lahiliikenteen 
asemapaikkojen alueiden 
maankayton kehittamista. 

Kielteisia yhteisvaikutuksia 
moottoritien kanssa (melu, 
hairibt, lunastusprosessit). 
Runsaasti hairiota loma
asuntoalueille. 

137 I 56 vakituista asukasta 
yli 55 desibelin alueella, 
107 I 49 loma-asuntoa yli 45 
desibelin alueella 
Radan ja moottoritien yhtei
sia melualueita mm. Lahna
ja Siitoonjarvilla. 

1613 

Rikkoo kylayhteisoa mm. Ah
tialassa. 

Tehostaa liikkumista valilla 
Espoo-Salo. Ei asemavarauk
sia; muuttaa kulkuyhteyksia 
mokkialueilla. 
Haittaa Koskenalasen Natura
alueen virkistyskayttoa seka 
ratsastusreitteja. 

Mp Lohja-Salo (Aarnionpera) 

""'• Mp 
-...::: ;;L..~~ Lohja 

&poo 

Tukee Nummen ja Suomus
jarven mahdollisten lahiliiken
teen asemapaikkojen alueiden 
maankayton kehittamista. 

Kielteisia yhteisvaikutuksia 
moottoritien kanssa (melu, 
hairiot, lunastusprosessit). 

50 I 39 vakituista asukasta yli 
55 desibelin alueella, 
108 I 57 loma-asuntoa 
Radan ja moottoritien yhteisia 
melualueita mm. Ruotsalassa. 

1910 

Halkoo mm. Ruotsalan kylaa. 

Tehostaa liikkumista valilla 
Espoo-Salo. Linjaus kulkee 
Ruotsalan kylan halki ja tuot
taa estevaikutuksia. Haittaa 
mm. Pernjarven, Kakarlam
min ja Matolammin virkistys
kayttoa. Muinaisjaannoksena 
tunnettu Muurlan Linnama-
ki jaa radan valittomaan lahei
syyteen. 

M+E Salossa 

..... 
-...::: ~ ")...Lohja E+M 

E+M 

&poo 

Kielteisia vaikutuksia mm. 
Kistolan kylassa jalukkarin
maella Salon keskustan ku
peessa. 

Sisaltyy linjauksiin M ja E. 

1010 

Rata rikkoo yhtenaista pelto
maisemaa Muurlan-Kistolan 
alueella. 

Kielteisia vaikutuksia Lukka
rinmaella Salon keskustan 
tuntumassa. 
Vahentaa asumisviihtyvyyt
ta palvelutalosaation asun
toloissa. 
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0 + M+ E Espoo- Lohja VEE Lohja-Salo (Aarnionpera) Ee Lohja-Salo (Aarnionpera) 

.... Say E Salo :;;.::: ~ ;::._e z ........... E+M --::z ~ Loh)ll 

-~~~ 
~ Lohja 

E+M 

..... esi)oc 

Vaikutukset Tuo asemapaikkakunnilla Haittaa mm. maanviljelysta, Heikentaa Lohjan palvelu-
elinkeinoihin uusia mahdollisuuksia. mbkkikylien ja tilakauppojen jen saavutettavuutta. Haittaa 
ja palveluihin Peltoa menetetaan 10 ha. mahdollisuuksia. maanviljelysta mm. Karstun 

Metsaa menetetaan 35 ha. Peltoa menetetaan 81 ha. peltoalueilla. 
Metsaa menetetaan 221 ha. Peltoa menetetaan 83 ha. 

Metsaa menetetaan 210 ha. 

Ilma ja Oikoradan rakentamisella Oikoradan rakentamisella on Oikoradan rakentamisella on 
ilmasto on positiivisia vaikutuksia positiivisia vaikutuksia Liiken- positiivisia vaikutuksia lii-

liikenteen kasvihuonekaa- teen kasvihuonekaasujen ja kenteen kasvihuonekaasujen 
sujen ja muiden epapuh- muiden epapuhtauksien paas- ja muiden epapuhtauksien 
tauksien paastoihin. toihin. paastoihin. 

Maisema- ja Sijoittuu osittain Sijoittuu maisemarakenteelli- Sijoittuu kapealle kannaksel-
kulttuuriym- E18 -moottoritien maasto- sesti herkkaan ja pienipiirtei- Le LohjanjaNen ja Hormajar-
paristo kaytavaan. Laajoja yhtenai- seen maisemaan. ven valiin, ja sijoittuu monin 

sia peltoalueita ei sijoitu ra- Halkoo yhtenaisia peltoaluei- paikoin maisemarakenteelli-
dan laheisyyteen. ta ja kulttuuriymparistoja Kii- sesti herkkaan ja pienipiirtei-
Rikkoo Espoonjokilaakson kalan- Lohilammen -Mustlah- seen maisemaan. Halkoo yh-
ja Gumbolen kulttuuriym- den alueella seka Lemulassa tenaisia peltoalueita Kiika-
paristoja ja Muurlassa. Rikkoo useiden lan- Lohilammen-Mustlah-

jarvien maisemaa, erityisesti den alueella seka Lemulassa 
Lohjanjarven Koivulansela lla ja ja Muurlassa. 
Enajarven alueella. Rikkoo useiden jaNien maise-

maa, erityisesti Lohjanjarven 
Hossansalmen, Outamonjar-
ven Joenlahden ja Karstunlah-
den ymparistossa. 
Rikkoo Hiitin kartanon, Kars-
tun, Kiikalan- Lohilammen ja 
Mustlahden - Makkarjoen seka 
Muurlan kulttuuriymparistoja. 

Natura Nuuksion Natura-alueesta Lakimaenmetsan Natura-alu-
2000 -verkos- on tehtava Natura-aNiointi . eesta tulee tehda Natura-ar-
ton kohteet viointi . 

Muut arvok- Aiheuttaa estevaikutusta Kiertaa Hormajarven sen poh- Leikkaa useita arvokkaita kal-
kaat Luonto- elaimille. Valiton ja valilli- joispuolelta ja alittaa Karnais- lioalueita ja Luonnonsuojelu-
kohteet, luon- nen haitta uhanalaisille la- ten arvokkaan kallioalueen alueita ja ylittaa Karstunlah-
nonolotja jeille Nummelassa ja Huh- tunnelissa. den ja Karstunjoen, jotka ovat 
ekologiset marissa. aNokkaita elinymparistoja. 
yhteydet 

Pohjavedet Pieni pohjavesien pilaantu- Vain vahaisia vaikutuksia. Vain vahaisia vaikutuksia. 
misriski Lohjanharjulla. 

Pintavedet Pirstoo jarviylankoa. Pirstoo jarviylankoa. 

Pilaantuneen Pilaantuneet maat Lohjan-
maaperan ris- harjulla pitaa tutkia ja mah-
kikohteet dollisesti puhdistaa. 

Liikenne Sailyy nykyi- Mahdollistaa paikallisliiken- Mahdollistaa tulevaisuudessa Mahdollistaa tulevaisuudessa 
sellaan. teen kehittamisen Espoon paikallisliikenteen kehittami- paikallisliikenteen kehittiimi-

ja Lohjan valilla. sen Salon ja Muurlan valilla. sen Salon ja Muurlan valilla. 

Rakentamisen Rakentaminen hairitsevaa Rakentaminen erityisen hairit- Rakentaminen erityisen hai-
aika Espoossa ja Veikkolassa sevaa Salon keskustan tuntu- ritsevaa Lohjalla ja Salon kes-

mas sa kustan tuntumassa. 
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M Lohja-Salo (Aarnionpera) Mk Lohja-Salo (Aarnionpera) Mp Lohja-Salo (Aarnionpera) M+E Salossa 

Solo M s.~ Mk Solo 

:2 ..,..... ~ 
Solo 

-~ ~ --:z~ 
·y '-:Z--:? 

Lohjo - -...:::...__ Lohjo '--- LohJo_ 
..__ 

Lohjo E+M 
~ E+M 

..... ..... .. ... .. ... 
Halkoo metsaalueita ja kat- Haittaa maanviUelysta, vie vil- Rikkoo Ruotsalan kylan pel- Rikkoo peltoja mm. Kistolan 
kaisee metsaautoteita. jelyalaa ja katkoo yhteyksia toja. kylassa. 
Peltoa menetetaan 87 ha. mm. Ahtialassa. Peltoa menetetaan 73 ha. Met-
Metsaa menetetaan 262 ha. Peltoa menetetaan 54 ha. saa menetaan 235 ha. 

Metsaa menetetaan 281 ha. 

Oikoradan rakentamisella on Oikoradan rakentamisella on Oikoradan rakentamisella on Oikoradan rakentamisella on 
positiivisia vaikutuksia lii- positiivisia vaikutuksia lii- positiivisia vaikutuksia liiken- positiivisia vaikutuksia li i-
kenteen kasvihuonekaasujen kenteen kasvihuonekaasujen teen kasvihuonekaasujen ja kenteen kasvihuonekaasujen 
ja muiden epapuhtauksien ja muiden epapuhtauksien muiden epapuhtauksien paas- ja muiden epapuhtauksien 
paastoihin. paastoihin. tbihin. paastoihin. 

Halkoo yhtenaisia peltoaluei- Halkoo yhtenaisia peltoalu- Halkoo yhtenaisia peltoalueita Sijoittuu tiiviiseen kaupunki-
ta Laperlassa ja Muurlassa. eita Ahtialan ja Muurlan alu- Laperlan ja Ruotsalan alueilla . rakenteeseen Salon kaupun-
Rikkoo useiden jarvien mai- eilla. Rikkoo useiden jarvi- Rikkoo useiden jarvien maise- kikeskustan alueella. 
semaa, erityisesti Lohjanjar- en maisemaa. Haitallisimmat maa. Haitallisimmat vaikutuk- Rikkoo Lukkarinmaen kult-
ven Koivulanselan ja Salmi- vaikutukset Lohjanjarven Koi- set Lohjanjarven Koivulanse- tuuriymparistoa. 
jarven ymparistossa. vulanselan ymparistossa. lan ymparistossa. 
Rikkoo Raatin, Laperlan, Rikkoo Raatin, Ahtialan ja Rikkoo Raatin, Ahtialan ja 
Kruusilan j a Muurlan kulttuu- Muurlan kulttuuriymparistbja. Muurlan kulttuuriymparistbja. 
riymparistoja. 

Natura-arviointi tulee tehda 
Kiskonjoen latvavesista Kos-
kenalasesta. 

Kiertaa Hormajarven sen Kiertaa Hormajarven sen poh- Kiertaa Hormajarven sen poh-
pohjoispuolelta ja alittaa Kar- joispuolelta ja alittaa Karnais- joispuolelta ja alittaa Karnais-
naisten arvokkaan kallioalu- ten arvokkaan kallioalueen ten arvokkaan kallioalueen 
een tunnelissa. tunnelissa. tunnelissa. Halkoo useita ar-

vokkaita kallioalueita Salon 
itapuolella. 

Vain vahaisia vaikutuksia. Vain vahaisia vaikutuksia. Vain vahaisia vaikutuksia. 

Ylittaa jarvia ja pienvesia eri- Pirstoo jarviylankoa. Pirstoo jarviylankoa. 
tyisesti Lohjan seudulla. 

Mahdollistaa tulevaisuudessa Mahdollistaa tulevaisuudes-
paikallisliikenteen kehittami- sa paikallisliikenteen kehitta-
sen Salon ja Muurlan valilla. misen Salon ja Muurlan va-

Lilla. 

Rakentaminen erityisen hai- Rakentaminen erityisen hai- Rakentaminen erityisen hai- Rakentaminen erityisen hai-
ritsevaa Salon keskustan tun- ritsevaa Salon keskustan tun- ritsevaa Salon keskustan tun- ritsevaa Salon keskustan tun-
tumassa tumassa tumassa tumassa 
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