


ALKUSANAT 

Tama ymparistovaikutusten arviointiselostus 
liittyy yleissuunnitelmaan "Valtatien 1 rakenta
minen moottoritieksi valilla Lahnajarvi-Karnai
nen". Yleissuunnitelmassa tarkasteltiin useita 
linjausvaihtoehtoja moottorivaylan aluevarauk
seksi Suomusjarven, Sammatin, Nummi-Pusu
lan ja Lohjan kuntien alueella. 

Y mparistovaikutuste n arvioi ntiselostuksessa 
kasitellaan tutkittujen linjausvaihtoehtojen ym
paristovaikutukset, vaihtoehtojen vertailu, suo
situs jatkosuunnittelun pohjaksi valittavasta 
vaihtoehdosta seka ymparistolliset edellytykset, 
joilla vaihtoehto voidaan toteuttaa. 

Vertailuvalin luonteen vuoksi selostus keskittyy 
luontoon ja maisemaan kohdistuviin vaikutuk
siin, jotka koetaan paaasissa haitallisiksi. Siksi 
haitalliset vaikutukset korostuvat tassa selos
tuk'sessa. Moottorivaylalla on myos positiivisia 
ymparistovaikutuksia tuotantoelaman ja palve
luiden kehittamiseen. Naiden vaikutusten sel
vittaminen olisi edellyttanyt suunnitteluvalia 
laajempaa selvitysaluetta (vahintaan Lohjan-_ 
harjulta Saloon). Sarna koskee myos yhdys
kuntarakenteeseen ja maankayttoon kohdistu
via vaikutuksia. Edella mainittuja vaikutuksia ei 
taman tyon yhteydessa selvitetty. 

· Suunnittelussa sovellettiin ymparistovaikutusten 
arviointia selvittamalla ja arvioimalla linjaus
vaihtoehtojen ymparistovaikutukset jarjestelmal
lisesti seka kayttamalla vuorovaikutteista suun
nittelutapaa. 

Ymparistovaikutusten arviointimenettelyn ja 
siihen liittyvien toimintatapojen kehittaminen 
tielaitoksessa aloitettiin taman yleissuunnitel
man ollessa alkuvaiheessa. Tyon aikana tuli 
vireille myos laki yva-menettelysta /1/, mutta 
laki ei viela ehtinyt astua voimaan. Tielaitoksel
ta ilmestyi lakiehdotukseen perustuva ohje 

"Ymparistovaikutusten arviointimenettely tie
hankkeiden suunnittelussa /2/. Koska tama 
hanke kuuluu tulevan yva-lain piiriin, lain edel
lyttama yva-menettely tehdaan jatkosuunnitte
lun yhteydessa. 

Lakiehdotukseen nahden suunnittelumenettely 
on puutteellinen, koska ymparistovaikutusten 
arviointiohjelmaa eika -selostusta ole asetettu 
nahtaville lausuntojen antamista varten. Tehta
vanasetteluna ali suunnitella moottorivaylava
raus hankepaatoksen perusteella maaraytynee
seen maastokaytavaan. Lain edellyttamaa 0-
vaihtoehtoa (hanketta ei toteuteta) ei ole tutkittu 
kattavasti. 0-vaihtoehto on mukana ainoastaan 
melu, paasto ja liikennetaloustarkasteluissa. 

·suunnitteluun osallistuneet on lueteltu liitteessa 
1. Yleissuunnittelua valvoi johtoryhma, ja tyon 
teknista toteutusta ohjasi tyoryhma. Ymparisto
vaikutusten arviointia varten koottiin ymparisto
asiantuntijoiden tyoryhma (yva-tyoryhma), jo
hon kuuluivat: 

Selja Korhonen Uudenmaan tiepiiri, puh.joht. 
Ronald Westermark Uudenmaan tiepiiri 
Liisa Koskela 
Tiina Myllymaki 
Elina Hellsten 

Uudenmaan tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Turun tiepiiri 

Raimo Jouhikainen Uudenmaan liitto 
Juhani Harittu Varsinais-Suomen liitto 
Maaret Stenstrom Uudenmaan laaninhallitus 
Brita Dahlqvist Uudenmaan laaninhallitus 
Risto Murto Lohjan kunta 
Jaana Lehtonen 
Aarre Uittamo 
Jarkko Rantalaiho 
Minna Sulander 
Esko Gustafsson 
Anne Raunio 
Mauri Karonen 
Heikki Elomaa 
Jari Mannila 
Maarit Saari 
Rauno Tuominen 

Lohjan kunta 
Sammatin kunta 
Suomusjarven kunta 
Nummi-Pusulan kunta 
Turun ja Porin laaninhallitus 
Turun ja Porin laaninhallitus 
Helsingin vesi- ja ymparistopiiri 
Turun vesi- ja ymparistopiiri 
Suunnittelukeskus Oy 
Suunnittelukeskus Oy 
Suunnittelukeskus Oy 
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Hanketta esiteltiin Uudenmaan laanin tieympa
ristotyoryhmalle seitseman kertaa. Lisaksi 
suunnittelun aikana kaytiin neuvotteluja usei
den eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien · 
kanssa. Kansalaisten nakemykset valittyivat 
useissa suunnittelun aikana jarjestetyissa esit
tely- ja keskustelutilaisuuksissa. 

Yleissuunnitelmaan liittyeh laadittiin oheisessa 
kuvassa esitetyt raportit. 

Yleissuunnittelusta vastaa Uudenmaan tiepiiri, 
jossa hanketta johti - tieinsinoori (01} Ronald 
Westermark. Ylitarkastaja (MMK) Seija Korho
nen Uudenmaan tiepiirista valvoi ymparisto
vaiktusten arviointia ja toimi yva-tyoryhman pu
heenjohtajana. Tiepiirin suunnittelupaallikkona 
suunnittelun aikana toimi 01 Rita Piirainen ja 
tiejohtajana 01 Esko Pekkarinen. 

Suunnitelma laadittiin konsulttityona Suunnitte
lukeskus Oy:ssa, jossa projektia veti suunnitte
lupaallikko (01} Maarit Saari ja ymparistovaiku
tusten arvioinnista vastasi ymparistosuunnitteli
ja (FK) Jari Mannila. 

,.. L.UONTO· 
IHV£NTCMNTI 

,.. YHTEt:NVETO 
RAPOATTI 

Kuva 1. Yleissuunnitelman raportointi. 
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1.YHTEENVETO 

Miksi moottorivayi~Uin varaudutaan? 

Valtatiet 1 ja 7 muodostavat Suomen etelaran
nikolla kulkevan Eurooppa-tien E18 (Oslo- Pie
tari), jonka kansainvalinen merkitys on jatku
vasti korostumassa. Valtatie 1 yhdistaa tarkeat 
kaupunkikeskukset Helsingin ja Turun, ja sen 
liikenteellinen vaikutusalue kattaa suuren osan 
Lounais-Suomea. 

Tielaitoksen valtatieverkon kehittamissuunnitel
massa (TIE 201 0 /3/) valtatie 1 on luokiteltu 
erityisen tarkeaksi valtatieksi, jota kehitetaan 
ajan myota moottorivaylatasoiseksi. Yleissuun
nitelmassa "Valtatien 1 rakentaminen mootto
ritieksi valilla Lahnajarvi-Karnainen" on selvitet
ty moottorivaylan aluevaraus Suomusjarven, 
Sammatin, Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntien 
alueella. Ka~illa eleva raportti koskee moottori
vaylan linjausvaihtoehtojen ymparistovaikutus
ten arviointia kyseisella valilla. 

Valtatien 1 liikenne Lohjanharjun ja Lahnajar
ven valilla on jonoutunutta ja ruuhkia on arki
iltapaivisin ja viikonloppusin. Tien kaarteisuus 
ja makisyys seka lukuisat liittymat heikentavat 

Kuva 2. Valtatie 1 on osa Eurooppatietii. E18 
(Oslo - Pietari). 

turvallisuutta ja rajoittavat ohitusmahdollisuuk
sia. Valtatiella 1 tapahtuu 1 ,4 kertaa enemman 
onnettomuuksia verrattuna Uudenmaan laanin 
muihin valtateihin. Tiella kulkee runsaasti kuor
ma-autoja ja rekkoja, jotka muiden hitaiden 
ajoneuvojen· (esim. maatalouskoneet) ohella 
jonouttavat liikennetta ja aiheuttavat vaaratilan
teita. Liikenteen kasvaessa ohituksissa ja tielle 
liittymisessa otetaan entista suurempia riskeja. 
Hairiotilanteissa (liikenneonnettomuus, huono 
keli) liikenteelle aiheutuu ennakoimattomia 
viivytyksia, jotka haittaavat erityisesti teollisuu
den ja kaupan kuljetuksia. 

Nykyinen valtatie 1 ei ohituskaistoilla parannet
tunakaan pysty valittamaan kasvavia liikenne
maaria tyydyttavasti ja turvallisesti. Taman het
kisiin arvioihin perustuvan liikenne-ennusteen 
mukaan liikennemaarat edellyttaisivat moottori
vaylan rakentamista valille Lahnajarvi-Lohja 
vuoden 2010 tienoilla. 

Valhtoehtojen vertallu palnottul 
ymparlstonakOkohtiin 

Suunnittelussa sove11ettiin ymparistovaikutusten 
arviointia.Tutkittuja linjausvaihtoehtoja vertailtiin 
liikenteellisten, taloudellisten ja ymparistollisten 
vaikutusten suhteen. Liikenteelliset periaaterat
kaisut ja tien mitoitusarvot olivat vaihtoehdoissa 
samankaltaisia, joten vertailun paapaino oli 
ymparistovaikutusten ja rakennuskustannusten 
arvioinnissa. Kansalaisten nakemyksia ja tie
tamysta hyodynnettiin etsittaessa mahdollisim
man vahan haittoja tuottavaa linjausta. 

Vaihtoehtojen vertailun perusteella paadyttiin 
tassa raportissa esitettyyn ratkaisuehdotukseen 
(kuvassa 3 vihrealla). 

Ehdotettu linjaus suuntautuu Suomusjarven 
kunnassa sijaitsevan Lahnajarven etelapuolelta 
Sammatin ja Nummi-Pusulan rajan tuntumassa 
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kohti Lohjan kunnan Karnaisten kylaa, jos~a 
sijaitsee Lohjan kaupunkiseudun lantinen si
saantuloliittyma. Suunnittelujaksolla on kolme 
eritasoliittymaa: Lahnajarvi, Haarjarvi ja Num
mi. Nummen eritasoliittymasta on suunniteltu 
uusi yhteys Nummen ja Saukkolan valiin nykyi
selle valtatielle. 

Rakentamlnen ajankohtalsta ensl 
vuosltuhannella 

Kun moottorivaylan rakentaminen Lahnajarven 
ja Lohjan valille on ajankohtalnen (vuonna 
201 0}, moottorivayla ulottune~ jo Lieviosta 
(nykyisen moottoritien paatekohdasta) Lohjalle, 
Lempolan liittymaan asti. Osuus Lahnajarvi
Lempola joudutaan rakentamaan yhtena vai
heena, joke moottoritiena tai moottoriliikenne
tiena. Jotta tavoitteellinen aikatauh,J toteutuisi, 
rakennustyot tulisi aloittaa viimeistaan vuonna 
2005. Kansainvalisen liikenteen kehittyminen 
saattaa kuitenkin aikaistaa rakennustii)iden 
aloittamista. 

Rakentamisen arvioidaan maksavan moottori
tiena noin 870 Mmk ja moottoriliikennetiena 
580 Mmk, jos Karnaisiin rakennetaan suunnit
teluryhmien suosittelema tunneliratkaisu. Vas
taavat kustannukset ovat 830 Mmk ja 560 
Mmk, jos Karnaisten kohta rakennetaan avo
leikkauksena. Vaikeista maasto-olosuhteista ja 
ympariston ehdoilla tehdyista erikoisratkaisuista 
johtuen rakennuskustannukset ovat 1 ,5-2-ker
taiset normaaliolosuhteisiin verrattuna. Valitus
sa vaihtoehdossa on erikoisratkalsuista johtuvia 
lisakustannuksia (tunneli, mahdollisimman 
matalat penkereet, Raatin maisemasilta)" noin 
160 Mmk. Erikoisratkaisut katsottiin kuitenkln 
edellytykseksi tien ymparistolliselle hyvaksytta
vyydelle. 

Liikennetaloudellisesti kannattavan hankkeen 
hyoty-kustannussuhde on suurempl kuln 1. 

Valin Lahnajarvl - Lohja (Lempola) hyoty-kus
tannussuhde moottoriliikennetiena on 1 ,2 ja 
moottoritiena 0,9, jos tarkastellaan alnoastaan 
liikenteen saastoja ajokustannuksissa. llman 
erikoisratkaisujen lisakustannuksia suhdeluvut 
olisivat 1 ,5 ja 1 , 1. 

Tiehankkeista koituu suoranaisten ajokustan
nussaastojen lisaksi valittomiaja valillisia talou
dellisia hyotyja, kuten bruttokansantuotteen 
kasvu, tyollisyysvaikutukset, maanarvon nousu 
ja yritysten saastot kuljetuskustannuksissa. 
Tallaisten hyotyjen on todettu 1 ,5-2-kertaista
van hyoty-kustannussuhteen /6,7/. 

Kansalalset mukana suunnlttelussa 

Kansalaisilla oli runsaasti mahdollisuuksia osal
listua suunnitteluun. Suunnittelualueen kunnis
sa jarjestettiin useita esittely- ja keskustelutilai
suuksia. Osallistumista pyrittiin aktivoimaan ja 
tehostamaan kokoamalla yhteys1iedot asukas
ryhmist~ ja yhdistyksista, joiden etuihin tai oloi
hin hanke saattaa vaikuttaa. Tyoryhma tavoitte
li erilaisia ryhmia kartoittaessaan kattavuutta, 
joten ryhmia koottiin noin 70. Naista noin 50 oli 
suunnittelun aikana yhteistyossa. 

Yksityisilla . ihmisilta, kansalaisryhmilta seka 
yhdistyksilta saatiin runsaasti kannanottoja 
suunnittelijoiden ehdotuksiin seka myos aivan 
uusia esit}tksia linjausvaihtoehdoista. Vertailun 
lopputuloksena suositeltava vaihtgehto on use
assa kohdassa vuorovaikutteisen suunnittelun 
tulosta. Palautteen ja yhteydenottojen perus
teella ihmiset olivat tyytyvaisia tiedonsaantiin ja 
vaikutusmahdollisuuksiin seka suuri osa myos 
valittuun vaihtoehtoon. 

Alueen luonnon arvot korostuvat 

Suunnittelualue sijoittuu Lounais-Suomelle 
tyypilliseen vaihtelevaan murroslaaksojen luon-
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Alustavan vertailun perusteella 
karsittu vaihtoehto 

Tutkittu ja vertailtu vaihtoehto 

Vertailun perusteella valittu 
vaihtoehto 
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nehtimaan makimaisemaan. Edullisten kasvu
olosuhteiden vuoksi alueen luonto on poikkeuk
sellisen rikas. Alue kuuluu tammivyohykkee
seen ja sen kasvillisuutta monipuolistaa kal
lioperan kalkkipitoisuus, runsas jarvisyys ja 
maastonmuotojen ja vaihtelevuus. 

Luonnonolojen merkitys korostuu Karnaisten 
alueella, missa useat luonnon- ja maiseman
suojeluintressit seka kulttuurihistorialliset arvot 
lomittuvat. 

Vaihtelevassa maisemassa on mania luonnon
ja kulttuurimaisemaltaan arvokkaita koko
naisuuksia, joista Raatin, Talpelan ja Karnais
ten kulttuurimaisema-alueet ovat arvokkaim
mat. 

Seutu on paaosin pieniin kyliin keskittynytta 
maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. Uutta 
asutusta on viime vuosina muodostunut Sauk
kolan ja Sammatin valisen tien varteen. Jarvien 
rannoilla on paljon vapaa-ajanasutusta. Uihim
mat taajamat, Sammatti, Nummen kirkonkyla ja 
Saukkola, sijaitsevat 5-6 km etaisyydella moot
torivaylan·Jinjauksesta. 

Suunnitelmasta tehdaan toimenpidepaatOs 

Tielaitos pyytaa yleissuunnitelmasta tarvittavat 
lausunnot. Lausuntokierroksen aikana suunnitel
mat ovat nahtavilla suunnittelualueen kunnissa. 
Suunnitelman ja siita saatujen lausuntojen pe
rusteella tielaitos tekee liikenneministeriolle paa
tosesityksen. Liikenneministerio tekee toimen
pidepaatoksen hankkeen jatkosuunnittelusta. 

Suositeltavan vaihtoehdon tarkelmmat 
val I ntaperusteet 
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Linjaus kiertaa Lahnajarven eteiApuolelta, koska 
jarven pohjoispuolella on tarkea pohjavesialue, 
asutusta ja Salmijcirvi. JArvet, asutus ja maasto 
mciAraavat pitkciltl linjauksen palkan LahnajAr
vella. 

Haa~Arvellci valittu vaihtoehto sopii parhaiten 
Hcimjoen kulttuurimaisemaan ja haittaa vcihiten 
asutusta. 

Tavola-Raati-Oittila -jaksolla valittu etelainen 
vaihtoehto kiertaa kylciyhteisot ja aiheuttaa 
vcihiten haittaa asutukselle, luonnolle ja kulttuuri
maisemalle. Raatin laaksoon ehdotetaan maise
masiltaa. Nummen siscicintulotien suositus valit
tiin liikenteellisin ja ymparistollisin perustein. . 

Kamaisissa 2,2 km pitka tunneli on ympAriston 
kannalta ehdottomasti parempi kuin avoleik
kausvaihtoehdot. Tunnelivaihtoehto on kuitenkin 
20 ... 50 Mmk avoleikkausvaihtoehtoa kalliimpi. 

Kuva 3. Tutkitut linjausvaihtoehdot ja vertailun perusteella suositeltava linjaus (vihreli). 
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Merkltt~vlmm~t valkutukset 

• Valtatlen 1 lllkennOitavyys, palvelutaso, turval
llsuus ja kuljetusvarmuus paranevat merkltta
vastl ja vastaavat siten tarkeane yhteydelle ase
tettuja tavoitteita ja odotuksia. Liikenteelle avau
tuu 27 km korkeatasoista moottorivaylaa, mika 
vahvistaa valtatien 1 ja koko rannikkomoottori
vaylan (E 18} asemaa seka valtakunnallisena etta 
kansainvalisena kuljetusyhteytena. 

• Kansalnvallnen, valtakunnallinen ja seudulll
nen lllkenne sllrtyy nykylselta valtatlelta 
moottorlvaylalle. Rinnakkaisyhteydeksi jaavan 
nykyisen tien liikenne vahenee noln puoleen 
nykytilanteesta. Myos Saukkola-Lohja- ja Sam
matti-Lohja-teilla liikenne vahenee. 

• Lllkenneonnettomuukslen maara tleverkolla 
vahenee, silla valtaosa liikenteesta siirtyy turvalli
semmalle moottorivaylalle. Ennustetilanteessa 
(vuonna 201 0} moottorivaylaverkolla tapahtuu 
noin 20 % vahemman vakavia onnettomuuksia. 
Vuosittain valtytaan noin neljalta henkilovahin
koon johtavalta onnettomuudelta. 

• Lllkenteen aiheuttamat ymparlstOhaltat (melu, 
paastot, estevaikutus) vahenevat merklttavastl 
nykylsen valtatlen tuntumassa, missa on varsin 
paljon asutusta. Tiesta ja liikenteesta aiheutuvien 
haittojen kohteeksi joutuvat sen sijaan uuden tien 
18hialueella asuvat ihmiset Nummenkylassa, Kar
naisten ja Suomusjarven kylissa seka loma-asu
tus Kaitajarvena ja Kolmpersjarvella. Lahnajarven 
ja Lievion va1ma uuden ja vanhan tien melualu
eelle (55 dBA} vuoden 201 o liikenteella jaa yh
teensa noin 260 asukasta (20%) ja 70 lomara
kennusta (30%) vahemman verrattuna siihen, 
etta liikenne kayttaisi nykyista tieta. 

• Suomusjarven, Sammatln, Numml-Pusulan ja 
Lohjan tavoltettavuus paranee hyvlen lllken
neyhteykslen anslosta. Hyvat yhteydet vireytta
vat kuntien tavoitteiden mukaisesti elinkeinoela
maa. 

• MaankayttO muuttuu yleensa tehokkaammak
si erltasolllttymlen lahelsyydessa. Aikaisempi
en kokemusten perusteella elinkeinoelaman ja 
kaavoituksen painopiste saattaa siirtya nykyisista 
taajamista lahemmaksi moottorivaylaa. Lomara
kentaminen vilkastuu paikoin. Yhdyskuntaraken
teen hajautumisen valttamiseksi maankayton 
ohjaaminen edellyttaa suunnitelmallisuutta. 

• Hyvlen yhteykslen ansiosta maan ja klinteis
tOjen arvo nousee. Tien vierialueella, jossa lii
kenteen haitat ovat koettavissa, kiinteistojen arvo 
sen sijaan laskee. 

• Moottorlvayla kulkee aivan uudessa maas
tokaytavassa ja lelkkaa Lohja-Karjalohja
Sammattl-jarvlylankoa, missa on laajoja met
saalueita ja pienten jarvien muodostamia koko
naisuuksia. Alueella ei ole nykyisin merkittavia 
asutuskeskuksia eika valtavaylia. Moottorivayla 
kulkee lahes kohtisuoraan jarviseudun laaksojen 
ja harjanteiden poikki, mika vaikeuttaa vaylan 
sopeuttamista maastonmuotoihin. 

• Merkittavtmmat ymparlstOvalkutukset koh
dlstuvat Karnalsten valtakunnalllsestl arvok
kaalle luontokokonalsuudelle. Tunnelivaihtoeh
dossa haitat ovat kohtuulliset. Avoleikkausvaih
toehdossa Karnaisten saloylanko jakautuu kah
teen osaan ja merkittavia luonnon- ja virkis
tysarvoja tuhoutuu. Tunnelivaihtoehto kulkee 
valtakunnallisesti arvokkaan Hormajarven valu
ma-alueella lyhyemman matkan kuin avoleik
kausvaihtoehto. Vaikutukset ovat vahaiset, koska 
tielta valuvat vedet voidaan ohjata valuma-alu
een ulkopuolelle. 

• Kulttuurlmaisemassa tapahtuu merklttavla 
muutoksla Karnaisten, Talpelan, Raatin seka 
Hamjoen kulttuurimaisema-alueilla, koska moot
torivayla sijaitsee niissa maiseman kannalta 
keskeisesti. 

• Tiejarjestelylden rakentamlsen yhteydessa lu
nastetaan noin 250 ha maata seka 1-2 lomara
kennusta. 
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2. HANKKEEN KUVAUS 

2.1 Suunnittelun yleiset lahtokohdat 

Valtatie 1 - erltyisen t~rke~ valtatle 

Valtatie 1 Helsingista Turkuun on maamme 

tarkeimpia paateita. Se yhdistaa paakaupunki

keskuksen valtakunnan osakeskukseen. Valta

tiet 1 ja 7 muodostavat Suomen alueella Eu
rooppatien E18, jonka merkitys kansainvalisen 
liikenteen valittajana lisaantyy tulevaisuudessa 
akselilla Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari. 

Tielaitoksen valtatieverkon kehittamissuunni

telmassa (TIE 2010 /3/) valtatiet 1 ja 7 on luo
kiteltu erityisen tarkeiksi valtateiksi. Suunnitel

man mukaan Helsingin ja Turun valilla on 

moottorivayla vuoteen 2005 mennessa. Myos 
valtatien 7 (Helsinki-Vaalimaa) rakentamiseen 

moottorivaylaksi koko valilla varaudutaan. 

Valtatien 1 rakentaminen moottorivaylaksi tah

taa siihen, etta varsinkin pitkamatkaisen liiken
teen olosuhteet (sujuvuus, turvallisuus, reitin 

luotettavuus) tulevaisuudessakin sailyisivat 
valtatielle asetettujen tavoitteiden mukaisina. 

Samalla moottorivaylalla voidaan tukea muun 

tie- ja katuverkon jasentamista ja kehittamista 

erityisesti liikenteen pullonkauloiksi kehittyneilla 
Turun, Salon ja Lohjan kaupunkiseuduilla. 

Helsinki- Turku -moottoriv~yl~~ 

rakennetaan ja suunnitellaan tiejaksoina 

Valtatien 1 suunnittelu ja toteutus moottori
vaylaksi on kaynnistynyt tiejaksoina liikenteelli
sen tarpeen myota. 

Valtatie 1 on rakennettu moottoritieksi Helsings
ta Lohjalle 45 kilometrin matkalla. Moottoritieta 
rakennetaan parhaillaan Turun itapuolella, 
missa vuoteen 1996 mennessa valmistuu uutta 

tieta noin 30 kilometrin pituudelta. Paimiosta 
Muurlaan on laadittu moottoritien yleissuunni
telma vuonna 1990. Liikenneministerio antoi 
toukokuussa 1993 suunnitelmasta toi!llenpide
paatoksen, jonka mukaisesti tielaitos voi harkin

tansa mukaan aloittaa yksityiskohtaisen suun
nittelun. Liikenneministerion mukaan on varau
duttava toteuttamaan hanke myos moottoriliiken

netiena. Paatos moottoritien ja moottoriliikenne

tien valilla tehdaan rakentamispaatoksen yh

teydessa sen hetkisten olosuhteiden ja liikenne

ennusteiden perusteella. Turun tiepiiri laatii 
moottorivaylan yleissuunnitelmaa valille Muurla
Lahnajarvi. Suunnitelma valmistuu vuoden 1994 

aikana. 

Uudenmaan tiepiirin puolella on laadittu vuosina 

1991-93 yleissuunnitelma moottorivaylasta 

Lahnajarvelta Karnaisiin. Yleissuunnitelma Loh

jan kohdalla (Karnaisista Lievioon) on laadittu 
vuonna 1990 ja raportoitu vuonna 1993. Tama 
osuus liittyy olennaisesti kantatien 53 paran

tamiseen ja Lohjan sisaantulojarjestelyihin. 

Suunnitteluvaiheessa olevista moottorivaylajak
soista kiireellisimmin tulisi rakentaa vali Pal-

Kuva 4. Valtatieta 1 rakennetaan ja suunnitel
laan moottorivaylaksi tiejaksoina. 
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miosta Muurlaan ja Lohjaa palveleva osuus 
Lieviosta (nykyisen moottoritien paatekohdasta) 
Lohjalle (Lempolaan). Liikenteellisen tarpeen 
perusteella nama jaksot ajoittuisivat vuosituhan
nen vaihteeseen. Vastaavasti osuus Muurlasta 
Lohjalle (Lempolaan) on nykyisten kasitysten 
mukaan liikennemaarien vuoksi tarpeen vuoden 
2010 tienoilla. Toteuttamiseen vaikuttavat suun
nitelmista tehtavat paatokset, kansainvalisen ja 
kotimaisen liikenteen kehittyminen, rahoitusmah
dollisuudet seka rakentamisen vaiheistus. Lopul
lisen rakentamispaatoksen tekee eduskunta, 
joka myontaa hankkeelle rahoituspaatoksen. 

Moottorivayta Lahnajiirvetta Lohjalle 

Liikenneministerio teki vuonna 1989 laaditusta 
vaihtoehtoselvityksesta (Tu rku-Helsi nki-tieyh
teydet valilla Muurla-Lohjanharju /8/) hankepaa
toksen eli antoi ohjeet jatkosuunnittelulle. Paa
toksen perusteella maaraytyi tassa yleissuunni
telmassa tutkittu maastokaytava. 

Yleissuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on 
selvittaa Turku-Helsinki-moottorivaylan alueva
raus Suomusjarven, Sammatin, Nummi-Pusulan 
ja Lohjan kuntien alueella seka arvioida vaylasta 
koituvat vaikutukset. Epaselvyys linjauksen 
sijainnista on haitannut seka kuntien maan-
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Kuva 5. Liikenteen kehitys valtatiella 1 vuosina 
1984-92 Hiidenveden kohdalla. 

kayton suunnittelua etta yksityisten ihmisten 
suunnitelmia. 

2.2 Liikenteelliset lahtokohdat 

Nykyinen liikenne ja sen kehittyminen 

Suunnittelualueen tieverkon nykyiset liikenne
maarat ja noin 20 vuoden tahtaimella tehty 
liikenne-ennuste on esitetty kuvassa 7. Valtatien 
1 vilkkaimmalla osuudella Lohjanharjun lansi
puolella ali vuonna 1992 liikennetta keskimaarin 
9500 autoa vuorokaudessa. Somerontien liitty
man (maantie 280) ja Lahnajarven valilla liiken
netta ali 7200 - 8000 autoa vuorokaudessa. 
Ennustetilanteessa (201 0 - 2020) liikennemaarat 
ovat 1 ,4 - 1 ,5 -kertaisia (1 0500 - 14500 au
toa/vrk). Ennustetilanteen liikennemaarat tiever
kolla, jossa moottorivayla on mukana, on esi
tetty kuvassa 8. 

Valtatien 1 liikenteelliset angel mat (turvallisuus, 
palvelutaso) painottuvat talla hetkella vilkkaim
malle osuudelle Lohjanharjun ja Somerontien 
valille. Liikennemaarien kasvaessa vastaavia 
ongelmia alkaa esiintya voimakkaammin myos 
muulla osuudella. 
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Kuva 6. Liikenteen kehitys ja tie/aitoksen en
nusteet vuoteen 2020 14/. 

Lahnajarvi 

Nykyisen valtatien 1 
liikennemaarat 

23000 

Kesklvuorokausiliikenne 
vuonna 1991 (au1oa/vrk) 

Kesklvuorokausllilkenteen 
ennus1e vuodeHe 2010 

7 

Kuva 7. Nykyisen tieverkon liikennemaarat (keskivuorokausiliikenne) vuosina 1991 ja 2010 seka koko 
valtatien 1 liikennemaarat nykyisin. 
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Kuva 8. Liikennemaarat (keskivuorokausiliikenne) tieverkolla vuonna 2010, kun moottorivayla on 
rakennettu. 
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Valtatien 1 liikennemaarat ovat paria viime vuotta 
lukuunottamatta kasvaneet vuosittain (kuva 5). Tielii· 
kenna kasvoi voimakkaasti 1980-luvulla. Vuosittainen 
kasvu oli useina vuosina 6 - 8 % . Kasvu pysahtyi 
vuonna 1990, ja liikennemaarat ovat sen jalkeen 
laskeneet noin viidella prosentilla. Kasvun pysahtymi
nen on todennakoisesti valiaikaista. Aikaisempien 
taloudellisten taantumajaksojen jalkeen liikenteen 
kasvun hetkellisen pysahtymisen on kumonnut 
voimakas kasvu Iaman mentya ohi. 

Tielaitoksen valtakunnallisissa ennusteissa oletetaan 
liikenteen kaantyvan jalleen kasvuun 1990-luvun 
puolivalissa (ks. kuva 6). Aiemmin vuodelle 201 o 
tehtyjen liikenne-ennusteiden odotetaan toteutuvan, 
mutta viime vuosien taloustilanteen seurauksena 
vasta vuosiin 2015 - 2020 mennessa. Tuolloin hen
kiloautojen maara suhteessa asukaslukuun on Suo
messa noussut autoistuneimpien lansimaiden tasolle. 
Autoistumisen kasvun, vaestonkasvun ja niiden 
myota autoliikenteen kasvun oletetaan laantuvan 
ellei siirtolaisuus tai muut tekijat muuta ennustet
tavissa olevaa kehitysta. 

Valtaosa lilkenteesta ajaa seudun IApl 

Valtatien 1 liikenne koostuu pitkamatkaisesta, 

koko suunnittelualueen lapi ajavasta liikenteesta 

seka paikallisesta liikenteesta. Pitkamatkaisen 

liikenteen osuus on Lahnajarvella 85 %. Muur

lassa ja Hiidenvedella osuus on 60-70 %. Pit

kamatkaisesta liikenteesta valtaosa siirtyisi 

kayttamaan moottorivaylaa. 

Raskaita ajoneuvoja on paljon 

Valtatiella 1 kulkee keskimaaraista enemman 

raskaita ajoneuvoja. Raskaan liikenteen osuus 

on noin 14 % (v. -91 ), kun se normaalisti teilla 

on noin 10%. Tieta kayttavista kuorma-autoista 

70 % on peravaunullisia yhdistelmia, rekkoja. 

Rekkojen osuus hiljaisimmilla tieosuuksilla on 

jopa 1 0 % liikenteesta. 

Tien rekkaliikenteesta huomattava osa on jo nyt 

kansainvalista liikennetta ja taman liikenteen 

odotetaan kasvavan nopeasti. Muurlan kohdalla 

tehdyssa suppeassa liikennetutkimuksessa 
todettiin muutama vuosi sitten ulkomaisten kuor-

ma-autojen osuudeksi 7 % kuorma-autoista. 
Vii me aikoina tieta kayttava ulkomainen kuorma
autoliikenne on kasvanut selvasti. Kansainva

lisen liikenteen kokonaismaaraa, suuntautumista 
tai kehitysta ei ole liikennetutkimustietojen puut

tuessa voitu toistaiseksi arvioida tarkemmin. 

Nykyisen tien ominaisuuksien (vahan ohitus

mahdollisuuksia, nousut) ja raskaan liikenteen 

suuren maaran vuoksi rekat aiheuttavat herkasti 

jonoja. ·Koska tie on sekaliikennetie, myos maa

talouskoneet ja muut hitaat ajoneuvot aiheut

tavat turvallisuusriskin ja hairioita liikenteen 

sujuvuuteen. 

Liikenneturvalllsuus 

Vuosina 1987-91 tapahtui valtatiella 1 Lahna

jarven ja Lievion valilla yhteensa 244 poliisin 

tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 9 

johti kuolemaan ja 83 henkilovahinkoihin. 

Vaarallisimmat osuudet ovat Lohjanharjulta Hii

denvedelle ja Hyrsylasta Saukkolaan. Onnetto
muuksien maara tiekilometria kohden oli nailla 

tieosilla 60 % ja 25 % suurempi kuin Uuden

maan laanin valtateilla keskimaarin. Tama 

tarkoittaa 10 kilometrin jaksolla vuosittain kahta 

henkilovahinko-onnettomuutta enemman kuin 

muilla valtateilla. Myos onnettomuuksien maara 

suhteessa liikennemaaraan (=onnettomuusaste) 

on koko tarkasteluvalilla keskimaarin 40% laa

nin valtateiden keskiarvoa suurempi ja vaaralli

simmilla tieosilla 2 -kertainen. 
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Tien palvelutason kehlttyminen 

Liikenneolosuhteiden laatua kuvataan palvelu

tasoluokituksella (asteikko A. .. F, A-tasolla ajo
olosuhteet ovat vapaat, F-tasolla liikenne on 
taysin ruuhkaista ja pysahtelevaa, ks. oheinen 

taulukko). Ruuhkaisilla olosuhteilla tarkoitetaan 

seuraavassa palvelutasoluokkia E ja F: Palvelu
tasoon vaikuttavat seka tien etta liikenteen 

ominaisuudet. 

Nykyisella valtatiella liikenne jonoutuu ja ruuh

kautuu herkasti, koska tien geometria (kaarteet 

ja makisyys) seka lukuisat liittymat rajoittavat 

ohittamista ja hitaat ajoneuvot aiheuttavat jo

noja. Liikenteen lisaantyessa liittyminen sivuteil

ta vaikeutuu. Ohituksissa ja paatielle liityttaessa 

otetaan entista suurempia riskeja. 

Taulukko 1. Palve/utaso ja ruuhkaisissa o/o
suhteissa (palvelutaso E ja F) ajavan liikenteen 
osuus liikennesuoritteesta. 

Nykytilanne Nykyinen tie MoottorivliyUi 
parannettuna raksnnettu 1} 
v. 2010 v. 2010 

Nyk. tie valilla E (58) E (91) D (9) 
Lohjanha~u- 34% 47% <1% 
Some ron th 

Nyk. tie vlifilla E (19} E (37) c (13) 
Sorneron th- 14% 27 o/o 0% 
Lahnajarvi 

Moottoritie . . 8(4) 
Uevio-Lempo- . 0% 
Ia 

Moottoriliiken- . . D (55) 
netie Lempo- . <1% 
la-Lahnajarvi 

Moottoritie . . A(58) 
Lempola-Lah- . . 0% 
najiirvi 

1) Myos nykyinen tie parannettu (Suluissa oleva luku palvelutasoa kuvaavan 
ki~aimen periissa ilmaisee tarl<emmin palvelutasoa. Esim. D 50 on D:n ja E:n 
puofivlilillli) 

Palvelutasoa kuvataan seuraavalla 
luokituksella: 

Palvelutasolla A lllkenneolosuhteet ovat erlttain 
hyvat. Autot eivat juurikaan rajolta toistensa liikkeita. 
Tienki:iyttajat voivat yllapltaa haluamaansa ajonope
utta ja vallta ajokaistansa vapaastl. Autojen kuljet
tajat ja matkustajat (myos jaiankulkljat ja pyoraliijat) 
kokevat lilkkumlsen erlttain joustavaksl. Tasoliitty
mlssa odotusajat ovat hyvln plenla. 

Palvelutasolla B lllkennevirta etenee tasaisestl. Au
tojen viillset hal riot ovat vahalset. Halutun nopeuden 
yllapito on viela kohtalalsen vapaata, mutta ajokals
tan vailntaan alkaa jo tulia rajoituksia. 

Palvelutasolla C lilkennevlrta on edelleen tasainen. 
Merkkeja tlella llikkujien vuorovaikutuksesta on 
kultenkln havaittavlssa (nakyy mm. ajonopeuden 
plenenemlsena). Vaihdettaessa kalstaa ja ohltetta
essa vaadltaan vaippautta. Ulkkumlsen joustavuus 
on heikentynyt. Tasollittymissa odotusajat ovat viela 
kohtuulllsla. 

Palvelutasolla D liikennevirta on hyvin tlhea. 
Ajonopeuden valintamahdolllsuudet ovat ajoval
jyyden huonontuessa vahalset. Ulkkuminen koetaan 
useln epamlellyttavana. Plenetkln lllkennemMrlen 
lisaykset saattavat aiheuttaa vakavlakln halrioita 
lilkennevirrassa. 

Palvelutasolla E llikennevirta on hyvin epatasainen 
tal "nopeus romahtanut•. Nopeudet ovat alhaisia. 
Kaistan vaihtamlnen tal ohittaminen on vain "tllaa 
vaatimalia" mahdollista. Ulkennevlrran hairlot ovat 
tolstuvla. Uikkuminen koetaan erityisen klusalliseksi. 
Tasoliittymissa odotusajat ovat suuria. 

Palvelutasolla F liikennevlrta on pakonomalsta. 
Liikennemaara jaa huomattavastl tlen valltyskykya 
pienemmaksi. Muodostuu jonoja, jolssa autojen 
eteneminen on epatasalsta, nyklvaa Ja pysiihtele
vaa. 

Palvelutason huonontuessa jonossa 
ajamisen .osuus matka-ajasta kasvaa. 
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Taulukossa 1 on kuvattu nykyisen tien palvelu

tasovuonna 1991 ja vuonna2010 (ohituskaistat 

rakennettu) seka vuonna 2010, kun moottori

vayla on rakennettu. 

Ruuhkasuoritteen osuus (ruuhkaisissa olosuh

teissa ajavan liikenteen osuus liikennesuorit

teesta) on Uudehmaan laanin paateilla keski

maarin 1 0 % ja tielaitoksen tavoitteena on 

osuuden pitaminen korkeintaan 10 %:ssa. Tau

lukosta 1 ilmenee, etta tavoitteellinen arvo ylittyy 

valtatie.lla 1 jo nykyisella liik~nteella, koska 

osuus on 14 ... 34 %. 

Jos liikenteen vaihtelu pysyy·nykyisen kaltaise

na ja liikennemaarat kasvavat ennusteen mukai

sesti, ajettaisiin lahes 50% vuotuisesta liiken

nesuoritteesta ruuhkaisissa olosuhteissa vuonna 

2010, vaikka nykyista tieta olisi parannettu. 

Arkiliikenteesta ajaisi ruuhkassa noin 40 % ja 

viikonloppuliikenteesta noin 70 %. 
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Kuva 9. Liikenteen tuntivaihtelu Hiidenvedella 
keskiviikkona 12.9.1990 ja perjantaina 
14.9. 1990 (ruuhkautuneissa olosuhtefssa aja
van liikenteen osuus rasteroitu). 

Ruuhkien ajoittumlnen 

Valtatien 1 liikenne on kesaviikonloppuisin 1 ,5-

kertai.nen vuoden keskimaaraiseen liikenteeseen 
verrattunajajopa kaksinkertainen talven arkipai

vien liikenteeseen verrattuna. Taman vuoksi 

liikenne ruuhkautuu viikonloppuisin ja jonkin 

verran arki-iltapaivisin. Liikennemaarien kasva

essa ruuhkahuiput pitenevat nykyisesta. Liiken

teen ajankohtavaihteluun ei voida merkittavasti 

vaikuttaa, koska tyo- ja kesamokkimatkat ajoittu

vat tiettyihin ajankohtiin. 

Kuvassa 9 nahdaan ruuhkaisen liikenteen osuus 
Hiidenveden kohdalla vuonna 1990. Keskimaarainen 
arkiliikenne on ruuhkaista iltapaivisin parin tunnin 
ajan (ylempi kayra, joka kuvaa syyskuun keskiviik
koa). Osuus vastaa noin 20% koko vuorokauden 
liikenteesta. Keskimaaraisesta perjantailiikenteesta 
noin puolet ajaa ruuhkassa (alempi kayra, joka ku
vaa syyskuun perjantaita). Kesape~antaisin ja sun
nuntaisin ruuhkahuippu on pidempi. 

Kuljetusvarmuus 

Liikenteen tojmivuus on jo nykyisilla liikenne

maarilla altis hairioille. Huono keli tai liikenne· 

onnettomuus aiheuttavat helposti jonoutumista 

ja viivastyttavat matkaa. Kuljetusvarmuus on 

valtatien 1 kaltaiselle tielle erittain tarkea omi· 

naisuus. Tie on merkittava kotimaisen ja kan· 

sainvalisen liikenteen tavaran- ja henkilokul· 

jetusreitti, jolta edellytetaan luotettavuutta. 

Odottamattomat viivytykset aiheuttavat haittaa 

esimerkiksi satamiin suuntautuville kuljetuksille. 

JohtopaatOkset parantamistarpeesta 

Edellakuvatun perusteella nykyinen valtatie 1 e 

pysty ilman lisatoimenpiteita tyydyttavalla tavallc 

ja turvallisesti valittamaan kasvavia liikennemaa· 

ria. Nykyisen tien parantamissuunnitelman mu· 

kaiset toimenpiteet ( ohituskaistat ja muut piene· 

parannukset) nostavat jonkin verran palveluta 

soa, mutta liikenneturvallisuus ei parana merkit 

tavasti. Toimenpiteet eivat lisaa mainittavasti 

tien valityskykya eivatka poista ruuhkahuippujen 
aiheuttamaa ongelmaa. 

Uikenneministerion hyvaksymat /5/ valtatieverkon 
kehittamissuunnitelman laatutavoitteet (taulukko 2) 
edellyttavat, etta valtatiella tulisi oil a nelja kaistaa tai 
tie tulee parantaa moottoritieksi liikennemaaran ylitta
essa 12000 autoa vuorokaudessa. 

Laatutavoitteisiin peilaten liikennemaarien perusteella 
alkuosuudella Lohjanharjulta Somerontielle moot
torivaylan tarve on ilmeinen (ennusteliikenne 14500 
autoa/vrk}. Valilla Somerontie - Nummi ennustettu 
liikenne on suuruusluokassa 12000 autoa/vrk. Ottaen 
huomioon valin olosuhteet (taajamat, asutus, no
peusrajoitukset, liittymat, tien geometria, onnettomuu
det) on tallakin val ilia erittain perusteltua pyrkia siirta
maan pitkamatkainen raskas liikenne pois nykyiselta 
tielta. Nummelta lahnajarvelle ennusteliikenne on 
1 0000 ... 11 000 autoa/vrk. Laatutavoitteiden mukai
sesti ratkaisuna voi olla joko 1 0,5 metria Jevea tie, 
nelikaistainen tie, moottoritie tai moottoriliikennetie 
riippuen tiejakson verkollisesta merkityksesta. Num
men ja Lahnajarven val ilia moottorivaytan tarve ei ole 
suoraan johdettavissa vuorokausiliikenteen maaras
ta, mutta tarve on perusteltavissa tiejakson verkolli
sella sijainnilla osana Helsinki-Turku-yhteytta seka 
Eurooppatieta. Tarvetta tukevat myos liikenteen 
voimakkaasta vaihtelusta aiheutuvat ruuhkahuiput. 

Liikenteen maara Poikkileikkaus 
vuonna 201 0 (KVL) 
autoa/vrk Valtatie Moottorivayla 

< 3 000 9,0m -

3000-10000 10,5 m r!1 
10 000- 12 000 10,5 tai 4 kaistaa r!1 II 

> 12 000 4 kaistaa II 
> 40 000 6 kaistaa II 6 kaistaa 
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Liikenne-ennusteen perusteet 

Ennustetilanteen (vuoden 201 0) liikennemaarat 

on arvioitu 40 -50% nykyista suuremmiksi. Suun

nittelualueen liikenne-ennusteita on tarkasteltu 

erikseen paikallisen liikenteen ja lapikulkuliiken

teen kannalta. Paikallisen liikenteen kasvu on 

ennusteessa noin 50 %, josta noin puolet aiheu

tuisi Lohjan seudun asukasmaaran kasvusta ja 

puolet on seurausta autotiheyden kasvusta seka 

ajokortin haltijoiden osuuden kasvusta. Tielai

toksen valtakunnallisten kasvuennusteiden /4/ 

perusteella valtatien 1 pitkamatkainen liikenne 

kasvaa 42 % vuodesta 1992 vuoteen 201 0 ja 52 

% vuoteen 2020 mennessa. Luvuissa ei ole otet

tu huomioon mahdollista kansainvalisen liikenteen 

kasvua akselilla Turku-Helsinki-Pietari. 

Paikallisen liikenteen ennusteessa on otettu huomi
oon mm. Lohjan kaupungin ja kunnan arviot asu
kasmaaran kehityksesta osa-alueittain seka seudun 
autokannan kehitys kunnittain. Lohjan kaupungin ja 
kunnan asukasmaara oletetaan ennustetilanteessa 
noin 20 % nykyista suuremmaksi. 

Valtatien 1 liikennevirtatietojen pohjalta tehty pitka
matkaisen lapikulkuliikenteen ennuste perustuu valta
kunnallisiin liikenteen kehitysarvioihin. Taman vuosi
kymmenen Joppupuolella liikenteen arvioidaan kas
vavan taloudellisen taantuman jatkeen noin 3 % 
vuodessa, vuosituhannen vaihteen jalkeen 1-2 % 
vuodessa ja kasvun ennustetaan pysahtyvan vuoden 
2020 paikkeilla (ks. kuva 6}. TaiiOin henkiloautotiheys 
Suomessa saavuttanee nykyisten autoistuneimpien 
maiden tason eli n. 500 - 600 henkiloautoa/1 000 
asukasta. Aikuisvaestosta 80 ... 90 %:11a on tuolloin 
ajokortti. 

Suomen henkiloautotiheys on nykyisin 385. Vastaava 
arvo on Ruotsissa jo nyt 430, Saksassa 470 ja 
USA:ssa lahes 700, jos mukaan otetaan siella hen
kiloauton tapaan kaytettavat avotavapakettiautot. 

Lohjan seutu on jo nykyisin Uudenmaan laanin au
toistuneimpia, ja liikenneyhteydet perustuvat paaosin 
henkiloauton kayttoon. Vuoden 1992 topussa henki
loautotiheys oli Lohjan kaupungissa ja kunnassa noin 
415, Nummi-Pusulassa 428 ja Sammatissa 469. 
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Junalilkenteen kehitUimlsen vaikutus 
autolilkenteen ennustelslln 

Arvio Helsingin seudun ja Turun-Salon seudun 
valisten henkilomatkojen nykyisesta kulkumuoto
jakautumasta on esitetty kuvassa 1 0. 

Turun ja Helsingin valinen pikajunaliikenne 
nopeutuu 1990-h,JVun lopulla. Talloin rantaradan 
perusparannus seka sahkoistys valmistuu, ja 
VR ottaa kayttoon uusia nopeita junia. Tavoit
teena on nostaa maksiminopeus tasolle 200 
km/h ja lyhentaa matka-aika Helsingista Tur
kuun noin puoleentolsta tuntiin. 

Pikajunaliikenteen nopeutuminen voi vaikuttaa 
juna- ja autoliikenteen valiseen kulkutavan valin
taan ainoastaan osalla pitkista kaupunkiseutujen 
(Helsinki-Salo-Turku) valisista matkoista. 

Tehokkaampi junaliikenne vahentaa autoliiken
netta, mutta ei ratkaisevasti valtatien 1 paran
tamistarvetta ajatellen. Nopean junaliikenteen 
vaikutusta kuvaa seuraava laskelma. Jos juna
liikenteen matkustajamaarat kolminkertaistui
sivat Helsinki-Turku-valilla, valtatien 1 liikenne 
vahenisi nykytilanteessa noin 1000 autolla/vrk. 
Arvio perustuu oletukseen, etta puolet juniin 
siirtyvista lisamatkustajista poistuu henkiloauto
liikenteesta ja puolet linja-auto- tai lentoliiken
teesta. 

Arvioidun vahennyksen huomioon ottaen val
tatien 1 liikennemaara ennustetilanteessa olisi 
9500 ... 13500 autoa/vrk. Vahennys ei muuta 
autoliikenteen suuruusluokkaa niin merkittavasti, 
etta moottorivaylan liikenteelliset perusteet pols
tuisivat. Kun nopeat junat ovat kaytossa 1990-
luvun lopulla, nahdaan todelliset vaikutukset 
liikennemaariin ja voidaan arvioida muutosten 
vaikutus valtatien 1 kehittamistoimenpiteiden 
ajoittamiseen. 

LENTOKONE 

LINJA· AUTO 

Kuva 10. Henkilomatkojen kulkumuotojakautu
ma. 

Valtatien 1 rakentaminen moottorltieksl viilillii LahnaJiirvl - Karnalnen, Ylelssuunnltelma 
Ympiirlstovalkutusten arvlolntlselostus. SUUNNITTELUN KULKU 

3. SUUNNITTELUN KULKU 

3.1 Paasuunnasta hankepaatos 

Lahtokohtana talle yleissuunnitelmalle on ollut 
liikenneministerion tekema hankepaatos vaih
toehtoselvityksesta, joka koski Turku-Helsinki
tieyhteyksia valilla Muurla-Lohjanharju /8/. Sel
vityksessa tutkittiin ja vertailtiin neljaa vaihtoeh
toa: 

Vaihtoehto A: Moottorivayta nykyisen valtatien 1 
maastokaytavassa. 

Vaihtoehto B: Moottorivayta Lohjalta Sammatin 
kautta Muurtaan. 

Vaihtoehto C: Moottorivayta Lohjalta Lahnajar
ven kautta Muur1aan. · 

Vaihtoehto D: Valtatien 1 ja maantien 186 (Salo
Kisko-lnkoo) parantaminen. 

Vaihtoehtoselvityksessa todettiin, ettei valtatien 
1 ja kantatien 53 lahitulevaisuuden valityskyky
ja liikenneturvallisuusongelmia voida poistaa 
vain parantamalla nykyisia teita. Ratkaisuksi 
suositeltiin Turku-Helsinki-moottorivaylan raken
tamista vaihtoehdon C mukaisesti seka Lohjan 
sisaantulojarjestelyiden ja kantatien toimenpitei
den toteuttamista sen pohjalta. 

\ ·,, 
\ 
·· ... ,_ 

\· 

·····--·"-··--.. 

Kuva 11. Vuonna 1989 selvitetyt tiesuuntavaih
toehdot. 

PERUSTEET VAIHTOEHDON C 
VALINNALLE JA MUIDEN 
VAIHTOEHTOJEN KARSINNALLE 

Valhtoehdon C vallnnan perusteet 
• palvelee parhaiten alueen yhdyskunta- ja alueraken

teen kehittamista erityisesti Lohjan seudulla, jolloin 
myos kaupan ja teollisuuden tavoitteet tayttyvat 

• jasentaa tieverkkoa parhaiten, koska kansainvalinen, 
valtakunnallinen ja seudullinen liikenne keskittyy 
moottorivaylalle ja paikallinen liikenne kiiyttaa sille 
parhaiten soveltuvia vaylia 

• Lohjan seudun liikenneongelmat ratkeavat pitkaltl 
moottorivaylan ansiosta; vaihtoehdoissa 0 ja A jou
duttaisiin Lohjalle joka tapauksessa rakentamaan 
korkeatasoinen sisaantuloyhteys 

• on liikennetaloudellisin perustein edullisin ja tarjoaa 
parhaat mahdollisuudet tulevien liikenneongelmien 
poistamiseksi vaiheittain, alkaen pahimmista ongel
makohteista Lohjan seudulta 

• vaikutukset luonnonymparistoon ovat lievemmat kuin 
vaihtoehdossa B ja rakennettuun ymparistoon huo
mattavasti lievemmat kuin vaihtoehdossa A 

• turvaa parhaiten maa- ja metsatalouden harjoittami
sen 

• enemmisto lausunnonantajista piti C-vaihtoehtoa par
haana ja se sai eniten kannatusta maanomistajilta, 
kesaasukkailta, maa- ja metsatalouden harjoittajilta 
seka muilta intressipiireilta. Uudenmaan laaninhallitus 
vastusti C-vaihtoehdon valintaa ja kannatti nykyisen 
tien kaytavassa kulkevien vaihtoehtojen selvittamista. 
VR ja Kiskon kunta kannattivat vaihtoehtoa 0 ja 
Vihdin kunta vaihtoehtoa A 

• kaupan ja teollisuuden piirissa C-vaihtoehto sai 
eniten kannatusta. 

Vaihtoehto D karsittiln, koska 
• se ei pysty palvelemaan ennustettua liikennetta ja 

maankayttoa tyydyttavasti; liikenne ruuhkautuu eten
kin taajamissa, joissa paikallinen ja pitkiimatkainen 
liikenne sekoittuvat 

• liikenneturvallisuus on huonompi kuin moottorivayla
vaihtoehdoissa. 

Vaihtoehto A karsittiin, koska 
• se ei palvele Lohjaa ja Sammattia 
• se on asutun ympariston kannalta huonompi kuin 

muut vaihtoehdot, haitat kohdistuvat Uevion ja 
Nummen vatiselle alueelle 

• se haittaa eniten asutusta seka maa- ja metsata
loutta 

• melu- ja estehaitat ovat huomattavat (koskee .:nyos 
vaihtoehtoa D) 

• sen taloudellinen kannattavuus on heikompi kuin 
vaihtoehtojen B ja C (koskee myos vaihtoehtoa D). 

Vaihtoehto B karslttiln, koska 
• palv~lee paaa~iassa pitkamatkaista liikennetta ja 

nyky1sen valtatien varren taajamat jaavat sivuun; 
linjaus on selvimmin Helsinki-Turku-rautatieyhteyden 
kilpailija 

• se on luonnonymparistOn ja vapaa-ajantoimintojen 
kannalta huonompi kuin C. 
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Vaihtoehdon C todettiin palvelevan parhaiten 
seka valtakunnallisen etta seudullisen liiken
teen tarpeita. Se palvelee parhaiten nykyisen 
valtatien tuntumassa sijaitsevien taajamien lii
kennetta. Lohjan seudulla C-vaihtoehto vahen
taa kantatien 53 ruuhkaisuutta ja jasentaa 
selkeasti sisaantulot kaupunkiseudulle. 

Vaihtoehtoselvitysvaiheessa tiedostettiin, etta 

vaihtoehto C rikkoo jarvialuekokonaisuutta ja 
alueen luonnontilaisuus hairiintyy. Suunnitel
man johtopaatoksissa suositeltiin kiinnitetta

vaksi huomiota ymparistokysymyksiin seka 
luonto- ja maisemakokonaisuuksien sailyttami
seen. 

Liikenneministerio teki 1.11.1990 hankepaa
toksen Helsinki-Turku-tieyhteydesta valilla 
Lohjanharju-Muur!a vaihtoehtoselvityksen ja 
siita annettujen lausuntojen perusteella. Paa

toksen paakohdat ovat: 

• Nykyiselle valtatielle 1 Lohjanharjun ja 
Muurlan vAliiiA on suunniteltava ja toteutet
tava liikenneturvallisuutta parantavat toimen
piteet. 

• VAIIIIA Uevi6-Muurla on varauduttava moot
torivAyiAn rakentamiseen vaihtoehtoselvityk
sen C-vaihtoehdon mukaista maastokAytA
vAa noudattaen. 

Myohempia paatoksia varten liikenneministerio 
edellytti laadittavaksi yleissuunnitelmat valtatien 
1 rakentamisesta moottoritieksi valilla Lievio
Muurla seka kantatien 53 parantamisesta. 

Moottorivaylavarauksen selvittamiseksi on laa
dittu seuraavat suunnitelmat: 

• Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi 
Lohjan kohdalla valilla Karnainen-Lievio 

(1993). 

• Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi 
valilla Lahnajarvi-Karnainen (1993). 

• Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi 
valilla Muurla-Lahnajarvi (valmistuu 1994). 

Kantatien 53 parantamisen yleissuunnitelma 
valilla Virkkala- Muijala valmistui vuonna 1993. 

Nykyisen valtatien 1 parantamistyot Uuden
maan alueella aloitetaan vuonna 1994. Lohjan 
seudulle laadittiin vuonna 1992 tieverkkosuun

nitelma. Sen ratkaisut perustuvat C-vaihtoeh
don mukaiseen moottorivaylaan ja Lohjan 
suunnan liikenteen ohjaamiseen moottori
vaylalta kantatielle eli uudelle valtatielle 25. 

3.2 Yleissuunnitelma tahtaa 

toimenpidepaatokseen 

Uudenmaan tiepiiri kaynnisti yleissuunnitelman 
laatimisen valtatien rakentamisesta moottori

tieksi valilla Lahnajarvi-Karnainen kesalla 
1991 . Lahtokohtana oli em. liikenneministerion 
tekema hankepaatos. Moottorivaylan tulisi 
nykyisten arvioiden perusteella valmistua 
viimeistaan vuoden 201 0 tienoilla. Rakenta

mispaatosta ei viela ole. 

Yleissuunnitelmassa selvitetaan tiehankkeen · 
tarkeat periaatteelliset ratkaisut (tiejarjestelyi
den yleispiirteinen sijainti ja aluevaraus, toimin
nalliset ja tekniset ratkaisut) seka hankkeen 
vaikutukset. Yleissuunnitelmasta pyydettavien 
lausuntojen pohjalta tielaitos tekee liikenne
ministeriolle esityksen paatoksesta. Liikennemi

nisterio paattaa toimenpidepaatoksella hank
keen jatkosi.Junnittelusta. Jos paatos on myon
teinen, hanke voidaan ottaa tiepiirin toteutta
misohjelmaan. 

Turku • Helsinki tleyhteydet vllllll 
Muurla • Lohjanharju, Valhtoehtoselvltys 1989 

Lausunnot 
HankeplltOs 

1.11 .1990 UikenneministeriO 

~ ' 

Valtatlen 1 rakentamlnen moottorltleksl 
Ylelssuunnltelma 

• viilli Kamalnen - Uevi6 1993 
• va1111a Lahnajarvl • Karnalnen 1993 

• villli Mwr1a · Lahnajirvi 1994 .,. 
Nilhtivillaolo, lausunnot, mahdolliset lisiselvitykset 

+ 
TolmenpldeplltOs 
UikenneministeriO (1995) 

+ 
Tlesuunnltelmlen laatlmlnen 1 ... 2 vuotta .,. 

NihtaviiiAolo, muistutukset, lausunnot, 
mahdolliset muutokset tiesuunnitelmaan, 1 vuosi 

+ 
VahvlstusplltOs 

Tielaltos/UikenneminlsteriO, 
puoi vuotta ennen rakentamisen aloittamista 

~ 
TlepUtOs 

l Rakennussuunnltelma 

.,, i 
Rakentamlnen kestaa 4 ... 5 vuotta 

- ~ 
Tie avataan lllkenteelle 2005 ... 201 0 

Kuva 12. Suunnitteluvaiheet piiatoksineen vie
vat aikaa ennenkuin rakentaminen voi alkaa. 

Kun toteuttaminen on nakopiirissa, laaditaan 
hankkeesta tiesuunnitelma ja asiakirjat raken
tamista varten. 

3.3 Ymparistovaikutusten arviointi 

suunnittelussa 
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Laki ymparistovaikutusten arviointimenettelys
ta oli suunnittelun aikana vireilla, mutta laki ei 
ehtinyt astua voimaan. Laki- ja asetusehdotuk
sen mukaan lain piiriin kuuluvat kaikki hank

keet, joilla arvioidaan olevan merkittavia 
ymparistovaikutuksia. Tiehankkeista moottori

vaylat on maaritelty lain _piiriin kuuluviksi. 
Suunnittelutehtavassa on pyritty alkuvaiheesta 
lahtien noudattamaan yva-menettettelyn peri
aatteita ulkomaisia malleja soveltaen. Suunnit
telutyo oli jo varsin pitkalla, kun Suomen yva
lakiehdotus oli kaytettavissa. Olennaisimmat 
puutteet sutmnitelman sisallossa ja tyon aikai
se~sa kasittelyssa yva-lakiehdotukseen nah
den ovat: 

• 0-vaihtoehtoa on tarkasteltu vain osassa 
vaikutuksia (melu, paastot ja liiken

netalous); nykyisen tieston parantamisvaih
toehto 0+ (vaihtoehtoselvityksen D) katsot
tiin karsituksi aikaisemman suunnittelu
vaiheen pohjalta tehdyssa paatoksessa, 
jossa edellytettiin moottorivaylan yleissuun
nitelman laatimista C-vaihtoehdon mukai

seen maastokayt~vaan. Lisaksi vastaava 
moottorivaylavaraus on valtioneuvoston ja 

ymparistoministerion vahvistamissa seutu

kaavoissa . 

• varsinaista ymparistovaikutusten arvioin
tiohjelmaa ei ole laadittu eika sita ja arvioin
tiselostusta ole asetettu julkisesti nahtaville 
huomautuksia ja lausuntoja varten. 

Ymparistovaikutusten arviointi pailiottui nain 
ollen eri linjausvaihtoehtojen ymparistovaiku

tusten jarjestelmalliseen selvittamiseen seka 
vuorovaikutteiseen suunnittelutapaan. Koh
dassa 9 on esitetty yva-tyoryhman tekemat 
johtopaatokset suunnittelun kulusta seka 
haJi<keen suhteesla yva-lain mu~seen menettelyyn. 
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3.4 YhteistyO- ja osallistumismenettely 

Organlsaatlo 

Hankkeen suunnittelusta on vastannut Uuden
maan tiepiiri. Suunnittelun teknista suoritusta 
ohjasi tyoryhma ja suunnittelutyota valvoi 
johtoryhma. Ymparistovaikutusten arviointia 
ohjaamaan koottiin ymparistoasiantuntijoista 
koostuva tyoryhma (yva-tyoryhma). Lisaksi 
tyon aikana kaytiin neuvotteluja eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Johtoryhman, tyoryh
man ja yva-tyoryhman jasenet on lueteltu 
liitteessa 1 . 

Hanketta esiteltiin seitseman kertaa Uuden
maan laanin tieymparistoyhteistyoryhrnalle, 
joka seuraa ja valvoo ymparistovaikutusten 
arvioinnin laatua merkittavissa tiehankkeissa. 
Ryhmaan kuuluu Uudenmaan laaninhallituk
sen, seutukaavoituksesta vastaavien liittojen, 
Helsingin vesi-. ja ymparistopiirin ja tielaitok
sen edustajat. Hankkeesta on tiedotettu myos 
Turun ja Perin laanin vastaavaa ryhmaa. 

Vuorovalkuttelnen suunnlttelu 

Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni 
tietoiseksi tekeilla olevasta suunnitelmasta ja 
saada kansalaiset ja sidosryhmat ilmaisemaan 
omia nakemyksiaan~ Tata varten jarjestettiin 
tilaisuuksia, joissa oli mahdollisuus tutustua 
suunnitelmiin ja keskustella suunnittelijoiden 
kanssa. 

Valipaatosvafheissa (alustavien vaihtoehtojen 
laadinta, vaihtoehtojen alustava karsinta, vaih
toehtojen vertailu ja valinta) jarjestettiin yleiso
tilaisuuksia ja avoimien ovien paivia. Naiden 
tilaisuuksien yhteydessa suunnitelmaluonnok
set olivat nahtavilla kuukauden ajan nayttelyis
sa, joissa suunnittelijat olivat esittelemassa 
ratkaisuja muutamina paivina. Esittelytilaisuu
det ja nayttelyt pidettiin vuorotellen Sammatin, 

SUUNNllTELUN KAYNNISTYS 

• Uihtotiedot, analysointi 
• Tavoitteet Tiedotuspisteiden 

• Yva-tyoohjelma avaus Nummella 

• lntressiryhmien kartoitus ja Saukkolassa, 
mielipidelaatikko 

ALUSTAVAT r---. Esittely intressi-

VAIHTOEHDOT ryhmille, nayttely, 
yleisotilaisuus 

• Tyoohjelman tarkennus Sammatissa 

·• Usaa vaihtoehtoja 1-3/92 

• Vaikutusten tunnistami-
._ 

nen ja merkittavyys 
• Vertailumenetelma 
• Vaihtoehtojen alustava 

vertailu 
• Tavoitteiden tasmenta-

minen 

ALUSTAVA KARSINTA ~ Esittely intressi-
ryhmille, nayttely, 

• Luontoinventointi vaih- r-- yleisotilaisuus 

toehtokaytavasta, ana- Nummella 

lysointi, luokitus, arvot- 6192 

tamisperusteet .,, 
VAIHTOEHTOJEN TARKENNUS JA 
VERTAILU 

• Ymparistovaikutukset 
• Vaihtoehtojen vertailu 
• Yva-selostusluonnos 

RA TKAISUEHDOTUS 
~ 

Esittely intressi-
ryhmille, nayttely, 

• Haittojen lieventaminen 
yleisotilaisuus 

.f 
Suomusjarvella 

• Kokonaisvaikutukset 2/93 

VIIMEISTEL Y 

• Yva-selostuksen ja 
suunnitelman viimeiste· 
ly, raportointi 

Kuva 13. Ympiiristovaikutusten arviointimenet
tely yleissuunnittelun tyovaiheissa. 

Nummi-Pusulan ja Suomusjarven kunnissa. 
Suunnitelmaluonnokset olivat koko suunnitte
lun ajan nahtavilla suunnittelualueen kuntien 
virastoissa. 

Koko suunnittelun ajan oli Nummella ja Suo
musjarvella lahinna valtatien 1 kayttajille suun-
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natut tiedotuspisteet. Niissa oli esilla yleista 
tietoa Turku-Helsinki-valin rakennus- ja suun
nittelutilanteesta seka ajankohtaista tietoa 
taman yleissuunnite_lman vaiheista. Tiedotus
pisteissa oli kyselykaavakkeita, joissa tiedus
teltiin autoilijoiden nakemyksia valtatien 1 
liikenteesta ja parantamistarpeesta. Kysely 
tuotti 800 vastausta. Ammattiautoilijoille tehtiin 
vastaava kysely raskaan liikenteen tutkimuk
sen yhteydessa Muurlassa toukokuussa 1992. 

Paikallisia osallistumismahdollisuuksia tehos
tettiin kokoamalla tieto eri intresseja edusta
vista ryhmista, joiden edustajille lahetettiin 
materiaalia suunnittelun eri vaiheissa ja pidet
tiin useita esittely- ja keskustelutilaisuuksia. 
Eturyhmien kautta tieto levisi ja ihmiset pohti-

JOHTORYHMA TYORYHMA 

vat yhdessa ratkaisumahdollisuuksia. Edustet
tuina olivat mm. kylatoimikunnat, tiehoitokun
nat, metsanhoito-, viljelija- ja luonnonsuoje
luyhdistykset. Lista intressiryhmista on liittee
na 2. · Tyoryhma kokosi noin 70 eturyhmaa, 
joiden oloihin ryhma arvioi suunniteltavan tien 
vaikuttavan. Lisaksi tyon aikana ilmoittautui 
mukaan muutamia uusia ryhmia. Palautetta. 
saatiin noin 50 intressiryhmalta. 

Seka esittelytilaisuuksissa etta konsultin tai 
tiepiirin toimistoissa kavi runsaasti ihmisia kes
kustelemassa suunnittelijoiden kanssa. Kirjalli
sta kannanottoja tuli yhteensa 116 kappaletta. 
Suunnittelun kannalta merkittavimmat kan
nanotot on esitetty liitteessa 3. Suunnittelijat 
kokosivat erilaiset ehdotukset ja nakemykset 

MUUT ASIANTUNTIJA-
NEUVOTTELUT 

. Suunnittelutyon valvonta . Suunnittelu- ja selvitystyon . Erikoisalojen neuvottelut ja yhteydet . VAiipMtosten hyvliksyntA ~ tekeminen ~ . Ohjeet jatkosuunnittelulle . Muille ryhmllle esitettAvan 
aineiston ja vlilipaatosten 
valmistelu ja kAsittely 

:>c: 
YVA-TYCRYHMA UUDENMAAN LAANIN 

TIEYMPARISTCTYORYHMA 

. Ymparistovaikutusten arvioinnin . Ymparistovaikutusten arvioinnin 
ohjaus 

~ 
seuranta ja valvonta . Tyotapojen, menetelmien ja 

valipaatosten hyvaksynta 

-~-/--/-;l--.l--/--;/'-;/'--/-.l--/-;1'---.f-I'--F---,1---;-cl---,1--l-

KANNANOTOT, EHDOTUKSET JA PAIKALLISTIETOUS 

. Esittelytilaisuuksista . lntressiryhmakokouksista . Nayttelyista . Yksityisista yhteydenotoista . Tiedotuspisteista 

t ,. 
INTRESSIRYHMAT r . KAsittelivat keskuudessaan suun- . Asukkaat 

nittelijoiden laatimia . Maanomistajat 
vaihtoehtoja ja esittivAt niista 

- ~ 
. Liikennevaylien kAyttajat 

omat nAkemyksensa . Luonto . Laativat ehdotuksia tutkittavista . Elinkeinot 
vaihtoehdoista 

Kuva 14. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa tehtiin yhteistyotii julkisten organisaatioiden kesken ja 
kiiytiin laajaa keskustelua kansalaisten ja intressitahojen kanssa. 
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sekA setvittlvAt, miten ne voidaan ottaa suunni
teltavissa ratkaisuissa huomioon. Jos kaikki 
saadut kannanotot olivat samansuuntaisia, 
mielipiteiden pairio vaihtoehtojen vertailussa ja 
valinnassa oli suuri. Osittain kannanottojen 
tavoitteet olivat keskenAAn ristiriitaisia, jolloin 
suunnittelijat pohtivat vaikutuksia eri nAkokul
mista ja tekivAt pAAtelmiA erisuuntaisten tavolt
teiden arvottamisesta. TAIIainen valintatilanne 
oil mm. vakituisen asumlsen ja elinkeinon 
harjoittamisen suos1mmen kesAasutuksen 
etujen kustannuksella. Esimer1<ki erisuuntaisten 
tavoitteiden sovittamisesta on mm. pienten 
lampien alue Nummi-Pusulassa, missa etsittiin 
parasta linjausta lampien valuma-alueen, 
arvokkaan kallio- ja lehtoalueen sekA kesaasu
tuksen suhteen. Kansalaisilta ja intressiryhmiltA 
saatu palaute on arkistoitu mahdollista myo
hempAA jatkosuunnittelua varten. 

Kun suunnittelijat olivat monipuolisen vertailun 
tuloksena pAAtyneet ratkaisuehdotukseen, 
otettiin selville maanomistajat tielinjausalueelta. 
Hallie postitettiin erikseen tieto loppuvaiheen 
eslttelytilaisuuksista. 

Kuva 15. Tyoryhmien kokoukset o/ivat asian
tuntijoiden hedelmilllistii yhteistyotil. 

Suunnittelijoiden saaman palautteen perus
teella ihmlset olivat pAAaslssa tyytyvAisiA 
tiedonsaantiin ja valkutusmahdollisuuksiinsa 
sekA suuri osa myos vallttuun vaihtoehtoon. 
Vuorovaikuttelnen suunnittelu heijaistui suun
nitelmassa suositeltavaan ratkaisuun useassa 
kohdassa. Tavolan ja Oittilan kylissA valittu 
linjaus vastaa pAAosin asukkaiden omaa 
ehdotusta. Raatlssa mlelipiteet jakautuivat eri 
valhtoehtojen puolesta rllppuen slitA, mlnkA 
vaihtoehdon IAheltA kannanotto tuli. Valittuun 
vaihtoehtoon ihmiset olivat tyytyvAisiA myos 
SiitoonjArven kohdalla ja HAmjoen peltoalueel
la. 

Tapauksissa, joissa ei ollut vaihtoehtoja (esim. 
Karnaisten ja SuomusjArven kyiAt), asukkai
den kanssa neuvoteltiin jArjestelyiden yksityis
kohdista, kuten linjauksen hienosAAdostA, 
yksityistiejArjestelyistA ja melusuojaustarpeis
ta. Karnaisten saloyiAngolle kaikki intressiryh
mi:it puolsivat tunnelia. HaarjArveiiA suunnitte
lijat painottivat valinnassa asukkaiden nAko
kulman merkitystA maiseman ja taloudellisten 
nAkokohtien kustannuksella. 

Kuva 16. lntresslryhmien kokouksissa pohdittiin 
vaihtoehtoja eri niikokulmista. 

Kalkki asukkailta ja intressiryhmiltA saadut 
ehdotukset tutkittiin ja kAsiteltiin tyoryhmissa. 
Osa kannanotoista katsottiin alustavan selvi
tyksen perusteella sellaisiksi, ettel nlitA otettu 
mukaan jatkosuunnitteluun. TAIIaisia saatiin 

• 

Kuva 17. Kansalaisten mielipiteet villittyivilt 
esittelytilaisuukslssa. 

Kuva 18. Nykyistii valtatietil Hiidenvedellil ... 
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KolmpersjArven asukkailta, SuomusjArven 
kyiAitA sekA Nummen sisAAntulotien varrelta. 

Vaihtoehtojen arviointi tehtiln kattavasti eri vai
kutusten suhteen (luonto, ihmiset, maisema, 
tie- ja liikennetekniset kysymykset, kustan
nukset) sekA eri kohteiden nAkokulmlsta. Siksi 
kAsiteltAvAnA oli runsaasti erilalsla tavoitteita, 
joista jotkut olivat ristiriidassa keskenAAn. 
Esimerkiksi KaitajArveiiA yva-tyoryhmA eh~otti, 
ettA linjausta siirretAAn lehtokohteen kiertA
miseksi IAhemmAksi jArveA. KaitajArven kesa
asukkaat vastustivat siirtoa voimakkaasti. 
Tiekohtaa onkin tarkistettava jatkosuunnitte
lussa. 

Kuva 19. . .. ja Lahnajilrvellil. 
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3.5 Tavoitteet 

Asiantuntijoiden ja viranomalsten ty()n alussa asettamat tavoitteet 

Lllkenteelliset tavoitteet 

• jasentaa tieverkkoa siten, etta kansainvalinen, 
valtakunnallinen ja seudullinen liikenne keskittyy 
moottorivaylalle ja paikallinen liikenne kayttaa sille 
parhaiten soveltuvia vaylia 

• parantaa valtatien 1 liikennoitavyytta ja turvallisuut
ta tasolle, mita tien asema yhtena valtakunnan 
tarkeimmista paateista ja osana Eurooppatieta E18 
edellyttaa (matka-alkojen lyheneminen, turvallisuus
ja palvelutason nostaminen); valtatien 1 asema 
korostuu tulevaisuudessa ita-lansi-suuntaisen kan
sainvalisen liikenteen kehittyessa. 

• parantaa liikenneturvallisuutta koko suunnitelman 
vaikutusalueella 

• palvella mahdollisimman tehokkaasti vaikutusalu
een taajamien liikennetta ja parantaa taajamien 
saavutettavuutta ja yhteyksia lyhyin kytkennoin 
moottoritien eritasoliittymiin 

• tukea moottorivayla- ja tiejarjestelyilla alemman 
tieston jasennointia ja kehittamista 

• taata rinnakkaistielle (nykyinen valtatie 1) sen toi
minnallisen aseman mukaiset olosuhteet. 

Ylelset ymparlstotavoltteet 

Ymparistollisena paatavoitteena on aiheuttaa ympa
ristolle mahdollisimman vahan haittaa ottamalla huo
mioon asutus, ihmisten elinymparisto ja elinkeinot, 
luonto ja suojelukohteet tien linjausta, rakenteita ja 
maisemanhoitoa suunniteltaessa. Lisaksi tavoitteena 
on: 

• vahentaa typen oksidi- ja hiilidioksidipaastoja seka 
meluhaittaa 

• pohjavesialueiden ja pintavesien laadun sailyttll
minen siten, etta niiden kllytto tulevaisuudessa on 
mahdollista 

• arvokkaiden luontokohteiden ja -kokonaisuuksien 
sailyttaminen siten, ettei niiden suojeluarvo vaaran
nu 

• virkistyskayttMn soveltuvierf' alueiden laadun ja 
maaran sailyttllminen riittavana myos tulevaisuu
dessa 

• maiseman kannalta keskeisten aluelden ja koko
naisuuksien eheyden sailyttaminen 

• sopeuttaa tie maisemaan mahdollisimman hyvin ja 
saada samalla ajajalle miellyttava ajoymparisto 

• vahentaa. uudesta tiestll aiheutuvaa estevaikutusta. 

Jokaisella vertailuvalilla maariteltiin lisaksi alueelle 
kohdennetut ympllristotavoitteet. 

Yhdyskunta- ja aluerakennetta koskevat tavoitteet 

• tukea tavoitteellista alue- ja yhdyskuntarakennetta 
• sailyttaa taajama- ja kylakokonaisuudet seka 

valttaa asunto- ja loma-asutusalueiden hairintaa. 

Kuntien tavoltteet 

• Suomusjarven tavoitteena on hyvat yhteydet Salon 
ja paakaupunkiseudun suuntaan 

• Sammatin tavoitteena on hyvat yhteydet erityisesti 
paakaupunkiseudulle ja Lohjalle seka Salon suun
taan. Sammatin kannalta on myos tarkeaa kehittaa 
jatkoyhteytta Nummelta pohjoiseen parantamaan 
etela-pohjois-suuntaista tavoitettavuutta 

• Nummi-Pusulan tavoitteena on, etta yhteys moot
toritielle on nykyisen ja suunnitellun maankayton 
seka Nummen ja Saukkolan taajamien kehittamisen 
kannalta tehokas ja aluerakennetta tukeva. Tavoit
teena on myos Nummen ja Saukkolan taajamien 
lapi kulkevien tieyhteyksien rauhoittaminen (maan
tiet 125, 1251 ja 1253 valtatien 1 pohjoispuolella) 

• Lohjan kunta painottaa hyvien ja mahdollisimman 
sujuvien liikenneyhteyksien luomista seka Helsingin 
etta Turun suuntaan. Yhteyksia suunniteltaessa ja 
rakennettaessa on tarkoin otettava huomioon Loh
jan seudun maisemalliset, kulttuurihistorialliset, 
luonnontieteelliset arvot seka arvokas ja harvinai
nen kasvillisuus. 

Taloudelllset tavoitteet 

• liikenteen ajokustannusten minimointi 
• liikennetaloudellisesti edullinen ratkaisumalli 
• elinkeinoelaman toimintaedellytysten turvaaminen 

ja parantaminen 
• kuljetusvarmuuden ja -reitin luotettavuuden takaa

minen. 

Suunnltelman laatimlselle asetetut tavoitteet 

• saada paatos moottorivaylan sijainnista, koska 
suunnittelualueella on pitkaan vall in nut maankayton 
suunnittelua haittaava epavarmuustila 

• suunnitella hankepaatoksen mukaiseen maasto
kaytavaan ymparistolle vahiten haittaa tuottava 
moottorivaylan linjaus, joka taytta.a liikenteelliset 
tavoitteet ja on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen 

• antaa suunnitelman tekovaihetta, kasittelyja, lau
suntoja ja toimenpidepaatOsta varten riittllvasti 
havain'lollista tietoa tutkittujen ratkaisujen vaikutuk
sista ja vaikutusten kohdentumisesta 

• luotettavan rakentamiskustannusarvion laatiminen 
sekll vaiheittainrakentamisen taloudellisuuden ja 
ajoituksen selvittaminen. 
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4. TEKNISET RA TKAISUT JA 
VAIHTOEHDOT 

4.1 Tekniset ratkaisut 

Yleisuunnitelmassa esitetty tielinjaus on yleis
piirteinen ja kuvaa maastokaytavaa, johon tie 
on mahdollista toteuttaa. Jatkosuunnittelussa 
(tiesuunnitelma) tien paikka ja korkeusasema 
tarkentuu. 

Moottorivaylan ajonopeus on 120 krn/h. Tilava
rauksen selvittamiseksi suunnitelmassa on 
varauduttu kaksiajorataiseen moottoritiehen, 
jonka ajoratojen leveys on 11 , 75 metria. Ajora
tojen valilla on turvallisuussyista 15 metrin 
levyinen keskikaista. Moottorivayla vaatii suoja
alueineen noin 85 metrin levyisen alueen. 

Tiesuunnitteluvaiheessa on syyta joissain koh
dissa tutkia kapeampaa (esim. 6,5 m) keski
kaistaa. Kapea keskikaista kaventaa tarvittavaa 
tietilaa, vahentaa leikattavia ja pengerrettavia 

EAITASOLUTTYMISSA VALAISTAAN 
JA AISTEAVAT VAYLAT 

SUOJA-ALUE 20 m 

massoja ja on maisemallisesti parempi. Ka
pealle keskikaistalle rakennetaan kaide, jotta 
autot eivat onnettomuustilanteessa suistuisi 
toiselle ajoradalle. 

Eritasoliittymien kohdalla risteavien teiden mi
toitusnopeus on 60 km/h. Eritasoliittymien 
ramppien leveys on 6,5 ... 8 metria. Uusi yhteys 
Nummelle on 8 metrin levyinert maantie, jonka 
nopeusrajoitus on 80 krn/h. Nummen yhdystie 
vaatii suoja-alueineen noin 40 metrin levyisen 

alueen. 

Moottorivayla voidaan rakentaa suoraan kak
siajorataiseksi moottoritieksi tai vaiheittain, 
jolloin ensimmaisessa rakennusvaiheessa ra
kennetaan yksiajoratainen moottoriliikennetie. 
Jotta moottoriliikennetiella voisi ohittaa turval
lisesti, kaarteiden pitaisi olla huomattavasti 
suurempia kuin moottoritiella, jossa vastaan
tulijoita ei ole. Arvokkaiden ymparistokohteiden 
ja vaikean maaston vuoksi tieta ei katsottu 
jarkevaksi suunnitella vaiherakentamisen lah
tokohdista. Jos vayla toteutetaan ensin mootto-

MELUESTEET TAAVITTAESSA 
,~nn•n•-~• TAl MELUAITA) 

YMPAAIST0NHOITOTOIMENPITEET: 
•ISTUTUKSET 
• MAASTONMUOTOILU 

~----~S~UOJ~A-~AL~UE~3~0~m~--~~ ~~ ----~SU~O~JA~-A~LU=E~3~0m~----~ 
TILANTAAVE SUOJA-ALUEINEEN NOIN 85 m 

Kuva 20. Tiejarjestelyjen tilan.tarve. 
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riliikennetiena, sille rakennetaan ohituskaistat 
tai tavallista leveammat {5,5 m) ajokaistat ohi
tusturvallisuuden takaamiseksi. Ohituskaistatie 
on 0,5-1,0 metria tavallista moottoriliikennetieta 
leveampi. 

Moottorivaylalle liitytaan muulta tieverkolta 

eritasoliittymien kautta. Suunnitteluvalilla on 

kolme eritasoliittymaa: Lahnajarvella, Haarjar
vella ja Nummella. Lahnajarven eritasoliittyma 

kytkee nykyisen valtatien moottorivaylaan. 
Haarjarven eritasoliittyma kytkee maantien 104 
moottorivaylaan ja toimii yhteytena Sammattiin. 
Nummen eritasoliittyma kytkee Nummen uuden 
yhteyden ja maantien 1 072 moottorivaylaan. 
Liittyma palvelee Saukkolan, Nummen kirkon
kylan ja Sammatin taajamien liikennetta. Yh
teytta voidaan jatkaa nykyisen valtatien poh
joispuolelle, jolloin Nummen ja Saukkolan lapi 

kulkevat yhdystiet voidaan rauhoittaa lapikulku
liikenteelta. 

Nykyisten yl)teyksien sailyttamiseksi vaylalla on 

all- tai ylikulkusiltoja keskimaarin noiri kilomet
rin valein. Muut moottorivaylan katkaisemat yh

teydet korvataan tieja~estelyin. Kevytliikenteen
vaylien ja ulkoilureittien yhteydet moottorivaylan 
poikki sailytetaan. 

Melusuojaustarve on selvitetty alustavasti. Me
luesteita ehdotetaan rakennettavaksi kohtiin, 
joissa melulle alttiiksi joutuu useampien raken
nusten muodostama ryhma. 

Pysakoimis-, levahdys- ja palvelualueisiin on 
varauduttu selvittamalla tien suuntauksen ja eri
tasoliittymien puolesta mahdolliset kohdat tielin
jalla. Alueiden sijainti selvitetaan tiesuunnittelun 
yhteydessa ottaen huomioon sen hetkinen ole
massaolevien palveluiden tarjonta. Turku-Hel
sinki-valilla tarvittaneen 1-2 korkeatasoisempaa 
palvelualuetta. Linja-autopysakkeihin varaudu-

. taan jatkosuunnittelussa kaikissa eritasoliittymis-

sa. Pysakkien tarve ja niiden yhteyteen tarvit
tavat jarjestelyt tarkistetaan silloisia linja-autolii
kenteen tarpeita vastaaviksi. 

4.2 Tutkitut linjausvaihtoehdot 

Osallistuvan suunnittelun myota tuli selvitetta

vaksi runsaasti v~ihtoehtoja. Kaikki tutkitut vaih
toehdot on esitetty luvun 6 yhteydessa (kuva 
26). Tarkemmat kartat vaihtoehdoista on esitetty 
vertailuvaleittain luvun 7 kuvissa 32 - 34. 

~unnittelun alussa laadittiin yhteistyossa alu
een asukkaiden ja lntressiryhmien kanssa moot
torivaylan alustavia linjausvaihtoehtoja. Alusta

van vertailun pohjalta tyoryhnia karsi pois sel
laiset vaihtoehdot, joille oli loydettavissa suun

nittelijoiden selvitysten perusteella parempi vaih
toehtoinen linjaus. Jatkoon valittuja vaihtoehtoja 
tarkennettiin ja niiden valilla tehtiin vertailu. Lu
vun 6 kuvassa 26 on esitetty kaikki tutkitut vaih
toehdot. Ohuella merkityt vaihtoehdot karsittiin 
alustavien selvitysten perusteella. Varsinaisessa 
vertailussa mukana olleet vaihtoehdot on merkit
ty_ paksulla viivalla. 

Alustavat vaihtoehdot 

Suunnittelijoiden laatimat alustavat vaihtoehdot 
taydentyivat intressiryhmilta ja kansalaisilta en
simmaisella esi~elyjaksolla tammi-helmikuussa 

1992 saaduilla ehdotuksilla. Kevaalla 1992 tyo
ryhma teki alustavan vertailun perusteella ehdo
tuksen karsinnasta ja tarkempaan suunnitteluun 

ja ve~ailuun valittavista vaihtoehdoista. 

Unjausvaihtoehtojen muodostamisesta, alusta
vasta vertailusta ja karsinnasta laadittiin valira
portti. Valiraportti kasiteltiin ja alustava karsinta 
hyvaksyttiin tyoryhmassa, johtoryhmassa ja yva
tyoryhmassa. Valiraportti toimitettiin intressiryh
mille. Lahnajarvella ja Haa~arvella karsittiin pois 

sellaisia vaihtoehtoja, joita osa asukkaista oli eh
dottanut. Tavolassa pienten lampien alueella 
ihmiset olivat tyytyvaisia pienten lampien valista 
kulkevan vaihtoehdon (N1) karsintaan, samoin 
Oittilan kylalaiset pohjoisten vaihtoehtojen (R1 ja 
R2) karsintaan. 

Vaihtoehtojen jatkokehlttely ja vertailu 

Jatkosuunnittelussa vaihtoehtoja tarkennettiin ja 
vertailtiin keskenaan painottuen ymparistollisiin 
ja taloudellisiin seikkoihin. Liikenteellisesti vaih
toehdoilla ei ole merkittavia eroja. Linjauksiin 

tehtiin muutamia tarkistuksia maastossa tehdyn 
luontoinventoinnin tulosten perusteella seka 
intressiryhmien ja asukkaiden toivomuksesta. 
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Linjausvaihtoehtojen tarkennuksesta, vertailusta 
ja ehdotuksesta yleissuunnitelmaan viimeistelta
vista vaihtoehdoista laadittiin myos valiraportti. 
Raportti kasiteltiin ja hyvaksyttiin tyoryhmassa, 
johtoryhmassa ja yva-tyoryhmassa. Valiraportti 
toimitettiin intressiryhmille ennen viimeista ylei
sotilaisuutta. 

Taman raportin luvuissa 5-9 kasitellaan linjaus
vaihtoehtojen ymparistovaikutusten arviointia ja 
vertailua seka esitetaan vertailun tuloksena 
suositus valittavaksi vaihtoehdoksi. 

Alustavan vertallun perusteella karslttlln seuraavat valhtoehdot (kesakuussa 1992): 

Lahnajlirvelli karsittiin nykyisen tien kiytivissi kulke
va vaihtoehto {L3), koska se olisi asutuksen kannalta tu
hoisampi seki tieteknisilti ratkaisuiltaan huonompi ja 
kalllimpl kuin etelilnen vaihtoehto. 

Suomusjirven kyliliiset ehdottivat, ettA moottoriviyli 
linjattaisiin kylin keskelli nykyisen valtatien yli ja siiti 
edelleen nykyisen tien pohjoispuolella kohti Kitulaa. 
Alustavien selvitysten perusteella linjaus todettiin asu
tuksen kannaita vieli tuhoisammaksi kuln L3. Myos 
eritasoliittymin sijoittamisen kannalta vaihtoehto oil 
huonompi kuin L3, koska eritasollittymi olisi pitinyt 
sijoittaa pienlsiteiseen kaarteeseen tal kokonaan Suo
musjirven kylin linsipuoielle. 

Haarjirvellli karsittiin eteliisin vaihtoehto H6, koska se 
johtaa huomattavasti syvempiin ja pidempiin kal
lioleikkaukseen kuin pohjoisemmat vaihtoehdot. Eritaso
liittymin rakentaminen edellyttiisi peltoaukeaa etelissi 
reunustavan jyrkin kallioseinin rajua leikkaamista. 

Taka-Tavolassa karsittlin HelnistOn lammen pohjois
puolelle sijoittuva valhtoehto N1, koska se rikkoo lam
pikokonaisuuden. Valhtoehto N3 korvattiin eteliisem
milli vaihtoehdolla N4, koska se sopl paremmin suu
rimmalle osalle maanomistajista. 

Raatlssa valhtoehto R3 korvattiin vaihtoehdolla R4, 
koska jilkimmilnen sopi paremmin maaston korkeus
suhteisiin Kukkusmien ja Klvimien kohdalla. Pohjoisissa 
vaihtoehdoissa (R1 ja R2) oli tavoitteena kiertaa Kuk
kusmiki. Vaihtoehdot kuitenkin karsittiin, koska ne ovat 
pohjaolosuhteiden takia kalliimpia, leikkaavat 

enemmin peltoalueita ja johtavat suurempiin haittoihin 
kuin mitA niilli saavutettava hyoty olisl. 

Nummen slsilintulotlesti karsittiin vaihtoehdot B ja C, 
koska ne palvelevat vain Saukkolaa eiki niilli voida 
rauhoittaa Nummen ja Saukkolan lipi kulkevien teiden 
(mt 125, 1251 ja 1253) liikennetti. UsAksl vaihtoehdot 
B ja C kulkevat tirkein pohjavesialueen (1-luokka) lipl. 
Vaihtoehtoselvityksesti /8/ saaduissa lausunnoissa 
Nummi-Pusulan kunnanvaltuusto ehdotti, etti sisiin
tulotien tulisi noudattaa nykyisen Saukkola-Sammatti-tien 
linjausta. Nytkin linjausta vaadittiin selvitettiviksi. Nykyi
sen tien parantaminen johtaisi kuitenkin vaihtoehtojen B 
ja C kaltaisiin uusiin linjauksiin, koska nykyisen tien 
varrella on paljon asutusta ja suuntauksen parantaminen 
aiheuttaisi kohtuutonta halttaa tlen varrella asuville, eten
kin T avolan kylin kohdalla. Tlevaihtoehtoja kisiteltiin · 
Nummi-Pusulan kunnanhallltuksessa keviAIIi 1992. 
Kunnanhallitus piityi vaihtoehtoon A edellyttien, etti 
yhteytti jatketaan nykylsen valtatien pohjoispuolelle 
maantielle 1253 asti. 

Kolmpersjirven seudun kesiasukkaat esittivit, etti 
linjaus kiertAisi koko lampialuekokonaisuuden Saarilam
men, Syvilammen ja Sevolammen pohjoispuolelta. Alus
tava selvityksen jilkeen linjaus todettiln kuitenkin koko
naisuutena ehdotettua llnjausta huonommaksl, koska se 
halkaisisi Tavolan kylin, tlellnjauksen pltuus kasvalsl 
noin kilometrilli ja linjaus slvuaisi siirrosta huolimatta 
pohjoisia lampia yhti lihelti kuin ehdotettu llnjaus. 
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5. LAHTOTIEDOT JA KA YTETYT 
MENETELMAT 

5.1 Uihtotietojen hankinta 

Luontoon lllttyvat tledot 

Aluksi koottiin alueelta olemassa olevat tiedot 

ja selvitykset. Tietoja tarkennettiin haastatteluin 

seka maastokaynnein. Puutteellisten luontotie

tojen tasmentamiseksi hankkeen ymparistovai

kutusten arviointityoryhma (yva-tyoryhma) edel

lytti perusteellista maastossa tehtavaa luon
toinventoi_ntia. Maastotoiden perustaksi tehtiin 

kartta- ja ilmakuvatarkastelut. 

Maastotyon tavoitteena oli inventoida alueen 

kasvillisuus ja ekologiset perustekijat seka 

selvittaa luonnonsuojelun kannalta arvokkaim

mat alueet ja kohteet. lnventoitu alue kasitti 

noin kilometrin maastokaytavan jokaisen lin

jausvaihtoehdon kohdalla. Yksityiskohtainen 

tarkastelu rajautui 200 - 500 metria alustavien 

linjausvaihtoehtojen molemmin puolin. Konsul

tin biologi tyoskenteli maastossa kahdessa 

jaksossa, kasvukauden alussa · seka lopussa, 

yhteensa noin kahden kuukauden ajan. Maas

totyo ajoittui touko-kesakuuhun ja heina-elo-

Kuva 21. Tyohon kuului kahden kuukauden 
maastotyoskentelyvaihe. 

kuuhun 1992. lnventointitulokset kasiteltiin 
syys-lokakuussa 1992. 

Selvitys jakautui kolmeen osaan seuraavasti: 

* luonnon arvokohteiden luokitusperusteiden 
maarittaminen 

* luontoinventointi 

* luokitusperusteiden mukaan suoritettu koh

teiden ekologinen analyysi. 

Analyysin perusteella luontokohteet luokiteltiin 

valtakunnallisestl, seudulllsestl tal palkalli

sesti merkittaviin kohteisiin. Kohteet analysoi

tiin biotooppien (= kasvillisuuden ja elaimiston 

muodostamien elinymparistojen) olosuhteita 

kuvaavien ominaisuuksien perusteella: 

* reunavyohykkeet (= kahden erilaisen kas

villisuustyypin valinen vaihtumisalue) 

* luonnontilaisuus (= ihmisen toiminta ei ole 

vaikuttanut alueella ) 

* edustavuus (= alueen tai kohteen kyky kuva

ta tietyn luontotyypin tai -ilmion erikoispiirtei

ta) 
* luonnonsuojelualueet ja -kohteet (vahvistetut 

tai suunnitteilla olevat). 

Luontoinventoinnin tarkemmat tulokset on esi

tetty erillisraporttina. 

Luonnonsuojelualueet ja -kohteet on koottu 

Lansi-Uudenmaan seutukaavasta (1992) seka 

julkaisusta Kasvistoltaan arvokkaat kalliot I ja II 

(1992). Lisatietoja on saatu myos Lohjan kun

nan julkaisusta Lohjan kunnan arvokkaat lehdot 

(3/92). 

Vesistotiedot on keratty seutukaavaliittojen ja 

vesi- ja ymparistopiirien selvityksista ja tutki

muksista. Alueen pohjavesitiedot O!l koottu 
vesi- ja ymparistopiirien tekemista pohjavesisel

vityksista. 
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Lalskalammen kohdasta tehtiin erillisselvitys, 
jossa tutkittiin, miten Raatin jaksolla etelaisessa 

vaihtoehdossa oleva kallioleikkaus vaikuttaa 

Laiskalammen veden laatuun ja maaraan. 

Malsemaan lllttyvat tiedot 

Tiedot arvokkaista maisemakokonaisuuksista 

saatiin seutukaavaliittojen, maakuntamuseon ja 

museoviraston laatimista selvityksista. Aineis

toa taydennettiin maastokaynnein inventoimalla 

tarkeita nakoalapaikkoja, hyvia nakymia ja 

maamerkkeja seka arvokkaita luonnon
maisemakokonaisuuksia. 

Maisemakokonaisuudet ovat joko kulttuuri- tai 

luonnonmaisemakokonaisuuksia. Luokittelussa 

ne jaettiin seudullisesti ja paikallisesti merkitta

viin kokonaisuuksiin. Lu.okittelukriteerina kay

tettiin seutukaavaliittojen luokituksia, joita kon

sultin maisemasuunnittelija taydensi maasto
kayntien jalkeen. Valtakunnallisesti merkittavia 

maisemakokonaisuuksia ei alueella ole. 

Kuva 22. Karnaisten kulttuurimaisemaa. 

Rakennettuun ympArlstOOn lllttyvat tledot 

Tyon tavoitteena ali selvittaa suunnittelualueen 

rakennetun ympariston arvokohteet seka kyla
kokonaisuudet ja niiden ominaispiirteet. 

lnventointi perustui tehtyihin selvityksiin seka 

kartta-aineistoon ja -tulkintaan, ja sita tayden

nettiin maastokaynnei n. Kaavoitusti lanteesta 

saatiin tiedot seutukaavaliitoilta ja kunnista. 

Lisaksi intressiryhmien kuulemis- ja keskus

telutilaisuuksissa tuli esiin tietoja yhdyskuntara

kenteen toiminnasta. Tiedot kulttuurihistorialli

sesti arvokkaista rakennuksista ja ymparistoista 

koottiin museovir~ston ja maakuntamuseoiden 

tiedoista. 



Valtatlen 1 rakentamlnen moottorltleksl villlli Lahnajirvl • Karnalnen, Ylelssuunnltelma. 
Ympirlstovalkutusten arvlolntlaeloatus. l..AHTOTIEDOT JA KAYTETYT MENETELMAT 

Karnalsten tunnellselvltys 

Karnaisten tunnelin rakentamisesta tehtiin ertl
listarkastelu, jossa selvitettiin tunnelin tekniset 
pertaateratkaisut ja kustannukset. Tunneliselvi
tys on raportoitu ertllisena. 

5.2 Vaikutusten arvioiminen ja 
vertailumenetelmat 

Vaikutusten arviointi tehtiin siten, etta konsultti 
tuotti arvioinnissa tarvittavan tiedon ja matert
aalin yva-tyoryhmalle, joka sitten kokouksis
saan kasitteli arviointiin liittyvat asiat ja teki 
tarvittavat paatokset. 

Alustavat ymparistovaikutukset selvitettiin vai
kutusmatrtisin (liite 4} avulla. Matrtisi on luettelo 
kaikista mahdollisista vaikutuksista, joita voi 
aiheutua hankkeen suunnittelusta, rakentami
sesta, kaytosta tai yllapidosta. Matriisista listat
tiin kaikki mahdolliset vaikutukset, joilla oletettin 
olevan hankkeen kannalta merkitysta. 

Ympartstoolojen kokonaiskuvan hahmottumisen 
jalkeen vaikutuksia voitiin kohdentaa alueille. 
Yva-tyoryhmassa tasmennettiin tavoitteita alu
eittain siten, etta kullekin vertailuvalille asetet
tiin omat tavoitteet. Vertailussa mukana ollei
den lopullisten vaihtoehtojen aiheuttamia vaiku
tuksia tarkasteltiin yva-tyoryhmassa. 

Tyossa sovellettiin erittelevaa vertailua, jossa 
ertaikaisia, erityyppisia tai eri ihmisryhmiin 
kohdistuvia vaikutuksia pyrttaan ilmaisemaan 
ertllisina ja kullekin vaikutukselle luonteenomai
sessa muodossa. Tavoitteena oli keota, jasen
taa ja tiivistaa paatoksentekoaineisto siten, etta 
suunnitteluun ja paatpksentekoon osallistuvat 
voivat yhtenaiselta tietopohjalta muodostaa 
oman nakemyksensa hyvaksyttavasta vaih
toehdosta. 

Ve.rtailussa ertteltiin ne toiminnot, joihin hanke 
vaikuttaa. Niita ovat esim. asuminen, maata
lous, luonnonsuojelu ja virkistys. Vaihtoehtojen 
vertailua varten kullekin toiminnolle maarttettiin 
tasmennetyt tavoitteet, joiden avulla tehtiin 
paatelmia ert vaihtoehtojen edullisuudesta. 
Perusteena oli se, kuinka hyvin kukin vaihtoeh
to toteuttaa asetetut tavoitteet. Vaihtoehtojen 
paremmuusjarjestys maartteltiin kunkin yksittai
sen toiminnon nakokulmasta mahdollisimman 
tarkasti. Maartttely tehtiin yva-tyoryhmassa. 

6. VMPARISTOOLOT 

Lahtotiedoista muodostettiin ympartstoolojen 
kokonaiskuva, jossa keskeista oli eri vaikutus
ten kannalta merkittavien alueiden tunnistami
nen vaikutustarkastelun pohjaksi. Alueet luoki
teltiin karkeasti joko luonnonympartstoon, mai
semaan tai rakennettuun ympartstoon kuulu
vaksi, vaikka monilia .aluekokonaisuuksilla on 
useita ominaisuuksia. Tassa luvussa esitetty 
kohteiden numerointi viittaa kuvaan 26. 

6.1 Rehevyys ja voimakkaat 
maastonmuodot leimaavat aluetta 

·suunnittelujakso on tammivyohykkeen ja havu
metsavyohykkeen vaihtumisaluetta. Alue on 
Suomen oloissa luonnonympartstoltaan poik
keuksellisen rtkas ja monipuolinen. Tahan vai
kuttavat mm. kallioperan runsas kalkkipitoisuus 
ja monipuolisuus seka maastonmuotojen vaih
televuus. Lisaksi Lohjan jarviseutu on ilmastol
taan maamme edullisimpia. 

Suunnittelualue sijoittuu Lounais-Suomelle 
tyypilliseen jyrkkapiirteiseen maisemaan. Alue 
on kokonaisuudessaan murroslaaksojen ruhjo
maa. Murroslaaksojen vaikutus maisemaan 
voimistuu Lahnajarvelta Lohjanjarvelle menta-

~ essa, koska maaston korkeus merenpinnasta 
laskee ja jaakauden jalkeinen huuhtoutuminen 
on selkeammin nakyvissa. 

Paaosa murroslaaksoista suuntautuu lounaasta 
koilliseen. Maaston korkeuserot vaihtelevat 
noin +30 metrista Lohjalla yli + 120 .metriin 
Suomusjarven selannealueella. Paikalliset erot 
murroslaaksojen kohdalla voivat olla jopa yli 70 
metria (Palanutkallio). 

Suunnittelualue kuuluu lahes kokonaisuudes
saan Karjaanjoen valuma-alueeseen. Ainoas-
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taan alueen lantisimmat osat ovat Kiskonjoen 
valuma-aluetta. Lounaasta koilliseen suuntautu
vat harjanteet (vedenjakajat} ja laaksot (veden
kokoojat) muodostavat alueen maiseman pe
rusrakenteen. 

Suurtmmat asutuskeskittymat ovat Saukkolan 
ja Nummen kirkonkylan taajamat 5-1 0 kilomet
ria tielinjauksen pohjoispuolella ja Sammatin 
taajama sen etelapuolella. 

Asutus on paaosin keskittynyt harvaan raken
nettuihin pieniin kyliin, kuten Suomusjarvelle, 
Raatiin, Taka-Tavolaan, Talpelaan ja Karnai
siin. Lohjan kaupungin ja paakaupunkiseudun 
laheisyys on jatkuvasti lisannyt haja-asutuksen 
maaraa seudulla. Myos loma-asutus on lisaan
tynyt, koska seudulla on runsaasti jarvia ja 
komeita maisemia. 

6.2 Vesistot ja pohjavesialueet 

Suunnittelujakson vesistot keskittyvat alueen 
itaosiin, muualla vesistoja on vahemman. 
Jaksolla on kolme merkittavaa vesistokohdetta, 
joilla on suojeluarvoja. Niista tarkein on valta
kunnallisesti merkittava Hormajarvi. 

Suunnittelualueen ainoa merkittava vesistonyli
tys sijaitsee Sepanniemensalmessa, Maikka
lanselan ja Talpelanlahden valissa. 

Paaosa tielinjausten vaikutuspiiriin jaavista 
pintavesistoista on pienia puroja, joiden virtaa
mat ovat vahaisia. Jotkut purot, kuten Suomus
jarvenjoki, ovat kuitenkin niin puhtaita, etta 
vaelluskalojen nousu niihin kutemaan on mah
dollista. Nama luonnonsuojelun kannalta usein 
arvokkaat pienvesistot ovat herkkia virtaaman, 
veden laadun tai rantakasvillisuuden muutok
sille. 
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Lahnajarven pohjavesialue (46) on ainoa tutkit
tujen moottorivaylalinjausten vaikutusc:dueella 
sijaitseva pohjavesialue. Se on luokiteltu 111-
luokan alueeksi, jolla ei ole yksityiskaytossa 
olevia talouskaivoja lukuunottamatta muuta 
vedenhanki ntakayttoa. 

Saukkolassa sijaitsee kaytossa oleva Saukko
lan 1-luokan pohjavesialue (47) ja pohjaveden
ottamo. Nykyinen Saukkola - Sammatti -maan
tie leikkaa pohjavesialuetta. 

6.3 Luonnonymparisto 

Luonnonympariston keskeiset kokonaisuudet ja 
luonnon arvokohteet liittyvat suunnittelualueen 
merkittaviin biotooppeihin eli kasvillisuuden ja 
elaimiston muodostamiin elinymparistoihin. Ar
vokkaat luontokohteet ovat biotooppeja, jotka 
on luokiteltu luonnonsuojelullisten k.riteereiden 
perusteella valtakunnallisesti, seudullisesti tai 
paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Valtakunnalli
sesti merkittavia kohteita ovat Kamaisten kallio
alue ja Palanutkallion vuorenaluslehto. 

Kuva 23. Karnaisten kallioalueen Palanutkallio. 

6.4 Maisema 

Suunnittelualue sijoittuu Salpausselkien vali
selle jarviylangolle. Maisema on Lounais-Suo
. melle tyypillisen jyrkkapiirteista ja murroslaak
sojen ruhjomaa. Maasto on voimakkaasti suun
tautunut lounaasta koilliseen, lahes kohtisuo
raan suunniteltavan moottorivaylan maastokay
tavaan nahden. Paikalliset korkeuserot ovat 
suhteellisen suuria, jopa yli 70 metria. 

Avoimet maisematilat ovat tavallisimmin kapei
ta ja pitkia, joko jarvi- tai peltomaiseman osia. 
Korkeuseroista ja avoimien maisematilojen run
saudesta johtuen nakoalapaikkoja on useita. 
Tavallisimmat maamerkit ovat joko perinteisia 
maatiloja maiseman keskeisilla kumpareilla tai · 
huomattavia kalliojyrkanteita, jotka usein rajaa
vat maisematilaa. 

Maisemakokonaisuudet ovat joko kulttuuri- tai 
luonnonmaisemakokonaisuuksia. Luokittelussa 
neon jaettu seudullisesti ja paikalllsesti merkit
taviin kokonaisuuksiin - valtakunnallisesti mer
kittavia maisemakokonaisuuksia el alueella ole. 
Luokittelukriteerina on kaytetty soveltuvilta 
osiltaan seutukaavaliittojen luokituksia. 

Kuva 24. Raatin kulttuurimaisemaa. 

.. 
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6.5 Kylat ja yhteisot 

Sui.mnittelualue on paaasiassa maa- ja metsa
talousvaltaista haja-asutusaJuetta ja sen kylat 
ovat pienia ja hajanaisia. Maastonmuodot ja 
kulttuurihistoriallinen kehitys ovat estaneet 
suurten maaseutukylien syntymisen suunnitel
lun moottorivaylan valittomaan vaikutuspiiriin. 

Rakennetun ympariston ja yhdyskuntakehityk
sen kannalta keskeiset seikat ovat: 

- asuminen ja yhdyskunnat, 
- loma-asutus, 
- kaavoitus ja maankaytto, 
- virkistysalueet, 
- kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ymparistot ja 

kokonaisuudet. 

Suuria taajamia ei hankkeen tuntumassa ole. 
Selvityksessa tarkasteltiin ainoastaan niita kylia 
ja yhteisoja, joihin moottorivaylan rakentamisel
la on valittomia vaikutuksia. 

Kylat on jaettu kolmeen kylatyyppiin niiden 
luonteen ja asutustavan mukaan. 

Kuva 25. Talpelan perinteistli. rinneasutusta. 

* Perlnteiset maalalskyUU, joissa elinkeinojen 
perusta on paaasiassa maataloudessa ja 
joiden perinteet ovat pitkat. 

* Uudet "pendelikyliU" ovat tiivistyvan haja
asutuksen muodostamia nopeasti kasvavia 
kylia. Elinkeinopohja on paaaslassa muu 
kuin maatalous ja tyossa kaydaan muualla. 
Perinteisen kylan ulkoiset piirteet puuttuvat. 

* Vapaa-ajan kyUU ovat syntyneet tiiviista 
mokkiasutuksesta useimmiten jarvien ran
noille. Asuminen on osa-aikaista. 

Perinteisten maalaiskylien elinkeinotoiminta 
sijoittuu kylaan ja sen laheisyyteen. Niiden 
kehittymismahdollisuudet . ovat riippuvatsta 
maankayton muutoksista, siis peltoalasta ja 
tilojen elinkelpoisena sailymisesta. ·Sen sijaan 
uusien kylien elinkeinotoiminta tapahtuu paa
asiassa kylan ulkopuolella, eivatka ne siten ole 
yhta riippuvaisia maankayton muutoksista. 
Kylien yhdyskuntarakennetta tarkasteltaessa on 
paahuomio kiinnitetty nykyi~een maankayttoon 
ja yhteysverkkoon. 

Runsas jarvisyys ja valtakunnallisesti hyva 
sijainti ovat tuoneet alueelle paljon loma-asu
tusta. Joidenkin pienten jarvien ymparille on 
syntynyt kokc:maisia lomakylia. Vapaa-ajanasu
tuksella ja virkistyskaytolla on suuri merkitys 
koko alueen kehityksessa. 

Kulttuurihistorialtaan arvokkaat ymparistot on 
luokiteltu seutukaavaliittojen ja museoviran
omaisten selvitysten perusteella. Suunnitte
lualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Sen sijaan ·seu
dullisesti ja paikallisesti merkittavia kohteita on 
tielinjausten tuntumassa. 
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Tunnettuja eslhistoriallisia tal rautakautisia . 
kohteita tlelinjausten tuntumassa ovat HaarjAr- · 
ven linnavuori sekA Raatin kylt:\n PitkAmAen 
asuinpaikka. 

J 

6.6 Virkistysalueet 

Virkistysalueista arvokkaimmat, kuten Karnals
ten saloylt:\nko ja KlvimAen kallloalue ovat sl
jalntlnsa ja luonteenpllrtelttensA vuoksl aktll
visimmin kAytossA. NAiden list:\ksi useat alueen 
metsistA ovat ympAristoarvojensa sekA hyvAn 
saavutettavuutensa vuoksi tulevaisuudessa 
mahdolli~ia virkistysalueita. 

6.7 Maanktiytto ja kaavoitus 

Suunnittelualue on maa- ja metst:\talousval
taista haja-asutusaluetta, jolla maankt:\yttOA ei 
ole ohjattu yksityiskohtaisella kaavoituksella 
(rakennus- tal rantakaavoilla). 

LAhimmAt suuremmat taajamat ovat lt:\nnessA 
Salo ja idAssA Lohja. Suunnittelualueen merkit
tAvimmAt taajamat ovat Saukkola, Numml ja 
Sammatti. MI,Jut pienemmAt moottorivAyiAn
vaikutuspilriin jAAvAt asutuskesklttymAt ovat 
edellt:\ (kohdassa 6.5) kuvatun kaltaisia kyliA. 

PerinteisiA maalaiskyliA ovat Suomusjt:\rven 
kylt:\ LahnajArven eteiApuolella, Myllypakka 
KlrmusjArven kollllspAAssA, Raatl, Taka-Oittlla, 
Talpela ja Karnalnen. NAissA kyllssA on myOs 
jonkin verran loma-asutusta. Taka-Tavolan kyl~ 
Saukkola-Sammatti maantien varrella on no
peastl kasvava "pendelikyiA",Jossa on vAhem
mt:\n maataloutta, ja josta toissA kAydAAn muu
alla. TiheimmAt loma-asutuskesklttymAt ovat 
SiitoonjArveiiA, KaitajArveiiA, KolmpersjArveiiA 
ja Kamaisten alueella. NAiden lisAksi suunnit
telualueella on useita pienehkojA loma-asutus
kesklttymiA. 

- Rakennuskaa.va 

r---1 Aantakaava 
I___] Rantakaava laadittavana 

- Osaylelskaava 

- Osayle1skaava laadlnavana 

Laaje:nemisak.Jeet 

Kuva 26. Kaavoitustilanne ja maankliyton laajenemlsalueet. 

Suunnlttelualue sijoittuu kahden·IAAnin alueelle. 
Turun ja Perin IAAnln alueelle on laadittu Var
sinals-Suomen vahvistettujen seutukaavojen 
yhdistelmA (1990). Silhen moottorivAyiA on 
merkitty valhtoehtoselvityksen 1989 valhtoeh
don B mukaan (Lohjalta Sammatin eteiApuolit-
se Muurlaan, ks. kohta 3.1). · 

LAnsi-Uudenmaan seutukaava on hyvAksytty 
llittovaltuustossa joulukuussa 1992. Seutukaa
van tieverkko on pAAosin moottoritien yleis
suunnltelman mukainen. Seutukaavassa ei ole 
Nummen uutta sisAAntulotietA vaan sisAAntulo
tienA on nykyinen Saukkolaan johtava maantie 
1 072. Moottorivt:\yiA on merkltty seutukaavaan 
vaihtoehtoselvityksen 1989 vaihtoehdon C mu
kaan (ks. kohta 3. 1 ) ja vAyiAn paikka on tar
kentunut tAmAn yleissuunnitelman laatlmisen 
yhteydessA.· 

Lohjan kunnan yleiskaava on hyvAksytty kun
nanvaltuustossa 1992. Yleiskaavan tieverkko 
vastaa tAtA yleissuunnitelmaa, mutta Lohjan 
kunnan lt:\nsiosissa vAyiAn paikka on tarkentu
nut kaavaan merklttyA linjaa eteiAmmt:\ksi. 
Yleiskaavan mukaiset laajenemisalueet suun
nlttelualueella sijoittuvat Routioon Lohjan IAn
siosiin. HormajArven alueella laaditaan 
osayleiskaavaa. 

Sammatissa ja Nummi-Pusulassa on aloitettu 
yleiskaavoitus. Sammattiin laaditaan osayleis
kaavat, jotka kattavat koko kunnan alueen. 
Nummi-Pusulassa laaditaan osayleiskaavaa 
kunnan etelaosaan. Sammatin laajenemisalu
eet sijoittuvat kunnan nykyiseen keskustaaja
maan ja Nummi-Pusulasssa Saukkolan taaja
maan. 

LAhimmAt rakennuskaava-alueet sijaltsevat 
Nummella, Saukkolassa, Sammatissa ja Rou
tlolla. 
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Valtakunnallisesti merkittiivat luontokohteet 

Karnalsten kallioalue (4) on koko suunnittelu
alueen merkittavin luonnon arvokohde. Se muodostaa 
laajan, melko yhtenaisen kokonaisuuden, joka koostuu 
erilaisista elioyhteisoista. Paisterinteilla kasvaa edusta
vaa kalliokasvillisuutta seka uhanalaisia lajeja, kuten 
vuorikuisma ja punavalkku. Alueen topografia eli kor
keussuhteet ovat vaihtelevat ja jyrkkapiirteiset. Painan
teisiin syntyneet soistuneet metsat ja kaksi pienta lam
pea lisaavat alueen monimuotoisuutta. Karnaisten alue 
on lisaksi luonnonmaisemaltaan arvokas kokonaisuus 
ja silla on merkitysta virkistysalueena. 

Palanutkallion vuorenaluslehto (5) on harvi
naisen punavalkun kasvupaikka. Lehto sijaitsee jyrkan 
kalliorinteen alia jarven rannalla. Muu kasvillisuus on 
tyypillista rehevan kuusilehdon kasvillisuutta. Lansi
Uudenmaan seutukaavaliiton ja Lohjan kunnan 
selvityksissa kohteella on todettu olevan valtakunnal
lista suojeluarvoa. 

Seudullisesti merkittavat luontokohteet 

Saarilammen tervaleppakorpi (6) on osa 
Saarilammen-Syvalammen jarvialuetta, ja se sijoittuu 
Saarilammen rannasta etelaan. Sen luonnonympa
ristoltaan arvokkaimmat ja luonnontilaisimmat osat 
loytyvat ojanvarsilta ja soistuneista painanteista. 

Pell maen kalllo (7) Syvalammen etelarannalla on 
kasvillisuudeltaan reheva ja arvokas, huuhtoutunut 
makialue, jonka kalliopera koostuu paaasiassa amfibo
liitti -kivilajista. 

Taka-Tavolan kallioalue (8) koostuu erikoisista 
kalliomuodostumista. Kaakosta luoteeseen suun
tautuvat rotkolaaksot muodostavat ymparistostaan sel
vasti erottuvan kohteen. 

Kupissaan metsaalue (9) on osa korkeussuh
teiltaan vaihtelevaa kulttuurimaisemaa, jossa on run
saasti erilaisia reunavyohykkeita ja kasvillisuustyyp
peja. Kosteiden painanteiden puustossa on paljon 
isokokoisia lehtipuita ja lahoavia runkoja. Alueeseen 
kuuluu lisaksi kaksi pienta sarakorpea seka kuusival
tainen ojanvarsilehto. 

Myllysuonkallio (1 0) on lakiosiltaan karu, jyrkka
rinteinen metsakallioalue, joka on kasvillisuudeltaan 
arvokas kokonaisuus. 

Orosmaen lehdot (11) sijaitsevat Hiukoonlam-. 
men laskuojan molemmin puolin. Alue koostuu lajis
toltaan edustavasta puronvarsilehdosta, lahteikasta 
seka vuorenaluslehdosta. Puro ja lahteikko ovat lisaksi 
arvokkaita pienvesistoja. 

Paikallisesti merkittavat luontokohteet 

Syv~llammen metsaalue (12) on edustava koko
naisuus, jossa on luonnontilaisen metsan piirteita. Lam pi
en rannat muodostavat luonnonarvoiltaan arvokkaita reu
navyohykkeita. Korkeussuhteet ovat vaihtelevat. 

Suomusjarvenjoen puronvarsilehto ja met
sasaarekkeet (13) muodostavat biologisesti arvok
kaan alueen. Reunavyohykkeet ovat pitkia, poimukkaita 
ja rehevia. Alue on keskeinen osa ymparoivaa kulttuuri
maisemaa ja taydentaa biologista monimuotoisuutta. 
Edustavimmat reunavyohykkeet loytyvat saarekkeen 
lounais- ja etelaosien lehdoista. Puro on arvokas pien
vesisto. 

Saarnihuhdan kuusilehto (14) on suhteellisen 
luonnontilainen kaenkaali-oravanmarja -tyyppinen Iehto, 
joka on korkeussuhteiltaan vaihteleva. Puronvarsi ja 
rinteet ovat saastyneet voimaperaisilta metsanhoitotoi-

1- menpiteilta. Reunavyohykkeet lisaavat alueen luonnonar
voja. 

Haarapajun vuorenaluslehto ja lahde (15) 
ovat biologisesti monipuolisia. Reheva aluskasvillisuus ja 
villiintyneet puutarhalajit rikastuttavat kohteen kasvillisuut
ta. Lahteiden erikoiset olosuhteet tarjoavat mahdollisen 
elinympariston monille vaateliaille kasvilajeille, kuten sam
maleille. Lisaksllahde on arvokas pienvesisto. 

VesistOt 

Hormajarvella valuma-alueineen (1) on_ valta
kunnallista suojeluarvoa. Jarvi kuuluu kansainvaliseen 

· Project Aqua -vesistonsuojelun tutkimusohjelmaan seka 
esitykseen valtakunnalliseksi erityisvesistonsuojeluohjel
maksi. Jarven valuma-alue on pieni, ja sen veden vaihtu
vuus on hidas. Jarvi on niukkaravinteinen ja kirkasvetinen, 
mutta ravinnepitoisen ympariston vaikutuksesta se on 
luontaisesti ja hitaasti rehevoityva. Jarvessa esiintyy lisak
si vaateliasta vesikasvillisuutta. Kohde on suojelun 
kannalta alueen selvasti merkittavin vesistokohde. 
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Kantonlltun lehdossa (16) on suppealla alueella 
edustettuna useita lehtotyyppeja. Vaihtelevat veto- ja kos
teusolosuhteet luovat suotuisan ellnymparistOn monipuoll
selle kasvillisuudelle. Lehtipuut ja runsas pensaskerros 
tarjoaa elinympariston, jossa monet hyonteis- ja lintulajit 
viihtyvat. Lehto soveltuu opetus- ja tutkimuskohteeksi. 

Hongiston hakamaa (17) on edustava yhdistelma 
kulttuurimaiseman erilaisia hyonteisten, lintujen ja nisak
kaiden suosimia elinymparistoja, kuten metsaa, reuna
vyohykkeita, peltoa, niittya, hakamaata ja Iampi. 

Mikkolan pienveslstO ja pahkin~Uehto (18) on 
moni-ilmeinen alue, jossa on edustava pahkinapensasleh
to seka kaytosta poistettu vanha veden tayttama savenot
tamo. Syntyneessa lammessa on runsaasti pienia saarek
keita ja rehevaa ranta- ja vesikasvillisuutta. 

Kukkusmaen rlnnelehdot (19) reunustavat kalli
oista makea. Lantisin niista on osittain lehtipuuvaltainen 
reheva Iehto. Keskim mainen Iehto on sekapuustoa kasva
va, kapeahko, rinteeseen sijoittunut pahkinapensaslehto. 
ltaisin Iehto on kosteassa painanteessa sijaitseva saniais
lehto. 

Talpelan rinnepellot metsasaarekkelneen 
(20) on monimuotoinen kokonaisuus, joka koostuu Oros
maen itarinteen vuorenaluslehdosta, rantaniityista ja 
niiden valisesta viljelysmaasta metsasaarekkeineen. Tal
pelan mosaiikkimaisessa kulttuurimaisemassa on run
saasti reunavyohykkeita ja muita monipuolisia elinympa
ristoja. 

Saarllammen - Syvalammen jarvialue (2) on 
melko luonnontilaisena sailynyt pienten jarvien kokonai
suus, johon kuuluvat Syvalampi, Saarilampi ja Kalaton. 
Alue on seudullisesti arvokas. Syvalampi on niukkaravin
teinen, kirkasvetinen jarvi, jonka happamuusaste on suh
teellisen hyva. Muista jarvista ei ole tutkittua tietoa. 

Syvalampi-Kolmperan Iampi (3). suunnittelualu
eella on kaksi Syvalampi -nimista pienta jarvea. Toinen 
Syvalammista ja Kolmperan Iampi ovat osa Syvalammen 
metsaaluetta Suomusjarven lansipuolella. Niilla on paikal
lista suojeluarvoa. 

Seudullisesti merkitUivat 
maisemakokonalsuudet 

Haarjarven llnnamakl (21) on geologisesti ja 
maisemallisesti mielenkiintoinen kallioytanko, joka 
kohoaa 30- 40 metria ymparistOstaan. Linnamaki on 
paikoitellen hyvin jyrkkarinteinen. Makialueen tan
siosassa on rautakautinen linnavuori. 

Raatin kyla (22) on alueen vanhimpia kylia. Suun
nittelualueen tarkeimman kulttuurimaiseman setka
rankana on tounais-koltlissuuntainen murroslaakso, 
jossa virtaa Raatinjoki. Jokilaakso on kapea ja varsin 
jyrkkareunainen. Laakson italaidalla sijaitsevan kukku
lan laella on vanha Sipilan tila maiseman keskeisena 
maamerkkina. Ennen uusjakoa kyiAn asutus oli sijoittu
nut tiiviiksi ryhmaksi Sipilan tllan ymparille. My6hem
min pl:iaosa kylan asutuksesta on hajautunut metsan
reunoihln kulttuurlmaiseman pohjoisosiin. 

Talpelan kulttuurimaiseman (23) perustaso
na ovat rinnepellot ja Talpelanlahti. Ymparoivat korkeat 
maet ja niiden vankka puusto kehystavl:it pienta kylaa. 
Juutin ja lsotalon tilat sijoittuvat vierekkain keskeiselle 
kukkulalle, josta on hyvat nakymat eri suuntiin. Muu 
asutus on vanhaa torppariasutusta, joka on viime 
vuosikymmenina muuttunut toma-asunnoiksi. Alue on 
seudullisesti arvokas maisemakokonaisuus, jolla on 
sekl:i kulttuuri- etta luonnonarvoja. Maaston muotojen 
ja vesiston ansiosta Talpelaa voidaan pitaa suunnit
telualueen komeimpana luonnonmaisemana. 

Karnaisten saloylankO (24) on suunnittelu
alueen itaosan suurin yhtenainen metsaalue. Se sijait
see selvasti ymparistostaan kohoavalla kallioylangolla. 
Alueella on runsaasti vuorenaluslehtoja ja harvinaisia 
kasvilajeja. Ylangon rinteet ovat jyrkkapiirteisia kallloi
ta, joilla on useita komeita nakoalapaikkoja. Saloylan
ko on seudullisesti arvokas luonnonmaisemakokonai
suus. 

Karnalsten kylan (25) kulttuurimaiseman pellot 
sijaitsevat Hormajarven ja Koivulanselan valisella 
kannaksella, josta avautuu nakymat kummallekin 
jarvelle. Kylan rakennukset sijoittuvat makien rinteille 
etelassa ja pohjoisessa. Perinteiset Setolan ja Koivu
lan ratsutilat mainitaan jo 1600-luvun asiakirjoissa. 
Setolan rakennukset ovat nykyaan poissa kaytosta. 
Ranta-alueilla on viime vuosikymmenina useita raken
nuksia muutettu loma-asunnoiksi. 
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Palkalllsestl merklttavat malsemakokonalsuudet 

Suomusjlrven-Lahnajarven kulttuurlmal
s~ma (26) sijaisee Lahnajirven ja SuomusjArven 
vAIIsessA purolaaksossa. Kumpuileva peltolaakso on 
lukulsten saar,kkeiden tAplittAmA, mikA antaa alueelle 
mielenklintoisen ja vaihtelevan Ieiman. Kulttuurimaisemaa 
kehystAvAt hawpuuvaltaiset moreeniselinteet. Rakennuk
set sijaitsevat pAAosin luoteisen selinteen alarinteeiiA tal 
kulttuurlmalseman keskelsiiiA kumpareilla, jolsta on 
useimmlten nAkymAt SuomusjArvelle lounaaseen. 

Hlmjoen kulttuurlmalsema (27) on osa pohjois
eteiAsuuntaista murtumalaaksoa, joka muodostaa selkein 
maisematilan. Peltoaukeaa ympAroivAt jyrkAt kalliolset 
rinteet, ja sen keskeiiA on lehtomainen metsAsaareke. 

Taka-Oittllan murroslaakso (28) on kapea ja 
jyrkkArinteinen. Sen hahmoa korostavat laakson pellot ja 
rinteiden vankka puusto. laakson viljelykset muodostavat 
maisematllan perustason. Murroslaakso johtaa Valkerpyyn 
jArvestA Hiukoonlammelle. 

Klvlmlen kalllosellnne (29) kohoaa selkeAsti ym
pArOivAstA maisemasta. Se on eteiA-pohjoissuuntainen 
graniittiselinne, jonka hahmo hallitsee jopa kaukomaise
maa. 

Kuva 27. Tutkitut vaihtoehdot ja ymparistoolot. 
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Vlrklstysalueet 

Karnalsten saloylAnkO (44) on suunnlttelualu
een merklttAvin virkistysalue. Seutukaavassa on 
varattu retkeilyyn soveltuvaksi virklstysalueeksl Kar
naisten saloyiAngOn keskiset osat, mm. Ahvenlammen 
ja Sorvalammen ymparistOl Sen ItA- ja IAnsipuolella 
ovat varaukset metsitalousaluelksl, joilla on virklstys
kAytt6arvoja. 

Karnalsten saloy1Ank6 on Lohjan seudun tArkeimpiA 
yhteniisli virkistyskAyttOl>n soveltuvla metsialueita. 
Alueen pohjolsosassa sijaltseva Kisakallion urhei
luoplsto ja HormajArven rannan taaja loma-asutus 
lisUvAt alueen vlrkistyskAytt6tarpelta. Merkittivien 
ympirlst6arvojensa vuoksi Karnalsten saloylink.O on 
katsottava kokonaisuudeksi, jolla on selkei seudulli
nen vlrklstyskiyttOtarkoitus. 

Klvlmlen kalllosellnteen (45) aluetta ei ole 
kaavoltettu virklstyskAyttOOn, mutta siiiA on sijaintinsa, 
kokonsa ja luonnonolosuhteidensa takia mahdollisuu
det kehittyA merkittiviksi virklstysalueeksl. YmpArlstO
minlsteriOn tekemlssi luonnon- ja malsemansuojelun 
kannalta arvokkalden kallloalueiden inventolnnissa 
(1991) Kivimiki on luokiteltu maakunnallisesti arvok
kaaksi kallioalueeksi. 
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Perlntelset maalalskyiAt 

SuomusjArven kyiA (30) on melko pieni, sodan jal
keen hiukan kasvanut kyla. Alkuperainen vallltseva elin
keino oli maatalous, jonka seurauksena ovat Suomusjar
venjokilaakson van hat viljelyalueet. Nykyinen paaelinkeino 
on muu kuin maatalous. Kylan rakennuskanta on paaosin 
sodanjalkeiselta kaudelta. Kumpuilevat peltoaukeat muo
dostavat yhdessa lehtomaisten saarekkeiden ja asutuksen 
kanssa paikallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jolla on 
myos maisemallisia arvoja. Suomusjarven kyla suuntau
tuu Kitulaan. Nykyinen valtatie 1 on tarkein yhteys. 

Myllypakka (31) sijaitsee Kirmusjarven koillispaassa 
ja se on osa Leikkilan kylaa. Asutus on osin vanhaa 
maanviljelyasutusta, osin uutta haja-asutusta seka loma
asutusta. Kyla suuntautuu Sammattiin joko Lelkkllan tal 
Myllykylan kautta. 

Raatln kyiA (32) on koko seudun vanhlmpia kylia. Se 
tunnetaan jo 1500-luvulta. Kyla oli aikaisemmin rakenteel
taan tiiviimpi. Ennen uusjakoa tilojen paarakennukset 
sijaitsivat lahella toisiaan viljelylaakson keskeisella 
kumpareella. NykyiUin vain Sipllan talo on vanhalla 
paikallaan. Sipilan talo talousrakennuksineen Ja ymparis
toineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Hallitseva 
elinkeino on viela maatalous, vaikka viime aikoina uutta 
haja-asutusta on syntynyt peltoaukeiden laitamille ja 
metsasaarekkeisiin. Raatin kyla viljelylaaksoineen on 
kokonaisuudessaan arvokasta kulttuurimaisemaa. Kyla 
suuntautuu Saukkolan taajamaan joko Taka-Tavolan tai 
Tavolan kautta. 

Uudet kyiAt 

Taka-Tavolan kyiA (36) on Saukkolan-Sammatin 
tien varteen kasvanut uusl pendelikyla, joka vanhas
taan on Tavolan kylan reuna-aluetta. Asutuksesta pienl 
osa on vanhaa maalaisasutusta, mutta paaosa on 
uutta, tiivistyvaa haja-asutusta. Alueella on lisaksi 
runsaasti loma-asuntoryhmia. Kylalle ei viela ole muo
toutunut selkeita ja omaleimaisla piirteita. Asukkaat 
kayvat tyossa paaasiassa kylan ulkopuolella. Maata
louden ha~oittajia on jonkin verran. Kyla suuntautuu 
Saukkolaan Tavolan kautta. 

Taka-Oittlla (33) on Oittilan kylan entisille laidun
maille Talpelan tien varteen syntynyt pieni yhteiso, joka 
on osa Oittilan kylaa. Asutus on sijoittunut nauhamaisesti 
syvan murroslaakson itarinteeseen. Taka-Oittilan viljely
alueet noudattavat kapean laakson pohjaa. Peltolaakso 
on ollut viljelyksessa pari sataa vuotta, aikaisemmin se oli 
Oittilan kylan laidunmaata. Kyla suuntautuu Oittilan kautta 
Saukkolaan. 

Talpelan kyiA (34) on hyvin pieni, vanha maalaisky
la, jonka rinneasutus on kulttuurlhistoriallisesti arvokasta. 
Maikkalanselan ranta-alueella on jonkin verran loma-asu
tusta. Kivimaen rinteilla on loma-asutusta ja vanhan torp
pariasutuksen jaanteita, mm. Pietarinmaen kulttuurihls
toriallisesti arvokas torppa ymparistoineen. Kylakokonai
SIJUden arvot ovat sen komeassa maisemassa. Talpela 
suuntautuu Lohjalle Palokankaan kautta. 

Karnalsten kyiA (35) sijoittuu kahdenjarvenvaliseile 
kannakselle. Asutus on keskittynyt peltoalueiden pohjois
osaan makien rinteille. Kylalla on merkittavia kulttuuri
hlstoriallisia arvoja. Kylan vanha, 1500-luvulta periUsin 
oleva asutus muodostuu kahdesta suurtilasta ja nilden 
ymparille kasvaneista entisista torpista, joista osa on 
nykyaan loma-asuntoina. Uudempaa loma-asutusta on 
myos erityisesti Hormajarven rannoilla. Kulttuuriperintee
seen liittyvUi arvoja on Koivulan til alia ja Setolan entisella 
ralssitilalla. Lisaksi Karnaisten koulu ja Kivikummun aitat 
ovat kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittavia raken
nuksia. Karnaisten laaja peltoaukea on eras seudun ar
vokkalmmista. Karnainen suuntautuu etelaan Lohjalle. 

LomakyiAt ja plenet lomayhtelsOt 

SlltoonjArven (37), KaitajArven (38) ja 
KolmpersjArven (39) loma-asutukseen perustu
vat "kesakylat" jaavat moottorivaylan vaikutusalueelle. 
Nama kylat muodostuvat tiheasta jarvien rannoille 
syntyneesta loma-asutuksesta, jonka toiminnallinen 
perusta on vapaa-aika. Kaikki lomakylat suuntautuvat 
nykyiselle valtatielle 1 . 

HAmjoen (40) , KArklammen (41 ), Lalska
lammen (42) ja Hauklammen (43) lomayh
telsOt ovat suunnittelualueella sijaitsevia pienempia 
loma-asutusyhteis<>ja, jotka jaavat linjausvaihtoehtojen 
vaikutuspiiriin. 
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7. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

Hankkeen eri vaihtoehtojen aiheuttamat vaiku
tukset arvioitiin vaikutusten kohteen nakokul
masta. Jokaiselle kohteelle esitettiin omat ta
voitteensa, joiden · tulisi toteutua hankkeen 
yhteydessa. Vaikutusten maaraa, laatua ja 
merkittavyytta tutkittiin sellaisella tarkkuudella, 
etta vertailu eri vaihtoehtojen valilla voitiin teh
da. Arvioinnissa tarkasteltiin rakentamisen, 
kayton ja yllapidon aiheuttamia vaikutuksia. 

Vaikutuksia tarkasteltiin aluksi erillisen matriisin 
(liite 4) avulla, josta listattiin kaikki vaikutukset, 
joita hankkeesta voi aiheutua. Vaikutusten 
rajaus kasiteltiin ja hyvaksyttiin yva-tyoryhmas
sa. 

ALUSTAVAT VAIKUTUKSET 
- VAIKUTUSMATRIISI 

• VAIKUTUSTEN RAJAUS JA 
VAIHTOEHTOJEN ALUSTAVA 

KARSINTA 

• ALUEELLISESTI TASMENNETYT 
TAVOITTEET JA VERTAILU 

PERUSTEIDEN MUODOSTAMINEN 

+ 
VERTAILU JAKSOITTAIN 

- VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET 
ERI KOHTEISIIN 

• VAIHTOEHTOJEN KARSINTA JA 
SUOSITUSVAIHTOEHDON 
KOKONAISVAIKUTUSTEN 

TARKASTELU 

Kuva 28. Vertailun eteneminen. 

Vaihtoehtojen vertailussa tarkasteltiin ainoas
taan hankkeen kannalta merkittavia vaikutuk
sia. Suunnittelualue jaettiin neljaan vertailujak
soon. Kaikilta jaksoilta esitettiin tasmennetyt 
alueelliset tavoitteet, vaihtoehtojen vertailu 
seka suositus valittavaksi vaihtoehdoksi. 

7.1 Vaikutusten ennustaminen ja 
niiden merkittavyys 

Alustavia vaihtoehtoja tarkasteltaessa oli kes
keista tunnistaa, miten hanke saattaa muuttaa 
ympariston kehitysta. Lisaksi yva-tyoryhmassa 
pohdittiin muutosten mahdollisesti aiheuttamia 
yhteisvaikutuksia. 

Vaikutukset ovat joko vAIIttOmiA, suoraan 
kohteessa vaikuttavia tai vAiilllsiA, kohteen 

laatua tai elinkelpoisuutta heikentavia vaikutuk
sia seka usein pitkan ajanjakson aikana tapah
tuvia muutoksia. 

Vaikutusten katsottin olevan merkittavia, jos 
arvokas kokonaisuus tuhoutuu paaosiltaan tai 
sen sailymisen edellytykset heikkenevat ratkai
sevasti. Merkittavana pidettiin myos pitkan ajan 

valillisia vaikutuksia, jotka saattavat aiheuttaa 

kohteen laadullista heikkenemista ja lopulta 
sen arvon menetysta. 

EpAvarmuustekljAt 

Arviointitulosten tarkkuus ja luotettavuus riippuu 
paljon siit~. kuinka pal jon ymparistovaikutusten 
ennustamiseen liittyy tiedollisia puutteita ja 
epavarmuutta. Olemassa olevaa tietoa ja teh
tyja selvityksia on taydennetty maastotyosken
telylla epavarmuustekijoiden vahentamiseksi. 

Monen tekijan yhteisvaikutusten ennustaminen 
lisaa epavarmuutta, koska se edellyttAisi laajoja 
selvityksia ja seurantatutkimuksia. Esimerkki 
tallaisesta on laajojen ilmastomuutosten, epA-
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puhtauksien kaukokulkeutumisen ja liikenteen 
aiheuttamien pa~stojen yhteisvaikutukset kas
villisuuden ja vesistojen titan muutoksiin. 

Taman hankkeen kannalta merkittavia epavar
muustekijoita liittyy maankaytossa ja elinkeino
toiminnassa tapahtuviin muutoksiin: 

- liikenteen aiheuttamien paastojen maaraa 
tulevaisuudessa ei tarkoin tunneta, koska 
tekniikan kehittyminen vahentaa paastojen 
maaraa 

- moottorivaylasta aiheutuvien maan hinnan 
muutosten seka taloudellisen kehityksen 
aiheuttamien muutosten yhteisvaikutukset 
maankaytossa ovat vaikeasti ennustettavis
sa 

elinkeinotoiminnan uudelleen sijoittuminen 
tai sen poistuminen saattaa johtua yhteis
kunnan taloudellisesta kehityksesta, ei yk
sinomaan moottorivaylasta 

- liikennemaarien kasvuennusteisiin liittyy aina 
epavarmuutta, mika taas lisaa yhdyskunta
kehityksessa ja eli nkei notoimi n nassa tapah
tuvien muutosten ennustamisen epavar
muutta. 

7.2 Tavoitteiden jasentyminen ja 
vertailuperusteiden muotoutuminen 

·Aiustavia tavoitteita jasennettiin yva-tyoryhmas
sa siten, etta kullekin toiminnolle etsittiin omat 
tavoitteensa, jotka hankkeen tulisi toteuttaa. 
Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet seka 
vertailuun vaikuttavat tekijat, joilla eri toimintoi
hin kohdistuvia ymparistovaikutuksia on tar
kasteltu. 

Jasenneltyja tavoitteita tasmennettiin ja koh
dennettiin myohemmin edelleen kullekin jaksol
le alueellisiksi tavoitteiksi. 

Yva-tyoryhmassa pohdittiin vertailuun vaikutta
via tekijoita, joissa oli mukana niin laadullisia 
kuin maarallisiakin tekijoita. Arvioinnissa, alue
kohtaisten tavoitteiden asettelussa ja vaihtoeh
tojen vertailussa yva-tyoryhma kuitenkin painot
ti laadullisia vertailutekijoita- maarallisia tekijoi
ta kaytettiin lahinna apuvalineina vaikutuksia 
kuvattaessa. 

Maamassojen kayttOOn kohdistuvat 
vaikutukset 

Uusiutumattomiin luonnonvaroihin kuuluu kallio, 
sora, hiekka seka muu maaperan kiven
naisaines. Moottorivaylan rakenteisiin kuluu 

huomattava maara soraa ja murskattavaa kivi
ainesta. Hankkeen vaikutuksia maamassojen 
kayttoon voidaan arvioida maa- ja kallioleik
kauksista saatavien seka penkereisiin ja tayttoi
hin kaytettavien maamassojen maaralla. 

Massanvaihdoista syntyvat ylijaamamassat 
ovat paaasiassa eloperaisia tai saven ja siltin 
kaltaisia tienpohjaksi kelpaamattomia aineksia. 
Niiden lajittaminen saattaa vaikuttaa pienvesis
tojen laatuun ja virtaamiin. Lajityspaikat tulee 
valita huole·lla mahdollisimman lahelta massan
vaihtopaikkoja siten, etta niiden maisemalle 
aiheutuvat haitat jaisivat mahdollisimman va
haisiksi. Osa ylijaamamassoista voidaan kayt
taa hyvaksi meluvallien rakentamisessa. Eri 
vaihtoehdoissa ei ole kevin suuria eroja lajitet
tavien massojen maarissa. 

VesistOihin kohdistuvat valkutukset 

Vesistoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia 
varten vesistot on jaettu valtakunnallisesti, 
seudullisesti tai paikallisesti arvokkaisiin vesis
toalueisiin. Vaikutukset voivat ella suoria vaiku-

tuksia, kuten vesistojen virtausolosuhteita 
muuttava leikkautuminen. Valilliset vaikutukset 
taas ilmenevat ajan myota vesien laadun heik
kenemisena. 

Vesistoylitysten aiheuttamiin ymparistovaikutuk
siin liittyy onnettomuusriskit, erityisesti vaarallis
ten aineiden kuljetusten aiheuttamat riskit. Niita 
arvioitiin hankkeen tuottamalla pilaantumisris
killa, missa keskeisena tekijan~ on leikkautuvi
en pintavesien maara. 

Muut merkittavat vesistoihin kohdistuvat vaiku
tukset ovat valillisia, valuma-alueen muutoksiin 
perustuvia vaikutuksia. 

Arvokkaat luontokohteet ja niihin 
kohdistuvat vaikutukset 

Vaikutusten arviointiperusteena on ollut suoje
lunarvoisten alueiden sailyminen ehjina koko-
naisuuksina seka tuhoutuvien luonnon arvokoh
teiden maara. Alueiden arvoa on painotettu 
niiden valtakunnallisen, seudullisen tai paikalli
sen merkittavyyden perusteella. Laadullisena 
kriteerina on tarkasteltu erityisesti leikkautuvien 
reunavyohykkeiden maaraa ja laatua. Lisaksi 
on arvioitu luontokohteiden laadun, monimuo
toisuuden ja elinkelpoisuuden muutoksia. 

Vaikutukset maisemaan 

Suurielementtisen moottorivaylan sovittaminen 
vaihtelevaan, pienipiirteiseen maisemaan aihe
uttaa usein merkittavia maisemahaittoja, jotka 
korostuvat erityisesti arvokkaissa kulttuurimai
semakohteissa. Vertailussa on tarkasteltu mai
semakokonaisuuksissa tapahtuvia muutoksia. 
Arviointiperusteena on pituus, jolla tie leikkaa 
kokonaisuutta seka leikkautumisesta aiheutuvi
en haittojen laatu ja vakavuus. 

Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty hank
keen aiheuttamiin pysyviin muutoksiin kulttuuri-
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ja luonnonmaisemassa painottaen alueen mer
kittavyytta. Maankayton mahdolliset muutokset 
tuovat epavarmuustekijoita arvioinnin tekemi
seen. 

Valkutukset kylayhteisOihin ja 
rakennettuun ymparlstOOn 

Vaikutukset kylayhteisoihin, rakennettuun ym
paristoon ja maankayton kehitykseen on ver
tailua varten eritelty seuraaviin ryhmiin: 

* vaikutukset asumiseen ja Joma-asumiseen 
* vaikutukset yhdyskuntakehitykseen 
* vaikutukset elinkeinotoimintaan 
* vaikutukset kulttuuriperintoon 
* vaikutukset alueiden virkistyskayttoon. 

Vaikutukset asumiseen ja loma-asumiseen 

Merkittavimmat asumiseen kohdistuvat vaiku
tukset ovat melu ja paastot seka suoranainen 

. rakennusten menetys. Asumiselle aiheutuvia 
haittoja tarkasteltii n seka melualueelle (yli 55 
dBA:n melutason) etta lahialueelle (aile 100 m 
ja aile 300 m) jaavien asukkaiden ja loma
asuntojen maarina. Lahialueella tarkoitetaan 
sita etaisyytta, jolla tien raheisyys koetaan voi
makkaasti (<1 00 m) tai kohtalaisesti (<300m). 
Kyseisia etaisyyksia kaytetaan esim. Kanadan 
tiensuunnittelussa haluttaessa arvioida tien 
aiheuttamia muutoksia asumisviihtyvyyteen. 
Vertailussa yva-tyoryhma korosti pysyvan asu
tuksen merkitysta loma-asutukseen nahden. 

Valkutukset yhdyskuntakehitykseen 

Kylayhteisoissa ja yhteyksissa tapahtuvat fyysi 
set muutokset tarkoittavat esim. kylien pirstou
tumista tai tien aiheuttamia estevaikutuksia. 
Laadulliset muutokset saattavat aiheutua esim. 
maankaytossa tapahtuvista muutoksista ja sita 
kautta kylan rakenteen hajautumisesta. 
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Kylayhteisot ovat eri tavoin moottoritien vaiku
tuksille alttiina. Perinteisissa maatalousvaltai
sissa kylissa muutokset voivat olla merkitt·a- . 
vampia kuin muissa kylissa, koska niiden elin
keinotoiminta sijoittuu asumisen yhteyteen. 

Valkutukset ellnkelnotolmlntaan 

Tielinjan aile menetettavan peltoalan maara 
heikentaa selvasti maatalouden toimintaedel
lytyksia. Lisaksi maatilojen pirstoutuminen vai
keuttaa maatilojen sisaisia yhteyksia. 

Taulukko 3. Tavoitteiden jiisentyminen ja vertailuun vaikuttavat tekijiit. 

TAVOITTEET VERTAILUUN VAIKUTTAVAT TEKIJAT 

MAANKAMARA * Mahdollisimman pienet leikkaukset, * Leikkauksista saatavat ja tiiyttoihin kaytetta-
taytot ja lajitystarve vat maamassat seka lajitystarve 

* Arvio leikkaus- ja tayttokohteista 

VESIST6T * Mahdollisimman pienet muutokset * Leikkautuvien pintavesien maara ja arvio 
pintavesien virtauksissa ja niiden laa- pilaantumisriskeista 
dussa * Arvio valuma-alueiden muutosten vaikutuk-

* Mahdollisimman pieni onnettomuusriski sista . -
ARVOKKAAT * Suojelunarvoisten alueiden sailyminen * Arvokkaiden alueiden leikkautuminen paino-
LUONTOKOHTEET ehjina kokonaisuuksina tetusti (valtakunnalliset • seudulliset • pai-

* Mahdollisimman vahan haittoja arvok- kalliset arvot) 
kaille ekosysteemeille * Arvio leikkautuvista reunavyohykkeista. 

* Luonnon monimuotoisuuden sailymi- * Arvio arvokkaiden alueiden laadun heikkene-
nen misesta 

MAISEMA * Arvokkaiden kulttuuri- ja luonnon- * Leikkautuvien arvokkaiden maisemakokonai-
maisemakokoraisuuksien sailyminen suuksien maara ja leikkautumisen laatu pai-

* Mahdollisimman vahan maiseman notetusti (seudulliset - paikalliset arvot) 
kanssa ristiriltaisia rakennelmia * Arvio haittojen laadusta ja vakavuudesta 

ASUMINEN * Mahdollisimman vahan haittoja asu- * Tien aile, melualueelle ja lahialueelle 
miselle ja loma-asutukselle (<300 m) jaavien asukkaiden ja loma-asunto-

jen maara 

YHDYSKUNTA· • Kylayhteisojen ja niiden valisten yh- • Arvio kylayhteisoissa ja yhteyksissa tapaMtu-
KEHITYS teyksien sailyminen vista fyysisista ja laadullisista muutoksista 

ELINKEINO- * Maa- ja metsatalouden edellytysten * Pirstoutuvien tilojen ja menetettavan pelto-
TOIMINTA turvaaminen alan maara 

* Mahdollisimman vahan laadullisia • Arvio aiheutuvista viljelyrajoituksista 
haittoja maanviljelykselle 

KUL TTUURIHISTO- * Kulttuuriperinnon sailyminen * Arvio kulttuurihistoriallisille kohteille aiheutu-
RIALLISET KOHTEET vista muutoksista 

VIRKISTYS * Virkistysalueiden sailyminen ehjina * Menetettavien vlrki;:'tysalueiden maara ja 
kokonaisuuksina laatu, seka arvio pirstoutumisen vaikutuksista 

* Mahdollisimman vahan laadullisia * Arvio paastojen ja melun leviamisestii virkis-
haittoja virkistysalueille tysalueilla 
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Liikenteesta riippuvaisen elinkeinotoiminnan 
edellytykset moottorivaylan laheisyydessa pa
ranevat, kun saavutettavuus paranee. Sen 
sijaan nykyisen tien varteen jaavan elinkeino
toiminnan kilpailukyky saattaa heikentya. 

Valkutukset kulttuurlperlntOOn 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille, 
kuten rakennuksille ja ymparistoille seka arkeo
logisille kohteille aiheutuvat muutokset on arvi
oitu joko fyysisina tai laadullisina muutoksina. 

Vaikutukset arvokkaisiin kulttuurimaisemako
konaisuuksiin on arvioitu maisemaan kohdistu
vien vaikutusten yhteydessa. 

Virkistysalueisiln kohdistuvat valkutukset 

Arvioinnissa on tarkasteltu menetettavien virkis
tysalueiden maaraa seka alueiden laadullisia 
muutoksia, jotka aiheutuvat alueiden pirstoutu
misestaja saavutettavuuden muutoksesta seka 
paastojen ja melun leviamisesta. 

7.3 Ymparistohaittoja voidaan torjua ja 
lieventaa 

Ymparistohaittoja voidaan torjua rakenteellisin 
keinoin esim. meluesteita tai mai_semasiltoja 
rakentamalla. Lisaksi maisemahaittoja voidaan 
lieventaa maastoa muotoilemalla ja istutuksilla: 
Vertailussa vaihtoehdot sisaJsivat haittojen to~unta
ja lieventamistoimenpiteet. 

Meluesteilla rajoitetaan liikenteen melun levia
mista. Meluesteina voidaan kayttaa meluval
leja, -aitoja tai -kaiteita. Suojaustapa riippuu 
suojattavasta kohteesta seka paikallisista 
maasto-olosuhteista. Monin paikoin on jo lin
jausvaihtoehtojen viimeistelyssa Jaskettu tien 
tasausta, jolloin maastoleikkaukset muodosta
vat luonnollisen meluesteen. Toisaalta tama 

MELUKAIDE SILLALLA 

MELUV ALLIN JA MELUAIDAN 
YHDISTELMA 

Kuva 29. Esimerkkejii meluesteistii. 

Kuva 30. Maisemasilta Raatin kulttuurimaise
massa. 
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toimenpide tuottaa lisaa ylijaamamassoja, joi
den sijoittaminen vaikeutuu. 

Melunsuojaus valle ilia ja aidoilla saattaa aiheut
taa maisemalle merkittavia haittoja erityisesti 
silloin, kun melunsuojaustarve sijoittuu kulttuu
rimaisemaan korkealle penkereelle. Yleissuun
nitelmassa on esitetty ehdotus suojattavista 
kohteista seka alustava suojaustapa. 

Maastonmuotoilulla ja istutustoilla voidaan 
pehmentaa leikkauksien ja penkereiden aiheut
tamia maisemahaittoja. Joissakin tapauksissa 
melusuojaus ja maastonmuotoilutoimet voidaan 
myos yhdistaa. Syvien avoleikkauksien aiheut
tamia maisema- ja estevaikutuksia voitaisiin 
vahentaa kattamalla leikkauskohdat. Nama ns. 
vihersillat tehdaan siten, etta tie katetaan esim. 
betonilla, sen paalle tuodaan maamassoja, ja 
ne istutetaan. Suomessa tallaisia ratkaisuja ei 
ole viela toteutettu. 

--, 
I 
I 
I 
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Vertailun perusteella 
valittu vaihtoehto 

Tutkittu vaihtoehto 

Vertailuraja 

Maisemasilloilla tarkoitetaan laaksojen yli ra
kennettavia siltoja, jotka korvaavat korkeat 
tiepenkereet. Sillat lieventavat maisemahaittoja 
seka estevaikutuksia, joita aiheutuu seka ihmi
sille etta vaeltaville riistaelaimille, kuten hirville 
ja valkohantapeuroille. 

7.4 Vertailuvalit 

Vertailua varten tie on jaettu neljaan jaksoon. 
Kullakin jaksolla vertaillaan linjausvaihtohtoja 
keskenaan. 

* Lahnajarven jaksolla (plv 82500-86700) on 
vain yksi vaihtoehto, jonka paikka tarkentui 
suunnittelun kuluessa. Jaksolta esitetaan lin
jauksen merkittavimmat ymparistovaikutukset. 

" Haarjarven jakso (plv 86700-95300): Ver
tailujaksolla on viisi vaihtoehtoa: L4-H3, L4-
H5, H1-H3, H1-H5 ja H4-H5. 

I 
I 

I 

/ 
I 

I 

Kuva 31. Tutkitut vaihtoehdot ja vertailuviilien lehtijakokartta. 

* Raatln jakso (plv 95300-1 05000): Vertai
lujaksolla on viisi vaihtoehtoa: N2-R4, N2-
R5, N4-R4, N4-R5 ja N5-R5. 

* Karnaisten jakso (plv 105000-1 09700): 
Vertailujaksolla on kolme vaihtoehtoa, tun
nelivaihtoehto seka kaksi avoleikkausvaih
toehtoa: VE TUNNELl, VE AL ja VE ALE. 

Kullekin jaksolle on esitetty alueellisesti koh
dennetut tavoitteet, joita yva-tyoryhma tarkensi 
arviointiprosessin edetessa. Vertaall)alla kunkin 
vaihtoehdon aiheuttamia vaikutuksia asetettui
hin tavoitteisiin voidaan arvioida, miten hyvin 
alueelliset tavoitteet kussakin vaihtoehdossa 
toteutuvat. 

Vertailun tuloksena on kullakin jaksolla esitetty 
yva-tyoryhman nakemys ymparistovaikutusten 
kannalta hyvaksyttavimmasta vaihtoehdosta. 
Vertailussa on esitetty myos ne keinot ja toi
menpiteet, joilla haitallisia ymparistovaikutuksia 
voidaan torjua tai lieventaa. Valtaosa ehdote
tuista lieventamistoimenpiteista on otettu huo
mioon suositusvaihtoehdon viimeistelyssa, 
mutta kaikkia haittoja ei silti ole voitu valttaa. 
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7.5 Lahnajarven jakso 
{plv 82500-86700) 

Lahnajarven jaksolla merkittavimmat ymparisto
vaikutukset kohdistuvat Suomusjarven kylaan 
ja sen kulttuurimaisemaan. Myos asumiselle ai
heutuvat meluhaitat seka viljelyn vaikeutuminen 
ovat merkittavia. Jaksolla tarkastellaan vain 
yhta vaihtoehtoa. 

Vertallu 

Koska jaksolla on vain yksi vaihtoehto, ei var
sinaista vertailua tehda, vaan esityksessa arvi
oidaan vaikutuksia ja ymparistotavoitteiden 
toteutumista. 

Suol'flusjarven kylalla suuri osa pelloista jaa 
tien etelapuolelle, kun taas asutuksen paaosa 
on linjauksen pohjoispuolella. Meluhaitat asu
tukselle ovat merkittavia. Peltoa leikkautuu yli 

Tavoltteet Lahnajarven jaksolla: 

* Suomusjarven kylayhteison sailyminen, mah
dollisimman vahan meluhaittoja asukkaille 

* maa- ja metsatalouden edellytysten turvaa
minen Suomusjarven kylassa 

* mahdollisimman pienet leikkaukset ja taytot 
Suomusjarven-Lahnajarven kulttuurimaisema
alueella 

• mahdollisimman vahan haittoja Syvalammen 
metsaalueelle ja Suomusjarvenjoen puron
varsilehdolle 

• Syvalammen ja Kolmperan lammen pilaantu
misriskin minimointi. 

kilometrin matkalla. Peltojen pienialaisuudesta 
johtuen maatalouden harjoittamisen edellytyk
set heikkenevat. 

Paikallisesti arvokas kulttuuri maisemakokonai
suus leikkautuu, ja kylan maisemakuva muut
tuu. Suurten korkeuserojen vuoksi erityisesti 

Vertailuraja 000000 Loma-asutus 

Alustavan vertailun perusteella karsittu 
vaihtoehto 

Tutkittu ja vertailtu vaihtoehto 

Vertailun perusteella valittu vaihtoehto 
.... --, 
~ ~ 1 Vesistot valuma-alueineen 

··········· ·: ·:·: ·:· :· Luontokohteet 

Virkistysalueet 

Kulttuurimaisemakokonaisuudet 

a Valtakunnallisesti merkittava 

(__) Seudullisesti merkittava 

,~-"' Paikallisesti merkittava , __ ; 
fllf:!. 

,J . Pohjavesialue ja -ottamo 

Hirvien kulkureitti 

Kuva 32. Tutkitut vaihtoehdot Lahnaj~rven ja Haarj~rven jaksoilla. 
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Suomusjarven selanteeseen jaa syva leikkaus 
ja peltoalueelle korkea penger. 

Syvalammen metsaalue leikkautuu kahtia. Suo
musjarvenjoelle ja sen puronvarsilehdolle ja 
viereisille metsasaarekkeille aiheutuu laadullisia 
muutoksia. 

Syvalammen ja Kolmperan lammen pilaantu
misriski on suuri ilman torjuntatoimenpiteita. 

Moottorivayla leikkaa Lahnajarven pohjaveden 
muodostumisaluetta noin 600 metrin matkalla. 

Haltalllsten valkutusten 
lleventamlstolmenplteet: 

* Suomusjarven-Lahnajarven kulttuurimaisema
alueella, erityisesti Suomusjarven laakson ja 
selanteen yhtymakohtaa pehmennetaan 
maisemanhoidollisilla taytoilla ja istutuksilla 

* melusuojaus rakennetaan Suomusjarven 
kylan kohdalla 

* Syvalammen ja Kolmperan pilaantumisriskia 
pienennetaan rakentamalla matalat vasta
penkereet tien viereen lampien kohdalle ja 
ohjaamalla tielta valuvat pintavedet maas
toon. 

Suosltus ja tavoittelden toteutumlnen 

Tavoitteet Suomusjarven kylayhteison sailymi
sesta ehjana kokonaisuutena toteutuvat huo
nosti, vaikka estevaikutukset on voitu minimoi
da. 

Melusuojauksella voidaan meluhaittoja vahen
taa, vaikka taysin meluttomaksi ei kylan aluetta 
saada. 
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Maisemanhoitotoimenpiteilla ei kyeta taysin 
poistamaan kulttuurimaisemalle aiheutuvia 
pysyvia haittoja. Penkereella kulkevan tien me
lusuojaus sijoittuu niin nakyvasti, etta se itse 
asiassa lisaa maisemallisia haittoja. 

Maatalouden toimintaedellytykset heikkenevat 
tilusvaihdoista huolimatta, koska menetettava 
peltoala on huomattava .. 

Syvalammen metsaalueen leikkautumista ei voi 
estaa, ei myoskaan laadullisia haittoja osalle 
Suomusjarvenjoen puronvarsilehtoa. 

Lahnajarven jaksolla jatkosuunnittelun pohjana 
on tarkistettu Suomusjarvenjoen puronvarsi

lehtojen kohdalla etelammaksi siirretty linjaus. 
Siirto saastaa osan lehdoista ja leikkaa niita 
kapeammalta kohdalta. 

7.6 Haarjarven jakso 

(plv 86700-95300) 

Jakson merkittavimmat ymparistovaikutukset 
kohdistuvat Hamjokilaakson kulttuurimaisemaan. 
Erityisen hairitsevia ovat ~ien aiheuttamat kallio
leikkaukset. Vertailujaksolla on myos joitakin 

kiinnostavia luontokohteita ja asutusta, joille ai

heutuu haittoja. Jaksolla tarkastellaan viitta eri 
vaihtoehtoa. 

Tavoltteet HaarjArven jaksolla: 

* HaarjArven linnavuoren ja HAmjokilaakson 
kulttuurimaiseman sallyttAminen 

* arvokkaiden luontokohteiden sallyminen ehjinA 
kokonaisuuksina 

* mahdollisimman vAhAn haittoja pysyvalle asu
tukselle ja lomayhteisOille Himjoen ja KaitajAr
ven alueilla 

* HAmjokivarren maatilojen sAilyttAminen elin
kelpoisina. 

VE L4-H3 

* Eniten maamassojen leikkauksia. 
* Leikkaa Himjokilaakson peltoaukean ja kalliosei

nimit keskeisesti. 
* Tuhoaa Kantoniitun lehdon. 
* Vaihtoehdon aiheuttamat meluhaitat ovat suurim

mat seka pysyville etta loma-asutukselle. 
• Haitat maataloudelle suuria. 

VE L4-H5 

• Leikkaa Hamjokilaakson peltoaukean ja kalliosei
namat keskeisesti. 

• Melko vahaisii vaikutuksia kasvillisuudelle ja elai
mistolle. 

• Tien melualueelle jii eniten asukkaita. 
• Muut haitat asumiselle lihes yhta suuria kuin edel

lisessa. 

VE H1-H3 

* Leikkaa Himjokilaakson peltoaukean ja kalliosei
namat keskeisesti. 

• Leikkaa Saarnihuhdan kuusilehdon kahteen osaan 
ja tuhoaa Kantoniitun lehdon. 

* Meluhaitat suuret. 
• Muut haitat kohdistuvat piiosin asumiseen. 
• Maataloudelle aiheutuvat haitat ovat suurimmat. 

VE H1-H5 

* Vihiten maamassojen leikkauksia. 
• Leikkaa Himjokllaakson peltoaukean ja kalliosei

nimit keskeisesti seki sivuaa Haarjarven linna
vuoren pohjoisosia. 

• Leikkaa Saamihuhdan kuusilehdon kahteen osaan. 
• Meluhaitat kohtalaisia, koska tie on syvissi leik

kauksessa. 
* Muut haitat kohdistuvat pMosin loma-asutukseen. 

VE H4-H5 

• Leikkaa Himjokilaakson peltoaukean ja metsasaa
rekkeen seki sivuaa Haarjarven linnavuoren poh
joisosia. 

• Leikkaa osan Saarnlhuhdan kuusile'hdosta ja tu
hoaa Haarapajun vuorenaluslehdon ja lahteen. 

• Vahiten meluhaittoja seki pysyvalle etta loma-asu
tukselle. 

• Muut haitat asumiselle kohtalaisia, loma-asutuk
selle merkittavimmit. 

Vertallu 

Kaikki vaihtoehdot aiheuttavat Hamjoen kulttuu
rimaisemassa merkittavia haittoja. Pohjoiset vaih
toehdot sopeutuvat kuitenkin paremmin maise
maan kuin etelaiset. Erityisesti Haarjarven eri
tasoliittyman sijoittaminen maisemaan on pohjoi
sissa vaihtoehdoissa helpompaa kuin vaihtoeh
dossa H4-H5. 

Kasvillisuuden ja elaimiston kannalta vaihtoehto 
L4-H5 aiheuttaa vahiten haittoja, vaihtoehto H1-
H3 taas eniten. Saamihuhdan Iehto leikkautuu 
kaikissa vaihtoehdoissa. 

Asumisen, erityisesti ymparivuotisen asumisen 
kannalta H5 aiheuttaa vahiten haittoja, pohjoiset 
vaihtoehdot L4 ja H3 taas eniten. Hamjoen pieni 
lomayhteiso jakautuu kaikissa vaihtoehdoissa. 
Kaikissa vaihtoehdoissa saavutettavuuden pa
raneminen ja eritasoliittyman laheisyys voi aiheut
taa rakentamisen lisaantymista. 

Haltalllsten valkutusten · 
lleventAmlstolmenplteet: 

* moottoritien tasauksen eli korkeusaseman 

laskeminen seka maisemanhoitotoimenpiteiden 
erityisen huolellinen suulinittelu Haarjarven eri~ 

. tasoliittyman ja koko Hamjoen laakson alueella 
* linjauksen siirtaminen hieman etelammaksi 

Kantoniitun lehdon kohdalla 
* melusuojaus Kaitajarven lahialueella. 

Suosltus ja tavolttelden toteutumlnen 

Mittavin maisemanhoidollisin toimenpiteinkaan ei 
Hamjoen kulttuurimaiseman sailymiselle asetet
tuja tavoitteita voida kokonaan to~euttaa. Yva-tyo
ryhma suositti eritasoliittyman pohjoista sijaintia 
(vaihtoehdot H1 ja L4), koska se sopeutuu pa
remmin maisemaan kui~ etelainen sijainti. 
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Liittymasta lanteen suositeltiin vaihtoehtoa H1 , 
koska se sopeutuu muita paremmin maaston
muotoihin ja meluhaitat jaavat vahaisemmiksi. 
Aivokkaiden luontokohteiden osalta tavoitteet 
toteutuvat melko hyvin. 

Haarjarven linnavuoresta itaan etelainen vaih
toehto H5 toteuttaa parhaiten tavoitteet pysyvan 
asutuksen ja luonnonympariston osalta. Kaitajar
ven ja Hamjoen lomayhteisoille aiheutuu jonkin 
verran meluhaittoja suojaustoimenpiteista huoli
matta. Vertailussa katsottiin kuitenkin haitat pysy
valle asutukselle merkittavammiksi kuin haitat 

loma-asutukselle. 

Jatkosuunnittelun pohjaksi yva-tyoryhma suositti 
vaihtoehtoa H1-H5, jota siirrettaisiin Kantoniitun 
lehdon sailyttamiseksi lahemmaksi Kaitajarvea. 
Siirron seurauksena Kaitajarven loma-asutus 
vaati · suunnittelun loppuvaiheessa tien siirtoa 
kauemmaksi jarvesta, jolloin Iehto saattaisi tuhou
tua. Jatkosuunnittelun yhteydessa tutkitaan uu
delleen pohjoisempia vaihtoehtoja, koska lehdon 
kiertaminen johtaa meluhaittojen lisaantymiseen 
Kaitajarven loma-asutusalueella. 

; 
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7.7 Raatin jakso 
(plv 95300-1 05000) 

Jaksolla on runsaasti merkittavia haitallisia ympa

ristovaikutuksia. Tarkeimmat niista kohdistuvat 

asumiseen ja kylayhteisoihin seka kulttuuri-

Kuva 33. Tutkitut vaihtoehdot Raatin jaksolla. · 

maisemaan. Jaksolla on myos runsaasti mer

kittavia luontokohteita. Raatin alueella tarkastel
laan viitta eri vaihtoehtoa seka Nummen sisaan

tulotien sijaintia. 
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Tavoltteet Raatln jaksolla: 

* Taka-Tavolan, Raatin ja Taka-Oittilan kylayh
teisojen sailyminen elinkelpoisina ja ehjina 
kokonaisuuksina, seka mahdollisimman va
haiset haitat pysyvalle asutukselle ja lomayh
teisoille 

* Raatin ja Taka-Oittilan kulttuurimaiseman 
sailyminen, mahdollisimman pienet leikkauk
set ja penkereet 

* arvokkaiden luontokokonaisuuksien, kuten 
Taka-Tavolan kallioalueen ja Kupissaan met
saalueen seka Orosmaen lehtoalueiden saily
minen ehjina kokonaisuuksina. 

Vertallu 

Pysyvan asutuksen ja kylayhteisojen kannalta 

etelainen vaihtoehto N5-R5 toteuttaa parhaiten 

asetetut tavoitteet, kun taas loma-asutuksen 

kannalta pohjoiset vaihtoehdot aiheuttavat vahi

ten haittoja. 

Maatalouden toimintaedellytykset heikkenevat 

eniten pohjoisissa vaihtoehdoissa, koska pelto

alaa pirstoutuu eniten. 

Kaikki vaihtoehdot leikkaavat Raatin arvokasta 

kulttuurimaisemaa. Etelaisin vaihtoehto leikkaa 

suurrnaisemaa nakyvasti, vaikkakin lyhyimmalta 

matkalta. Pohjoiset vaihtoehdot sijoittuvat maise

man reuna-alueelle, kumpareiden lomaan, eivat

ka ne nay yhta selvasti suurrnaisemassa. Pohjoi

set vaihtoehdot tuhoavat kuitenkin lahes koko

naan kapean murroslaakson viljelyalueineen 

Kupissaanmaen etelapuolella. Leikkauksia syntyy 

eniten vaihtoehdossa N2-R5, vahiten vaihtoeh

dossa N4-R4. 

Taka-Qittilan murroslaakso leikkautuu kaikissa 

vaihtoehdoissa. Vaihtoehto R4 leikkaa murros

laakson keskikohdalta. Tien korkeusasema on 

maiseman perustasoon, laakson pohjaan nahden 

korkealla. Linjaus katkaisee kapean laakson 

maiseman kannalta keskeisesti. Vaihtoehto R5 

Alustavan vertailun perusteella karsittu 
vaihtoehto 

Tutklttu ja vertailtu vaihtoehto 

Vertallun peruateella valittu valhtoehto 

VesistOt valufTI&-alueineen . 
Luontokohteet 

Vlrkistysalueet 

Kulttuurimalsemakokonaisuudet 

:t:t±:ttj KyiAyhteisOt 

000000 Loma-asutus 

Q Valtakunnalllsestl merkittava 

Q Seudullisesti merkitUivA 

Palkalllsesti merkittava 

Pohjavesialue ja -ottamo 

Hirvien kulkureitti 
2 km 
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kulkee laakson poikki sen etelapaan kapeikon 
kohdalla asutuksen kiertaen. Unjaus katkaisee 
laakson pohjukan. Pohjoisessa vaihtoehdossa R4 
maisemasilta olisi valttamaton, koska lahes 20 
metria korkea penger aiheuttaisi merkittavan 
maisemallisen ja maankaytollisen esteen. Myos 
etelaisessa vaihtoehdossa R5 on syyta jatko

suunnittelussa tarkastella tarvetta ja mahdolli

suuksia ylittaa Iaakso sillalla. Laakson poikki 

rakennettava penger patoaa ns. kylman ilman 
jarvia taakseen ja altistaa viljelyksia hallalle. Kult

tuurimaiseman sailymisen kannalta etelainen 

vaihtoehto on puutteistaan huolimatta helpommin 
sopeutettavissa maastoon. 

Etelaisessa vaihtoehdossa N5-R5 kasvillisuudelle 

ja elaimistolle aiheutuu vahiten merkittavia haitto

ja. Saarilammen ja Syvalammen pilaantumisriski 
on suurin vaihtoehdoissa N4 ja N5 ja pienin vaih

toehdossa N2. 

Vaihtoehdossa N5-R5 tien tasaus on noin 10 
metria Laiskalammen pintaa alempana. Alusta
van selvityksen perusteella todettiin, etta riski 
lammen vedenpinnan alentumisesta on merki

tykseton, koska lammen etaisyys tielinjaan on 
noin 250 metria. 

Haitallisten vaikutusten 
lieventiimistoimenplteet: 

* maisemasiltojen rakentaminen Taka-Oittilan ja 
Maikkalan murtumalaaksojen yli niiden luon-

• non- ja kulttuuriarvojen sailyttamiseksi 

* meluntorjuntatoimenpiteita Hauklammen ja 

Myllypakan alueilla 

* maisemanhoitotoimenpiteita Raatin kulttuuri
maisema-alueella 

* linjausta tarkistetaan Syvalammen ja Kolmpers
jarven valisella kannaksella. 

Suositus ja .tavoittelden toteutuminen 

Kylayhteisojen asutuksen seka luonnonymparis

ton ja kulttuurimaiseman sailymisen kannalta 
etelaisin vaihtoehto N5-R5 toteuttaa parhaiten 

asetetut tavoitteet, joten yva-tyoryhma suosittaa 
sita jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Linjausta tarkistettiin Syvalammen ja Kolmpers

jarven valisella kannaksella. Ratkaisulla pyrittiin 

kiertamaan jarvien valuma-alue ja vahentamaan 

Saarilammen tervaleppakorven jakautumisen 
haittoja tulematta kuitenkaan kohtuuttoman lahel

le Kolmpersjarven taajaa loma-asutusta. Samalla 

saatiin linjaus kulkemaan Sammatin ja Nummi

Pusulan rajan tuntumassa, mika oli useiden 
maanomistajien toivomuksena. 

Jatkosuunnittelussa varmistetaan Laiskalammen 

ja tielinjauksen valisessa painanteessa oleva 
maa- ja kalliopeitteen paksuus ja laatu. Kallioleik
kausten reunat louhitaan tarkkuuslouhintana, jotta 
ehjaan kallioon ei synny uusia rakoja. Mahdol
lisesti ilmenevat vesivuodot tukitaan. 

VE N2-R4 

• Jakaa Taka-Tavolan, Raatin ja Taka-Oittilan kylayh
teisOt ja· muuttaa niiden luonnetta. 

• Kohtalaisia vaikutuksia pysyvalle asutukselle, mutta 
vahaisimmat vaikutukset loma-asumiselle. 

• Heikentaa eniten maatalouden toimintaedellytyksia 
peltoalaa pirstomalla. 

• Sijoittuu Raatin kulttuurimaiseman reuna-alueelle, 
kumpareiden lomaan, eika nay selvasti suurmaise
massa, mutta tuhoaa lahes kokonaan kapean murtu
malaakson viljelyalueineen Kupissaanmaen eteiapuo
lella. 

• Taka-Oittilan murroslaaksossa tasaus on maiseman 
perustasoon nahden korkealla. Linjaus katkaisee ka
pean laakson erittain hairitsevasti. 

• Aiheuttaa eniten pengerrystarvetta. 
• Leikkaa osan Taka-Tavolan kallioalueesta, Mikkolan 

pienvesistosta ja pahkinalehdosta, rikkoo Kupissaan 
metsaaluetta, Kukkusmaen rinnelehtoja seka pienen 
osan Orosmaen lehdosta. 

VE N2-R5 

• Jakaa Taka-Tavolan ja Raatin kyliiyhteisotja muuttaa 
niiden luonnetta. Erottaa Pietarinmaeri alueen Talpa
ian kylasta. Hauklammen lomayhteisalle koituu haitto
ja. 

• Meluhaitat pysyvatle asutukselle ovat suurimmat. 
Peltoa leikkautuu lahes 3500 metrin matkalla - maa
talouden toimintaedellytykset heikentyvat eniten. 

• Aiheuttaa runsaasti leikkaus- ja tayttotarvetta. 
• Sijoittuu Raatin kulttuurimaiseman reuna-alueelle, 

kumpareiden lomaan, eika nay selviisti suurmaise
massa, mutta tuhoaa Uihes kokonaan kapean murtu
malaakson viljelyalueineen Kupissaanmaen etelapuo
lella. 

• Ylittaa Taka-Oittilan murroslaakson sen etehipiian 
kapeikon kohdalla asutuksen kiertiien, katkaisee laak
son pohjukan. 

• Leikkaa osan Taka-Tavolan kallioalueesta, Mikkolan 
pienvesistasta ja pahkinalehdosta, rikkoo Kupissaan 
metsaaluetta, Kukkusmaen rinnelehtoja ja tuhoaa 
liihes puolet Orosmaen lehtoalueesta. 

VE N4-R4 

• Jakaa Raatin ja Taka-Oittilan kylayhteisot sekii osan 
Taka-Tavolasta ja muuttaa niiden luonnetta. 

• Meluhaitat pysyvalle ja loma-asutukselle suuret. 
• Maataloudelle aiheutuvat haitat ovat merkittavia Raa

tin kylan alueella. 
• Leikkausten tarve on vahaisin, mutta pengerrystarve 

melko suuri. 
• Sijoittuu Raatin kulttuurimaiseman reuna-alueelle, 

kumpareiden lomaan eika nay selvasti suurrnaisemas
sa, mutta tuhoaa liihes kokonaan kapean murtuma
laakson viljelyalueineen Kupissaanmaen etelapuolella. 
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• Taka-Oittilan murroslaaksossa linjauksen tasaus on 
maiseman perustasoon nahden korkealla, Iaakso leik
kautuu erittain hairitsevasti. 

• Jakaa Saarilamnien tervaleppiikorven kahteen osaan, 
leikkaa osan Hongiston hakamaasta ja Kupissaan 
metsaalueesta, rikkoo Kukkusmaen rinnelehtoja seka 
pienen osan Orosmiien lehdosta. 

• Saari lam men ja Syvalammen pilaantumisriski on suuri. 

VE N4-R5 

• Jakaa Raatin kylayhteison seka osan Taka-Tavolasta 
ja muuttaa niiden luonnetta. Erottaa Pietarinmaen alu
een Talpelan kylasta. Myllypakan kylayhteisalle koituu 
meluhaittoja, samoln Hauklammen lomayhteisalle. 

• Merkittavia meluhaittoja seka pysyvalle etta loma-asu
tukselle. 

• Maataloudelle aiheutuvat haitat ovat merkittiivia Raatin 
kylan alueella. 

• Pengerrystarve on pienin, paras massatasapaino. 
• Sijoittuu Raatin kulttuurimaiseman reuna-alueelle, kum

pareiden lomaan eikii nay selvasti suurmaisemassa, 
mutta tuhoaa kapean murtumalaakson viljelyalueineen. 

' Ylittaa Taka-Oittilan murroslaakson sen etelapaan 
kapeikon kohdalla asutuksen kiertaen. Linjaus katkai
see laakson pohjukan. 

• Jakaa Saarilammen tervaleppakorven kahteen osaan, 
leikkaa osan Hongiston hakamaasta ja Kupissaan 
metsaalueesta, rikkoo Kukkusmiien rinnelehtoja ja 
tuhoaa lahes puolet Orosmaen lehtoalueesta. 

• Saarilammen ja Syvalammen pilaantumisriski on suuri. 

VE N5-R5 

• Sivuaa Raatin kyliia ja erottaa Pietarinmaen alueen 
Talpelan kylasta. Myllypakan kylayhteisolle seka Lais
kan, Karklammen ja Hauklammen lomayhteisoille koi
tuu haittoja. 

• Selvasti pienimmat meluhaitat pysyvalle asutukselle, 
mutta suurimmat loma-asutukselle, koska vaihtoehdon 
liiheisyydessa on eniten loma-asutusta. 

• Maataloudelle aiheutuvat haitat ovat selviisti pienim
mat. 

• Leikkaus- ja pengerrystarve on suuri. 
* Leikkaa Raatin kulttl,lurimaisemaa lyhyimmalta mat

kalta, mutta maiseman kannalta keskeisesti. 
• Ylittaa Taka-Oittilan murroslaakson etelapaan kapeikon 

kohdalla asutuksen kiertaen. Linjaus katkaisee laakson 
pohjukan. 

• Jakaa Saarilammen tervaleppakorven kahteen osaan, 
leikkaa osan Hongiston hakamaasta ja tuhoaa lahes. 
puolet Orosmaen lehtoalueesta. 

• * Saarilammen ja Syvilammen pilaantumisriski on pieni. 
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7.8 Karnaisten jakso 
(plv· 1 05000-1 09700) 

Karnaisten jaksolla moottorivaylan aiheuttamat 

ymparistovalkutukset ovat suunnittelualueen mer

kittavimmat. Jaksolla on valtakunnallisesti arvok

kaita luontokohteita seka seudullisesti arvokkaita 

maisemakokonaisuuksia. Merkittavia vaikutuksia 

kohdistuu myos virkistyskayttoon ja vesistoihin 

seka asumiseen ja kylayhteisoihin. Jaksolla tar

kastellaan kolmea vaihtoehtoa. 

Tavoltteet Kamalsten jaksolla: 

* Karnaisten saloyiAngon sAilyminen ehjAnA 
kokonaisuutena alueen luonnonsuojelulliset, 
maisemalliset ja vlrkistyskAyttOarvot huomloi
den 

* Karnaisten ja Talpelan kulttuurimaisemakoko
naisuuksien sAilyminen, mahdollisimman vii
hAn leikkauksia ja tAyttojA 

* mahdollisimman vAhan haittoja Hormajarven 
veden laadulle ja muutoksia valuma-alueen 
virtauksiin 

* mahdollisimman vahan haittoja Karnaisten ja 
Talpelan kylien asutukselle ja yhteisoille. 

Vertailuraja 111111 Kylayhteisot 

Alustavan vertailun perusteella karsittu 
vaihtoehto 

Tutkittu ja vertailtu vaihtoehto . 

Vertailun perusteella valittu vaihtoehto 

Vesistot valuma-alueineen 

::::::::::: Luontokohteet 

Virkistysalueet 

~ Loma-asutus 

(. ') Valtakunnall.isesti merkittava 
r--"'\ 
~ Seudullisesti merkittava 

r--) Paikallisesti merkittava ----
0 

Pohjavesialue ja -ottamo 

Hirvien kulkureitti 

Kuva . 34. Tutkitut vaihtoehdot Karnaisten jaksolla. 
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Vertallu 

Kasvillisuuden ja elaimiston kannalta tunnelivaih

toehto aiheuttaa vahiten haittoja. Sen sijaan avo

leikkausvaihtoehdot eivat tayta asetettuja tavoit
teita, vaan niiden aiheuttamat haitat erityisesti 
Karnaisten saloylangon arvokohteisiin ovat erit
trun merkittavia. Hormajarven valuma-alue muut

tuu vahiten tunnelivaihtoehdossa. 

Karnaisten virkistysalue jakautuu kahtia avoleik

kausvaihtoehdoissa. Estevaikutukset seka valilli

set vaikutukset heikentavat alueen virkistyskaytto

arvoa ratkaisevasti. Tunnelivaihtoehdon vaikutuk
set jaavat vahaisiksi. 

Karnaisten kylan pohjoisosassa sijaitseva Leh

mihaan maki leikkautuu kaikissa vaihtoehdoissa 

nakyvasti. Maki on kulttuurimaiseman keskeinen 

elementti. Samoin Kamaisten kylayhteison poh

joisosa leikkautuu kylan muusta asutuksesta. 

Kaikki vaihtoehdot muuttavat pysyvasti kulttuuri

maisemaa Talpelan alueella. Seka luonnon- etta 

kulttuurimaiseman sailymisen kannalta tunneli

vaihtoehto aiheuttaa kultenkin vahemman merkit

tavia muutoksia kuin avoleikkausvaihtoehto. 

Valkutusten lleventamlstolmenplteet: 

* huolellisia maisemanhoitotoimenpiteita Talpelan 

ja Kamaisten kulttuurimaisema-alueilla 

* meluntorjuntatoimenpiteita Karnaisten kylan 

pohjoisosissa 
* Horrnajarven vesiston laatu sailytetaan ohjaa..: 

malla tiealueen pintavedet valuma-alueen ulko

puolelle tai imeyttamalla ne tien lahialueelle. 

Suosltus ja tavoittelden toteutuminen 

Tunnelivaihtoehdossa kaikki haitallise~ ymparisto
vaikutukset ovat vahaisemmat kuin avoleikkaus

vaihtoehdoissa. Etenkin Kamaisten aini.rtlaatuinen 

aluekokonaisuus sailyy Palanutkallion vuorena-

VE TUNNELl 

• Leikkaa osan Talpelan rinnepelloista ja Palanut
kallion vuorenaluslehdosta, aiheuttaa vain vahaisia 
vaikutuksia Karnaisten kallioalueella. 

• Vahiten haittoja Talpelan maisemakokonaisuudelle, 
koska peltoaukean ylitys matalimmalla. 

• Vesiston ylittava silta on selvasti matalammalla 
kuin avoleikkausvaihtoehdoissa. 

• Jattaa Karnaisten saloylankokokonaisuuden ehy-
eksi. 

• Hormajarven valuma-alue leikkautuu vahiten. 
* Vahiten haittaa Karnaisten alueen virkistyskaytolle. 
* Vahiten melu- ja muita haittoja asumiselle ja loma-

asutukselle. 

VE AVOLEIKKAUS (VE AL) 

• Katkaisee Talpelan rinnepellot korkealla sillalla ja 
sivuaa Palanutkallion etelaosaa, kulkee syvassa 
lelkkauksessa Karnaisten kallioalueen poikki ja 
aiheuttaa erittain merkittavla haittoja luonnonym
parlstolle. 

* Talpelassa tasaus on nakyvasti maiseman perus
tason ylapuolella vesiston ja peltojen ylityskohdis
sa. 

* Leikkaa Karnaisten saloylangon kahtia. 
• Leikkaa yhtenaisen luonnonmaisemakokonaisuu

den, syva leikkautuminen lakialueen tuntumassa 
nakyy jopa kaukomaisemassa. 

• Karnaisten virkistysalue jakautuu keskeiselta koh
dalta ja sen laatu heikkenee. 

* Merkittavia meluhaittoja asutukselle ja loma-asu
tukselle. 

VE ETELAINEN AVOLEIKKAUS (VE ALE) 

* Jakaa Talpelan rinnepeltoalueen kahteen osaan, ja 
leikkaa Karnaisten kallioalueen etelaosan - erlttain 
merkittavia haittoja luonnon arvokohteille. 

* Talpelassa tasaus nakyvasti maiseman perustason 
ylapuolella vesiston ja peltojen ylityskohdissa. 

* Leikkaa Karnaisten saloylangon kahtia. 
* Leikkaa Karnaisten yhtenaista luonnonmaisemako

konaisuutta. 
• Hormajarven valuma-alue leikkautuu. 
• Virkistyskaytolle aiheutuvia melu- ja paastohaittoja 

seka estevaikutuksia eniten. 
* Eniten meluhaittoja asumiselle ja loma-asutukselle. 
* Eniten haittoja maanviljelykselle pirstomalla Talpa

tan peltoja. 

luslehtoa lukuunottamatta melko hyvin, ja useim

mat asetetut tavoitteet voidaan silta osin tayttaa. 

Jatkosuunnittelun pohjaksi Kamaisten jaksolla 

yva-tyoryhma suosittaa tunnellvalhtoehtoa. 
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7.9 Jatkosuunnitteluun suositeltava 
vaihtoehto 

Alustavan vertailun perusteella 
karsittu vaihtoehto 

Tutkittu ja vertailtu vaihtoehto 

Vertailun perusteella valittu 
vaihtoehto 

Lahnaji:irven jaksolla tarkasteltiin vain 
yhtd vaihtoehtoa. 

* Viiyliistii aiheutuu lieventamistoimenpi
teista huolimatta haittoja. Kulttuurimaise
malle, maataloudelle ja luonnonymparis
tolle alheutuvia haittoja ei kyeta ta.ysin 
polstamaan. 

* Llnjausta tarkistettlin asutuksen ja Suo
musjarvenjoen puronvarsilehtojen takia 
eteliimmaksi. 

·-· 

Haarji:irven jaksolla suositusvaih
toehto on H1-H5 

* Liittyman sijainti sopeutuu paremmin mai
semaan kuin eteliiinen sijainti. 

* H1 sopeutuu muita paremmin maaston
muotoihln ja meluhaitat jaaviit vahiiisem
mlksi. Arvokkaiden luontokohteiden osalta 
tavoitteet toteutuvat melko hyvin. 

* H5 toteuttaa parhaiten tavoitteet pysyviin 
asutuksen ja luonnonymp~riston osalta. 
Pysyvaii asutusta suosittiln suhteessa lo
ma-asutukseen. 

Raatin jaksolla suositusvaihtoehto 
on eteli:iisin N5-R5 

* Kyliiyhteisojen siiilymisen, sekii luon
nonympiiriston ja kulttuurimaiseman siiily
misen kannalta valhtoehto tuottaa viihlten 
halttoja. 

* Llnjausta tarkistettiin Syviilammen ja 
Kolmpersjiirven valisellii kannaksella. 
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Karnaisten jaksolle jEUi seki:i tunneli
etta avoleikkausvaihtoehto 

* Suuhnitteluryhmiit puoltavat tunnelivaih
toehtoa, koska sen kaikki haltalliset ympii
ristovaikutukset ovat viihiiisemmiit kuin 
avolelkkausvaihtoehdossa. Etenkin Kar
naisten aluekokonaisuus siiilyy kohtalai
sen hyvin. 

* Talpelassa tunnelivaihtoehdon haitat mai
semaan ja luonnonympiiristoon jiiiiva.t pie
nemmiksi kuin avoleikkausvaihtoehtojen. 
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8. VALITUN VAIHTOEHDON 
KOKONAISVAIKUTUKSET 

Vaikka vaihtoehtoa valittaessa on haitallisia 
vaikutuksia pyritty minimoimaan, aiheuttaa 
valittu vaihtoehto kuitenkin merkittavi~ ymparis
tovaikutuksia. 

Moottorivayla kulkee aivan uudessa maasto
kaymv~ss~ ja leikkaa Lohja-Karjalohja-Sam
matti-j~rvialuekokonaisuutta. Alueella ei ole 
nykytsin merkitmvia asutuskeskuksia eika valta
v~yli~. J~rviseudun maasto· on suuntautunut 
lounaasta koilliseen eli l~hes kohtisuoraan 
moottorivayla~ vastaan, mika vaikeuttaa moot
toriv~ylan sopeuttamista alueen maastonmuo
toihin. 

Suunnittelualueen luonnonarvot ovat Suomen 
oloissa poikkeuksellisen suuret. Luontokohteis
ta Karnaisissa sijaitseva Palanutkallion vuo
renaluslehto leikkautuu osittain, samoin Talpa
Jan rinnepellot ja ranta. Tosin arv.okas Kamais
ten kallioalue voidaan s~ilytma yhtena koko
nalsuutena, jos tunnelivaihtoehto toteutetaan. 
Arvokkaille kulttuurimaisemakokonaisuuksille 
aiheutuu lievent~mistoimenpiteista huolimatta 
pysyvi~ haittoja Kamaisissa, Talpelassa ja 
Raatissa. Us~ksi Kamaisten ja Suomusjarven 
kylayhteisaihin kohdistuu meluhaittoja, jane ja
kautuvat osittain, vaikka nykyiset tieyhteydet 
voidaankin ~ilyttaa. 

8.1 Mita kokonaisvaikutuksilla 
tarkoitetaan 

Seuraavassa on esltetty kokonaisvaikutukset, 
joita suositusvaihtoehto aiheuttaa ymparistolle. 
Selvitetyt vaikutukset k~sittavat ainoastaan 
hankkeen kannalta merkittavat ymparistovaiku
tukset. Tas~ selvityksess~ on tarkasteltu myos 
nlit~ toimenpiteit~. jollla suositusvaihtoehdon 
haitallisia vaikutuksla voidaan lievent~a. 

Vaikutukset on ryhmitelty seuraavasti: 

* Luontoon kohdistuvat vaikutukset on tarkas
teltu erikseen maamassojen k~yttoon, vesis
toihln ja luontokokonaisuuksiin kohdistuvina 
vaikutuksina. 

• Vaikutukset maisemaan kasittavat seka luon
nonmaisemaan etta kulttuurimaisemaan koh
distuvat visuaaliset vaikutukset. 

• Rakennettuun ymp~ristoon ja ·yhdyskuntiin 
kohdistuvissa vaikutuksissa tarkastellaan 
asumiseen, kyliin ja kylayhteisoihin, loma
asutukseen ja alueiden virkistyskayttoon koh
distuvia vaikutuksia. 

8.2 Maamassojen kaytto 

Kallio- ja maaperaselvitysten mukaan kaikki 
moottorivaylan rakentamiseen tarvittava maa
ja kallioaines saadaan tielinjalta, joten muita 
maanottopaikkoja ei tarvita. 

Ehdotetussa tielinjauksessa ja~ runsaasti yli
j~~m~massoja. Viimeistelyvaiheessa tien tasa
usta tarkistettlin leikkausvoittoiseksi, jotta pen
kereet saataisiin mahdollisimman mataliksi. 
Tien paikan, korkeusaseman ja maaperan laa
dun tarkentuminen tiesuunnitelmavaiheessa 
muuttaa massatasapainoa. 

Taulukko 4. Ylijaamamassojen jakautumlnen 
erilaisiln materiaaleihin. 

VE TUNNELl VE AVOLEIKKAUS 

Louhetta m3 2 440 000 560 000 

Maaleikkausta m3 2 670 000 2 530 000 

Massanvaihtoa m3 540 000 600 000 

YHTEENSAm3 5 650 000 3 690 000 
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Alustavien laskelmien mukaan moottorivayl~n 
rakentamisesta jaa massaylijaama~ tunneli
vaihtoehdossa noin 5,6 milj. m9 ja avoleikkaus
vaihtoehdossa noin 3, 7 milj.m9 (ks. taulukko 4). 
Osa ylijaamamassoista voidaan k~yttaa maas
tonmuotolluun ja meluvalleihin, joihin voidaan 
sijoittaa alustavien arvioiden mukaan noin 
100 000 m3

• 

Massaylijaamasta ongelmallisimpia ovat mas
sanvaihdoista saatavat lietemaiset massat, joita 
kertyy noin 500 000 m3

• Ne tulee lajittaa ker
roksittain kiinte~n maa-aineksen kanssa. ~ji
tysalueiksi sopivat alueet on merkitty suunnitel
makarttoihin. ~jitysalueiden lopullinen sijainti 
selvitetaan tiesuunnitteluvaiheessa. Lajitysalu
eet muotoillaan ja istutetaan kaytOn jalkeen 
ymparistoon sopiviksi ja luovutetaan takaisin 
maanomistajille. Lajityspaikkoja valittaessa 
tulee ottaa huomioon massojen mahdollisesti 
alheuttamat ymparistovaikutukset. 

8.3 Vesiste>t 

Suositusvaihtoehdon merkittavimmat veslstoihin 
kohdistuvat vaikutukset ovat Talpelanlahden 
veslstOylltys. U~i kahteen jArvialueeseen 
(Saarilammen-Syvalammen ja Syvalammen-

TUNN ELIVAIHTOEHTO 

Kolmperlin lammen jarvialueet), HormajArven 
valuma-alueeseen sekA pienvesistolhin kohdis
tuu merkittavia vaikutuksia. 

VeslstOylltykset )a plenveslstOt 

Ainoa merkittivA vesistOylitys valltulla tielinjalla on Se
pinnlemensalmen sllta Talpelan lahdella. Slllan 
rakentamisen aikana syntyviil riskitekij6itA, kuten 
betonln valmistuksessa kAytettAvien kemlkaallen, 
maalien ja liuottimien leviilminen veslstMn on pyrittAvA 
eliminoimaan. 

Valkutukset: 
- VesistOylityksessA saattaa pintavesiin levitA epA

puhtauksia ja suoloja. 
- MitA korkeampi ja pltempi sllta on, sitA suuremmat 

ovat siitil aiheutuvat risklt plntaveslen laadulle. 

Lleventamlstolmenplteet: 
- Slllan suunnlttelussa on huolehdlttava slltA, ettA sil

lalta vesistMn mahdollisesti valuvat kemialliset 
pilAstOt ja tiesuola ohjataan maastoon ja lmeyte.
tUn mahdollisuukslen mukaan. 

- Sillan tulee olla riittilvAn pltkA, ettei penger ulottuisl 
rantaan saakka. 

PAAosa tien vaikutuspiiriin joutuvista pintavesistOistA 
on pieniA puroja, joiden virtaamat ovat vAhAisiA. NAI
den kohdalla ovat tien rakennusaikaiset riskltekljAt 
merkittAviA. Pintavesien laadun helkkenemlstA on 
pyrittAvA estAmUn rakennusteknlsin tolmenplteln. 
LisAksi arvokkaiden lohi- ja taimenpurojen ylitysten 
haltallisla vaikutuksia lievennetUn purojen pohjan 
muotollulla vaelluskaloja suoslvlkal. 

Kuva 35. Tunnell- tai avoleikkausvaihtoehdon valinta Karnaisissa valkuttaa merklttaviJ.sti slltaratkalsulhln. 
Talpelanlahdella. 



Valtatlen 1 rakentamlnen moottorltleksi valillii Lahnajiirvl - Karnainen, Yleissuunnltelma 
Ympiiristovalkutusten arvlolntlselostus. VALITUN VAIHTOEHDON KOKONAISVAIKUTUKSET 

Muut veslstOihln kohdlstuvat 
valkutukset 

Haitallisia vaikutuksia kohdistuu suunnittelualu
een pienten jarvien muodostamiin kokonaisuuk
siin. Paastoista ja onnettomuuksista johtuvat 
pilaantumisriskit ovat merkittavia, jos tie sijoit
tuu lahelle jarvenrantaa. Lisaksi valtakunnalli
sesti arvokkaan Hormajarven valuma-alue jaa 
moottorivaylan vaikutuspiiriin. 

Hormajarvi valuma-alueineen 

Hormajarvi on valuma-alueineen luonnontieteellisesti 
arvokas kansainvalinen tutkimuskohde, jolla on valtakun
nallista suojeluarvoa. 

Valkutukset: 
- Tunnelivaihtoehto kulkee 600 metrin ja avoleikkaus

vaihtoehto 2400 metrin matkalla Hormajarven valu
ma-alueella. Tienpitoaineiden, kuten suolan leviami
nen aiheuttaa pilaantumisriskin, jolla on vahaisia valil
lisia vaikutuksia vesistolle. 

lleventamlstoimenpiteet: 
- Tiealueelta valuvien pintavesien imeyttamista tai nii

den ohjaamista Hormajarven valuma-alueen ulkopuo
lelle tulee jatkosuunnittelun yhteydessa tutkia. 

Saarllammen - Syv~ilammen jiirvialue 

Pienten jarvien muodostama kokonaisuus, johon kuulu
vat Syvalampi, Saarilampi ja Kalaton. Alueella on seu
dullista suojeluarvoa. 

Valkutukset: 
- Linjaus sivuaa jarvialuetta sen etelapuolelta, lahimmil

laan 200 metrin paasta Saarilammen rannasta. Suo
rat vaikutukset jaavat vahaisiksi. 

- Saarilammen ja Syvalammen veden laadulle saattaa 
aiheutua valillista haittaa tienpitoaineiden kulkeutues
sa vesistoon. 

Kuva 36. Kolmperan lammen kalliorantaa. 

Lleventamlstolmenpiteet: 
- Ehdotettua linjausvaihtoehtoa on siirretty etelaan 

siten, etta se leikkaa jarvien valuma-alueen reunaa 
vain Syvalammen etelapuolella noin 200 metrin mat-
kalla. · 

Syvalampl ja Kolmperan Iampi 

Suunnittelualueen toinen Syvalampi ja Kolmperan Iampi 
ovat osa Syvalammen metsaaluetta Lahnajarven lan
sipuolella. Niilla on paikallista suojeluarvoa. 

Vaikutukset: 
- Lammet jaavat moottorivaylan valittomaan vaikutus

piiriin. Tie pirstoo aluetta ja muuttaa sen luonnetta 
pysyvasti. 
Tie saattaa aiheuttaa pienten lampien veden laadun 
heikkenemista epapuhtauksien ja tiesuolan kulkeu
tuessa vesiin, vaikka tielinjaus ei suoranaisesti leik
kaa lampien pintaa. 
Onnettomuusriskit voivat olla uhkana lampien vesien 
laadulle. 
Nykyinen valtatie 1 sivuaa lampien rantoja, joten 
pilaantumisriskit ovat nykyisinkin olemassa. 

Lleventamlstolmenpiteet: 
Haittoja voidaan lieventaa rakentamalla matalat vas
tapenkereet lampien kohdalla tien molemmin- puolin, 
mika estaa epapuhtauksien valumista suoraan vesis
toihin. 

8.4 Pohjavedet 

Moottorivaylan linjauksella tai sen lahiymparis
tossa ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tarkeita pohjavesiesiintymia eika poh
javedenottamoita. Tien ja liikenteen mahdolliset 
vaikutukset pohjaveden laatuun kohdistuvat 
lahinna linjauksen valittomassa laheisyydessa 
sijaitseviin yksityiskaytossa oleviin talousvesi
kaivoihin. Mahdollisia pohjaveden laadunmuu
toksia aiheuttavia tekijoita ovat tiesuolan kay
testa aiheutuva pohjaveden suolapitoisuuden 
kasvu seka oljytuotteiden ja kemikaalien kul
jetuksiin liittyva likaantumisriski onnettomuusti
lanteissa. 

Lahnajarven itapuolella tielinjaus leikkaa Lah
najarvi-nimista, luokkaan Ill kuuluvaa pohja
vesialuetta noin 500 metrin matkalla. Pohjave
den virtaus suuntautuu alueella etelasta pohjoi
seen eli tielinjaukselta kohti Lahnajarvea. Poh
javesialueella ei ole vedenottamoita. Moottori
vaylan aiheuttamat mahdolliset vedenlaatuvai
kutukset kohdistuvat pohjavesialueen reunao
sissa, tielinjauksen laheisyydessa sijaitseviin 
yksityiskaytossa oleviin talousvesikaivoihin. 
Mahdollinen suojaustarve selvitetaan jatko
suunnittelun yhteydessa. 

8.5 Kasvillisuus ja eUiimisto 

Merkittavimmat kasvillisuudelle ja elaimistolle 
aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat Talpelan ja 
Karnaisten alueen luontokohteisiin seka maas
totutkimuksissa selvitettyihin moniin lehtoih.in. 
Avoleikkausvaihtoehto leikkaa Karnaisten kal
lioalueen kahteen osaan ja aiheuttaa merkit
tavia haittoja luonnonymparistolle. Valtakunnal
lisesti arvokas Palanutkallion vuorenaluslehto 

. tuhoutuu tunnelivaihtoehdossa osittain. Seudul
lisesti arvokkaat Orosmaen lehdot ja Saari lam
men tervaleppakorpi tuhoutuvat myos osittain. 
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Kuva 37. Punavalkku. 

Palanutkalllon vuorenaluslehto 

Kuusivaltainen vuorenaluslehto on uhanalaisen ja 
oikullisesti esiintyvan punavalkun kasvupaikka, jolla on 
valtakunnallista suojeluarvoa. Kohde on vesi- ja ympa
ristohallituksen erityissuojelukohteena. 

Valkutukset: 
- Tunnellvaihtoehto jakaa vuorenaluslehdon siten, etta 

kolmannes sen pinta-alasta jaa linjauksen etelapuo
lelle. Lehto tuhoutuu kapeimmalta kohdaltaan. Valilli
set vaikutukset, kuten paastojen leviaminen, saatta
vat heikentaa myos lehdon monimuotoisuutta. 

lleventamistolmenplteet: 
Tunnelin suuaukon ja sillan rakentamisessa tulee 
noudattaa erityista huolellisuutta, jotta rakenta
misajan haitat jaavat mahdollisimman vahiiisiksi. 

Karnaisten kallloalue 

Karnaisten kallioalue muodostaa laajan, melko yhte
naisen kokonaisuuden. Se on suunnittelualueen mer
kittavin valtakunnantason suojelukohde, joka koostuu 
erilaisista arvokkaista luontokohteista. 

Vaikutukset: 
Tunnelivaihtoehto alittaa lahes koko kallioalueen 
eika aiheuta merkittavia ymparistovaikutuksla. Tun
nelin ilmanvaihto aiheuttaa pistemaisia paastohaitto
ja molempien suuaukkojen laheisyydessa. 

- Avoleikkausvaihtoehdossa haitat ovat merkittavat, 
koska kallioalue leikkautuu. 
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Orosmaen lehdot 

Syvan murtumalaakson edustava lehtokokonalsuus, jolla 
on seudullisia suojaluarvoja. 

Valkutukset: 
• Tialinjauksen edellyttamat korkeat pankareat tuhoavat 

lahes puolat lahtokokonaisuudesta, mm. lahteikon ym
paristoinaan. Lahtoalue jakautuu kahtean osaan, joihin 
molempiin kohdistuu merkittavia valillisia vaikutuksia. 

Lleventamlstolmenplteet: 

- Tuhoutuvan lehdon pinta-alaa voitaisiin ratkaisevasti 
pienentaa rakentamalla silta murtumalaakson yli, jolloin 
lahtoaluetta manatetaan vain osittain sillan rakentamis
vaiheessa. 

Saarllammen tervaleppakorpl 

Kohda on paikoin luonnontilainan, saudullisesti arvokas 
tervaleppakorpi. 

Vaikutukset: 
- Valittu vaihtoehto katkaisee korvan kahteen osaan ja 

tuhoaa sita n. 70 metrin matkalla. Kahden sailyvan 
osan elinkelpoisuus heikkenee. 

- Linjaus aiheuttaa muutoksia korven kosteusolosuhteis
sa ja siten adesauttaa biotyypin vahittaista tuhoutumis
ta. 

Lleventamlstolmenplteet: 

Linjausta on tarklstettu atelaan sitan, etta mahdollislm
man plani osa korvasta tuhoutuu. 

Suort~usjarvenjoen puronvarsllehto ]a 
metsasaarekkeet 

Puronvarsilehto on biologisesti arvokas alue, jolla on 
palkallista suojaluarvoa. 

Valkutukset: 
Tialinjaus katkaisee puronvarsilehdon paalulla 84 600 
ja leikkaa metsasaarekkeen reunavyohyketta kahdessa 
paikassa. 

• Valilliset haitat heikentavat puronvarsilehdon monimuo
toisuutta puolen kllometrin matkalla. 
Merkittavia ymparistovaikutuksia. 

Talpelan rlnnepellot metsasaarekkelneen 

Jarven ja makialueen valinen reheva osittain kulttuurivai
kutteinen kokonaisuus, jolla on paikallisia suojeluarvoja. 

Valkutukset: 
Tunnelivaihtoehto aiheuttaa merklttavia haittavaikutuk
sia. Reunavyohykkeita laikkautuu n. 250 metrin matkal
la. Vaihtoehdon tasaus on maiko alhaalla, joten valilliset 
vaikutukset eivat levia kovin kauas. 

- Avolaikkausvaihtoehto katkaisea rinnepellot korkaalla 
sillalla. 

Saarnlhuhdan kuusilehto 

Alue on suhteellisen luonnontilainen kaenkaali-oravan
marjatyyppinen kuusilahto, jolla on paikallista suojaluar
voa. 

Valkutukset: 
• Valittu vaihtoehto leikkaa alueen kahtia sen kesklkoh-

dalta n. 100 metrin matkalla. . 
- Koska alue on pitka ja kapea, jaa tien aile melko vahan 

arvokasta lehtoa. Alueen jakautuminen pianempiin osiin 
heikentaa kuitenkin kokonaisuudan alinkelpoisuutta. 

- Kohtalaisia ymparistovaikutuksia. 

Syvalammen metsaalue 

Edustava kokonaisuus, jossa on luonnontilaisen matsan 
piirteita. Alueella on paikallista suojeluarvoa. 

Valkutukset: 
- Linjaus leikkaa alueen kahtia • kokonaisuus jakautuu. 
- Ekologisest! arvokkaimmat lampien rannat karsivat 

eniten tieh aiheuttamista paastoista saka valunnan 
muutoksesta johtuvasta kuivumisesta- monimuotoisuus 
vahenee. 

• Paikallisesti merkittavia ymparistovaikutuksia. 

Kantonlitun Iehto 

Kohde on suppea-alainan opetus- ja tutkimuskohteeksi 
soveltuva monimuotoinen Iehto, jolla on paikallista suoje
luarvoa. 

Valkutukset: 
- Ehdotettu vaihtoehto kiertaa lahdon etelapuolelta n. 1 00 

metrin paasta. Linjauksen aiheuttamat valilliset vaiku
tukset jaavat maastonmuodoista johtuan melko vahai
siksi. 

• Jos linjausta siirretaan loma-asukkaidan toiveiden mu
kaisesti, Iehto on vaarassa tuhoutua. 

Hongiston hakamaa 

Monimuotoinen kulttuuriymparisto, jolla on paikallista 
suojeluarvoa. 

Valkutukset: 
- Tialinjaus leikkaa alueen pohjoisosaa reunavyoykkai· 

neen n. 200 metrin matkalla. Valilliset piiastohait~Jt hai
kentavat hakamaan biologisia arvoja. 
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Kuva 38. Orosmaen vuorenaluslehtoa Maikka
lassa. 

Estevaikutukset elalmlstOIIe 

Tie katkaisee hirvielainten vaellusreitit, jotka 
tyypillisesti noudattavat maaston selanteita lou
naasta koilliseen eli tien poikkisuuntaa. Tien 
aitaamine"' tai kallioleikkaukset ja korkeat pen
kereet estavat elainten hakeutumisen ruokapai
koilleen ja muunkin liikkumisen tien poikki. 
Estevaikutuksia voidaan lieventaa esimerkiksi 
rakentamalla maisemasiltoja laaksojen yli. Jat
kosuunnittelun yhteydessa voidaan lisaksi tut
kia joidenkin avoleikkausten kattamista. 

8.6 Maisema 

Suurimmat maisemahaitat suositusvaihtoehto 
aiheuttaa Talpelan, Karnaisten, Raatin ja Ham
joan alueiden maisemakokonaisuuksille. 

* Talpelassa vesiston5'1itys muuttaa seudulli
sesti arvokasta maisemakuvaa voimakkaasti. 

* Karnaisten kannaksella moottorivaylan linjaus 
leikkaa peltomaisemaa keskeisesti. 

* Raatissa kulttuurimaiseman muutos ei varsi
naisesti tuhoa kokonaisuutta, mutta se jattaa 
siihen pysyvan jaljen. 

* Hamjoen kulttuurimaisemassa moottorivaylan 
vaikutuksesta keskeinen peltoaukea jakautuu 
ja maisemakuva muuttuu kokonaan. 

Talpelan kulttuurimaisema 

Seudullisesti arvokas maisemakokonaisuus, jolla on 
seka kulttuuri- etta luonnon arvoja. 

Vaikutukset: 
- Tunnelivaihtoehto aiheuttaa haittoja maisemako

konaisuudelle, koska se ylittaa peitoaukaan mats
lalla penkareella. Vesiston ylittava silta on melko 
matalalla tasolla. 
Tunnelin rakentamisalla tien tasaus on saatu mah
dollisimman lahella maiseman perustasoa. Tasta 
huolimatta kuittuurimaisemassa tapahtuvat muutok
set ovat merklttavia. 
Avolaikkausvaihtoehdossa vesistasilta hallitsea mai
semaa, koska se on huomattavasti maiseman pe· 
rustasoa korkaammalla. 

Lleventamlstolmenplteet: 
• Tunnelivaihtoahdossa paltoaukean pohjoisosan 

tiepangerrys voidaan osittain peittaa maastoa muo
toilemalla. 

- Sillan ja tunnalin suuaukon rakennusteknisten rat
kaisujen tulea tukaa maisemakuvaa. 

Karnalsten kulttuurlmaisema 

Kahdan vesiston valissa sijaitseva Karnaisten kannas 
on maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisamakokonai
suus. 

Valkutukset : 
• Kylan pohjoisosassa kulttuurimaisemaa keskeisesti 

rajaava Lehmihaan maki leikkautuu nakyvasti. 
• Tie ylittaa Kamaisten peltoaukean maiko hyvin 

maastoa noudattaen. 

Lleventamlstolmenplteet: 
• Leikkaus maiseman pohjoisosassa on markittava 

visuaalinen haitta, joita voidaan vain osittain lieven
taa maastonmuotoilulla ja istutuksilla. 
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Raatln kulttuurlmalsema 

Seudullisesti arvokas, koko suunnittelualueen merkitta
vin kulttuurimaisemakokonaisuus. 

Valkutukset: 
- Tie leikkaa Raatin kulttuurimaisemaa sen etelaosista. 

Visuaalista haittaa syntyy noin 500 metrin matkalla. 
- Maiseman kannalta keskeiset rakennusryhmat sijait

sevat noin 300 metrin paassa tiesti. 
- Merkittivii maisemahaittoja. 

Lleventimlstolmenplteet: 
- Tien sovittaminen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan 

edellyttii seki maastonmuotoilutoimenpiteita ettA 
istutuksia erityisesti peltoalueiden reunaosissa. 

- Murroslaakson syvimmin kohdan ylitys edellytt&a 
maisemasillan rakentamista Raatinjoen yli visuaa
listen haittojen minimoimiseksi. 

HAmjoen kulttuurlmalsema 

Pohjois-etelisuuntaisen murroslaakson osa on paikalli
sesti merkittavi maisematila. 

Valkutukset: 
- Tie leikkaa lounaisen peltoaukean korkealla penke

reella - merkittavii maisemahaittoja. 
- Eritasoliittymin sijoittuminen peltoaukean pohjoisrin

teeseen aiheuttaa maisemahaittoja. 
- Peltoaukean itireunassa oleva kallioleikkaus sijoittuu 

nikyvaan paikkaan. 

Lleventimlstolmenplteet: 
- Tien tasauksen muutoksesta huolimatta tiepenkereet 

muodostavat visuaalisen esteen kulttuurimaiseman 
keskelle. Eritasoliittymin alueella seka peltoaukean 
itireunassa tehdian maastonmuotoilu- ja istutustoi
menpiteiti tien sopeuttamiseksi maisemaan. 

SuomusjArven-LahnajArven kulttuurlmal
sema 

Kumpuileva havupuuvaltaisten moreeniselantei~n 
kehystama peltolaakso on paikallisesti merkittivi koko
naisuus. 

Vaikutukset: 
- Tielinjaus leikkaa peltoaukean koko matkalta, tosin 

maaston muodoilla visuaalinen haitta voidaan osin 
peittii. Linsireunan rinteen leikkaus ja siihen liittyvi 
pengerrys ovat selvli maisemahaittoja. 
Peltokuvioiden pienimuotoisuus saattaa aiheuttaa 
sen, etta odotettua suurempi peltoala jH viljelykel
vottomaksi, mikA saattaa muuttaa maisemaa volmak
kaasti. 
Kohtalaisia maisemahaittoja. 

Lleventl:imlstolmenplteet: 
- Kulttuurimaiseman linsirinteen leikkaus- ja penger

ryskohtia parannetaan maastonmuotoilulla ja istutuk
silla maisemalle koituvien visuaalisten haittojen vi
hentamiseksi. 

Taka-Oittllan murroslaakso 

Kapea ja jyrkkArinteinen murroslaakso, joka on paikalli
sesti arvokas maisemakokonaisuus. 

Valkutukset: 
- Ehdo'-ttu tielinjaus kulkee laakson poikki sen eteli

piAn kapeikon kohdalla asutuksen kiertien. tinjaus 
katkaisee Isakson pohjukan, mutta saastii sen kes
keiset osat. 

- Merkittavii maisemahaittoja. 

Lieventimlstolmenplteet: 
- Vaikutuksia voidaan lieventii rakentamalla laakson 

yli silta, jolloin avoin maisematila laakson pohjalla 
voidaan sailyttaa. Sillan rakentamistarve ja -mahdolli
suudet selvitetain jatkosuunnittelussa. 

Kuva 39. Talpelan kulttuurimaisemaa Karnai
sista nahtyna. 

Kuva 41. Suomusjarvella linjaus jakaa kylan peltoja. 

Kuva 42. Haarjarven eritasoliittyma muuttaa 
Hamjoen kulttuurimaisemaa. 
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Kuva 40. Sipilan tila Raatin kulttuurimaisemas
sa. 

Kuva 43. Taka-Oittilan murroslaakson keskei
set osat sailyvat. 
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8. 7 Kylayhteis()t ja yhdyskunnat 

Merkitt~vimm~t vaikutukset kohdistuvat Kar
naisten ja Suomusjarven kyl~yhteisoille, jotka 
ovat perinteisi~ maalaiskylia. Molemmat kylat 
jakautuvat osittain tien kahden puolen. 

Perinteiset maalaiskylat 

Karnalnen 

Karnaisten kyUi sijoittuu kahden jiirven viillselle kannak
selle. Asutus on keskittynyt peltoalueiden pohjoisosaan 
miikien rinteille. Kyliillii on merkittiiviii kulttuurihisto
riallisia arvoja. 

Valkutukset: 
- Arvokasta peltoalaa menetetMn 800 metrin matkalla. 
- Tielinja jakaa kyliyhteison kahteen osaan - tien vai-

kutukset koko kyliyhteisOIIe ovat merkittivit. 
- Tlen valittOmiin vaikutuspiiriin ja melualueelle jii 

asutusta. 

Lleventamlstolmenplteet: 
- Lehmihaan mien molemmin puolin tulee tutkia me

luntorjuntatolmenpiteiden, esim. melukaiteenja maas
tonmuotoilun mahdollisuuksia. 

Suomusj~rven kyl~ 

Suomusjiirven kyli on pieni, osin maatalouteen, osin 
tyossakiyntlin perustuva kyla. 

Valkutukset: 
- Moottorivayli halkoo Suomusjarven viljelylaakson 

keskeltii kahteen osaan. 
Peltoalaa menetetiian 1200 metrin matkalla. Peltojen 
pienialaisuudesta johtuen haitat ovat merkittiiviit -
maatalouden harjoittamisen edellytykset heikkenevat. 
Vaikka nykyiset tieyhteydet sailyvatkin, kylayhteis6 
jakautuu osittain moottoriviylin molemmin puolin. 
Asumiselle aiheutuvat meluhaitat ovat merkittiiviit: 
melualueelle (> 55 dBA) jii 27 asukasta ja 12 ke
simokkiii. Jos melunsuojausta ei toteuteta, jii melu
alueelle 49 asukasta ja 52 kesimokkia. 

Lleventamlstolmenplteet: 
- Meluesteet rakennetaan kylin alueelle. Kylin lin

siosien korkeiden tiepenkereiden kohdalla melun 
leviimlsti voidaan vihentii melukaiteen avulla. 
Meluesteiden rakentaminen lisM kuitenkin pengerten 
aiheuttamia maisemahaittoja. 

- Maatalouden edellytysten heikkenemlsti voidaan 
jonkin verran lieventaa tilusvaihdoin. 

Moottoriv~yla parantaa Taka-Tavolan uuden 
kyl~n yhteyksl~ elk~ tuota merkltt~vi~ haittoja 
kyl~l~isille. 

Loma-asutukselle aiheutuu merkitt~vi~ melu
haittoja Hamjoella ja Kaitaj~rvell~ _sek~ jonkin 
verran myos Kolmpersjarvell~ ja pieniss~ lo
mayhteisoiss~. 

Talpela 

Talpelan kyli on hyvin pieni, vanha maalaiskyli, jonka 
rinneasutus on kulttuurihistoriallisesti arvokasta. 

Valkutukset: 
- Tlelinjaus vie kyliin pohjoisosien arvokasta peltoalaa 

n. 500 metrin matkalla. 
- Tie jakaa kylin asutuksen siten, etta Pietarinmaen 

alue ja rannan loma-asutus jaavit moottoriviylin 
pohjoispuolelle, kun piiosa kylasti jii sen etela
puolelle. 

- Asutukselle ja loma-asutukselle aiheutuu jonkin ver
ran meluhaittoja. 

Raatl 

Raatin kylii on koko seudun vanhimpia kylia, jonka 
hallltseva ellnkeino on maatalous. 

Valkutukset: 
Ehdotettu tielinjaus kulkee kylan etelilsten peltojen 
halki, mutta kyliyhteisO siilyy kokonalsuutena. 

- Arvokasta peltoalaa menetetiin noln 600 metrin 
matkalla. 

Myllypakka 

Kirmusjiirven koillispi&ssi sijaitseva Myllypakka on osa 
Leikkiliin kylii. 

Valkutukset: 
- Joitakin kylan peltoja jaa tiel!njauksen aile. 

Tie aiheuttaa kylalle jonkin verran meluhaittoja, muu
toin vahilsiii vaikutuksla. 

- Nummen eritasoliittymiin sijainti saattaa lisiti tulevai
suudessa haja-asutuksen leviimlsti. 
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Uudet kyUU 

Taka-Tavola 

Taka-Tavolan kyla on Saukkolan-Sammatin tien 
varteen kasvanut uusi tyossikiyntiin perustuva kyli. 
Osa vanhastaasutuksesta perustuu maanviljelykseen. 

Valkutukset: 

• Nummen sisaantulotie ja eritasoliittyma sijoittuvat 
kylin eteliosaan, miki parantaa kylayhteison yh
teyksii. Erltasoliittyman liiheisyys saattaa lisata 
haja-asutusta alueella. 

• Ehdotettu tielinjaus kulkee paaasiassa kylan eteli
puolelta eiki aiheuta kylan jakautumista. 

Loma-asutus 

KeslkyUU 

Moottoriviylin vaikutusalueelle jaa Slltoonjarven, 
Kaltajarven ja Kolmpersjarven loma-asutukseen 
perustuvat "kesikylit". Nimi kylat muodostuvat 
tiheistijirvlen rannoille syntyneesti loma-asutukses
ta. 

Valkutukset: 
Merkittivin haitta loma-asutukselle on liikenteen 
melu. Erityisesti Kaitajarven ja Kolmpersjarven poh
joisosissa muutokset ovat selvat, vaikka melutaso 
ei ylltikAin asumiselle siidettya ohjearvoa (55 
dBA). 

- Saavutettavuuden paraneminen saattaa lisiti loma
mokkien rakentamista. 

Lleventimlstolmenplteet: 
- Meluestelta rakentamalla meluhaittoja vahennetiiin 

kaikissa tapauksissa. 
Siitoonjirven kohdaila tie kulkee osittain leikkauk
ksessa, miki vihentii melun leviimista. 
Kaitajiirven pohjoispiiissa voidaan meluhaittoja 
lieventM melko tehokkaasti lyhyella meluvallilla 
Lellun niltyn kohdalla. 

Plenet lomayhtelsOt 

Suunnittelualueella on useita pienempia loma-asutuk
sen muodostamla yhteisOja, jotka jAAvit ehdotetun 
tielinjauksen vaikutuspiiriin. Nilti ovat Hamjoen 
lomayhtelso Haarjiirven alueella seki Karklammen, 
Lalskan ja Hauklammen lomayhtelsot. 

Valkutukset: 

• Erltyisesti Hamjoen lomayhteisOile aiheutuu merkit
tiiviii meluhaittoja. 

• Tielinjaus vihentAi viihtyvyytti Kirklammen, Lais
kan ja Hauklammen alueilla meluhaittojen vuoksi, 
vaikka melutaso ei ylltakiin asumiselle sMdettyi 
ohjearvoa (55 dBA). 

• Saavutettavuuden paraneminen saattaa lisiti ra
kentamispaineita Hiimjoen ja Karklammen alueilla. 

8.8 Maankaytt() ja sen kehittyminen 

Moottoriv~yl~n rakentaminen parantaa Suo
musj~rven, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Loh
jan kuntien yhteyksia. Hyv~t yhteydet vireytt~
v~t kuntien tavoitteiden mukaisesti elinkeinoel~
maa ja luovat edellytykset tuotantoel~m~n ja 
palvelulden kehltt~mlselle. Yhdyskuntarakenne 
on yleen~ kehittynyt voimakkaasti moottori
v~ylien vaikutusalueella. V~yla luo edellytykset 
aluerakenteen vahvistumiselle, mutta ei itses
t~an li~a taloudellista toimeliaisuutta eika 
liikennett~. elleiv~t muut alueen kehitysedel
lytykset ole riitt~v~t. 

Maank~ytto muuttuu yleens~ tehokkaammaksi 
eritylsesti eritasoliittymien l~heisyydess~. Aikai
semmin saatujen kokemusten perusteella elin
keinoel~m~n ja asutuksen painopiste saattaa · 
siirty~ l~hemm~si moottoriv~yl~~- Teollisuus 
hakeutuu hyvien kulkuyhteyksien varteen. Uit
tymien l~heisyyteen syntyy vayl~n liikentees~ 
elavi~ palveluita, mik~ saattaa kuihduttaa taaja
mien nykyisi~ palveluja. 
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Hyvien yhteyksien vuoksi seudun vetovoimai
suus asutuksen ja loma-asutuksen sijoittumisel
le kasvaa. Hallitsemattoman haja-asutuksen 
levii:imisen estamiseksi kuntien tulisi aktiivisesti 
pyrkia ohjaamaan maankayton kehitysta. Sam
matin ja Nummi-Pusulan kunnat ovat jo kayn
nistaneet yleiskaavoitustyon. 

Saavutettavuuden parantuessa maanarvo seu
dulla nousee paasaantoisesti. Tien vierialueella 
saattaa yksittaisten tonttien ja kiinteistojen arvo 
kuitenkin laskea tiesta aiheutuvien haittojen 
vuoksi. 

Tiesta aiheutuvia estehaittoja 'vi:ihennetaan 
rakentamalla moottorivaylaa risteavia yhteyksia 
keskimaarin kilometrin valein. Maataloudelle 
estehaitta on merkittavin, koska tiluksia pirstou
tuu ja niille kuljettaessa joudutaan usein kaytta
maan nykyista pidempia yhteyksia. Haitta va
henee, jos tilusten vaihdoista voidaan sopia. 
Tiejarjestelyiden · rakentamisen yhteydessa 
lunastetaan noin 250 ha maata seka 1-2 loma
rakennusta. 

Erilaisten toimintojen samoin kuin haja-asutuk
sen lisaantyminen liittymien tuntumassa aiheut
taa kasvavia paineita maankayton ohjaukselle. 

Tien vaikutukset kaavoitukseen ovat vahaiset, 
koska alueella ei ole yksityiskohtaisia kaavo
ja. Lohjan kunnan yleiskaavassa (1992) vay
lan paikkaa tulee kunnan lansiosissa tarken
taa nykyista etelammaksi. Varsinais-Suomen 
seutukaavayhdlstelman (1990) vaylavaraus 
perustuu vaihtoehtoselvityksen valhtoehtoon 
B. Lansi-Uudenmaan seutukaavassa (1992) 
vaylavaraus noudattaa vaihtoehtoselvityksen 
mukaista linjausta C lukuunottamatta Num
men sisaantulotieta. Seutukaavoja joudutaan 
tarkistamaan yleissuunnitelman mukaiseksi. 

8.9 Virkistysalueet 

Karnalnen 

Suunnittelualueen merkittavin virkistysalue on 
Karnaisten saloylangolla. Se on Lohjan seudun 
tarkeimpia yhtenaisia virkistyski:iyttoon soveltu
via metsi:ialueita. 

Tunnelivaihtoehdon aiheuttamat vaikutukset 
jaavi:it vahaisiksi alueen virkistyskaytolle, koska 
alue sailyy ehjana kokonaisuutena. Avoleik
kausvaihtoehto pirstoo yhtenaista aluetta ja 
virkistysalueen laatu heikkenee. 

8.10 Melu ja paastot 

Melu 

Meluhaitat on arvioitu laskemalla ensin vuodel
le 201 0 ennustetun liikenteen aiheuttama 55 
dBA:n meluvyohyke. Mainittu meluvyohyke 
perustuu ymparistoministerion antamaan suosi
tukseen. Asukaslukukartoilta laskettiln sen 
jalkeen nykyinen asutus, joka jaisi talle nielu
vyohykkeelle. Tarkastelu tehtiin seka nykyiselle 
tieverkolle etta tieverkolle, jossa on moottori
vayla. Nain saatiin selville, miten moottorivay
lan toteuttaminen vaikuttaa kokonaismelutilan
teeseen. 

Moottorivaylan melualueelle (55 dBA) jaa suun
nitteluvalilla 48 asukasta ja 22 lomarakennusta, 
jos suunnitelmassa ehdotetut melusuojaukset 
rakennetaan. llman melusuojausta vastaavat 
luvut ovat 92 ja 114. Taulukossa 5 on esitetty 
melualueelle jaavat kohteet (valilla Lahnajarvi
Lievio) koko tieverkolla, jonka melutilanteeseen 
moottorivayla ennustetilanteessa vuonna 2010 
vaikuttaa. Moottorivaylaverkossa melualueilla 
on 260 (20%) asukastaja 70 (30%) lomaraken
nusta vahemman kuin nykyisen tieverkon ta-

pauksessa. Meluhaitta vahenee merkittavimmin 
nykyisen valtatien seka kantatien 53 varrella. 

Yli 55 dBA:n hairitsevi:ille melulle alttiiden asuk
kaiden ja lomarakennusten mi:iara vahenee 
uuden moottorlvaylan seurauksena. Liikenteen 
melulle yleensa (myos aile 55 dBA) alttiiden 
kohteiden maara sen sijaan jonkin verran li
saantyy. 

Taulukko 5. Yli 55 dBA:n melualueelle jaaviit 
asukkaat ja Jomarakennukset vuoden 2010 
liikennemaliril/a vii/ilia Lahnajli.Ni-Lievio. 

Nykyinen tievarkko MoottorivAyli valmis 

Melusuojauksen llman Melusuojauksen 
kanssa melusuojausta kanssa 

AsUdt. Lomarak. Asukk. Lomarak. Asukk. Lomarak. 

Vt 1 599 218 371 106 371 106 

Mf 1186 220 . 220 . 220 

Kt 53 (Vt25) 539 . 304 . 304 

Moottoriviiylii 

LahnajArvi· . . 92 114 48 22 
Kamainen 

Kamainen- . . 136 58 . 76 23 
Muijala 

ltAinen sisliiin- . . 80 . 80 . 
tulotie 

YhteensA 1358 218 1203 278 1099 151 
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PaAstOt 

Kokonaispi:iastot nykyisella tieverkolla vuosina 
1992 ja 201 o sekA moottorivaylaverkolla en
nustetilanteessa on esitetty kuvassa 44. Vuon
na 201 0 hiillmonoksldipaastOt nykyverkolla 
olisivat noin 25 % suuremmat ja hiilivety- ja 
typpioksidipaastot samaa suuruusluokka kuin 
moottorlvaylaverkolla. 

TONNIAI VUOSJ 

900 .-------------
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700 • Hlllmonoksldl CO 

Hlllvedyt HC 

600 0 Typen oksidlt NOx 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
1992 2010 2010 2010 

el Moottorl- Moottorltle Moottorl-
tleta lllkennetle 

Kuva 44. Kokonaispaastot tieverkolla nykyisin 
ja ennustetilanteessa (vuonna 201 0). 
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Pltolsuudet 

Taulukossa 6 on esitetty suurimmat pakokaa
supaastojen pitoisuudet paateiden laheisyy
dessa (30 metrin etaisyydella tien keskilinjasta) 
nykyisin ja ennustetilanteessa. Pitoisuudet ovat 
verrannollisia liikenteen maaraan. Taulukon 
arvot kuvaavat vilkasliikenteisimpia osuuksia. 

Liikennemaarien kasvusta huolimatta paastojen 
hiilimonoksidi- ja typpidioksidipitoisuuksien oh
jearvot eivat ylity teiden laheisyydessa. Suun
nittelualueen korkeimmat pitoisuudet esiintyvat 
nykyisella valtatiella Nummenkylan ja Hilden
vaden valilla seka moottorivaylalla Lempolan ja 
Muijalan valilla, koska liikennemaarat ovat 
nailla osuuksilla suurimmat. Lahnajarven ja 
Karnaisten valilla liikennemaara on vahaisempi 
kuin Lohjanharjun kohdalla (Lempola-Muijala-
-
vali), joten pitoisuudetkin ovat siella taulukossa 
esitettyja arvoja pienemmat. 

Taulukko 6. Kahdeksan tunnin hiilimonoksidi
(CO) ja yhden tunnin typpidioksidipitoisuudet 
(NOJ paateiden laheisyydessa (30 m tien kes
kilinjasta vuosina 19~3 ja 2010. 

NYKYINEN MOOTIORIVAYLA VALMIS 
TIEVERKKO 

Valtatie 1 Moottorivayla Valtatie 1 

co N02 co N02 co N02 

mg/m3 JlQ/m3 mg/m3 JlQ/m3 mg/m3 Jlg/m3 

1993 0,9 98 . - - -
2010 0,5 88 0,8 110 0,4 52 

oh- 10 300 10 300 10 300 
jearvo (8)') (150) (8) (150) (8) (150) 

1) Sulkuihin on meri<itty ymparistoministerion ehdottamat uudet 
ohjearvot. 

8.11 Yhteenveto tavoitteiden 
toteutu misesta suositusvai htoehdossa 

Asiantuntijoiden ja viranomaisten tyon alussa 
asettamat tavoitteet (kohdassa 3.5) olivat var
sin yleispiirteisia. Koska tutkitut vaihtoehdot 
ovat teknisesti lahes samantasoisia keskenaan 
(moottorivaylalinjauksia eri maastokaytavissa), 
hyotyihin tahtaavat tavoitteet toteutuvat ·kai- . 
kissa vaihtoehdoissa. 

Vaylan rakentamisesta ja liikenteesta aiheutu
vat haitat kohdistuvat paasaantoisesti y~paris
toon, joka suunnittelualueella asettaa monien 
arvojensa vuoksi erityisvaatimuksia toteutet
taville ratkaisuille. Siksi suunnittelu painottuikin 
ymparistolle vahiten haittaa tuottavan linjauk
sen etsimiseen ja tavoitteiden mukaisesti ym
paristohaittojen minimointiin. 

Suositusvaihtoehdossa toteutuvat kaikki liiken
teelliset ja taloudelliset tavoitteet. Teoreettisesti 
liikenteellisia ja taloudellisia tavoitteita palvelisi 
parhaiten mahdollisimman lyhyt ja edullinen 
ratkaisu. Ympariston kannalta hyvaksyttava 
moottorivayla edellyttaa kuitenkin talla seudulla 
paikallisten erityispiirteiden huomioonottoa seka 
keskimaaraista kalliimpia ratkaisuja. Kalliit eri
koisratkaisut heikentavatjonkin verran liikenne
taloudellista kannattavuutta. 

Suositusvaihtoehdossa ymparistotavoitteet to
teutuvat paaosin, jos Karnaisten kohta raken
netaan tunnelivaihtoehdon mukaisesti ja toteu
tetaan muutkin tassa suunnitelmassa esitetyt 
ympariston suojelun kannalta tarpeelliset ratkai
sut. Maisemaan sopeuttamista vaikeuttaa lahes 
koko suunnitteluosuuden pituudella tielinjan 
poikkisuuntaiset harjanteet ja laaksot. 

Kuntien asettamissa tavoitteissa painotettiin 
hyvia yhteyksla, ja ne toteutuvat suositusvaih
toehdossa. Lohjan kunta painotti lisaksi seudun 
ymparistoarvoja, joiden sailymisen kannalta 
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Karnaisten tunnelivaihtoehto on selvasti parem
pi. 

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia 
vaikutuksia ei taman tyon puitteissa selvitetty 
tarkemmin, koska se olisi edellyttanyt pidem
man tiejakson ja laajemman alueen tarkaste
lua. Valittomasti tien vaikutuspiirissa suositus
v~ihtoehto sailyttaa kylayhteisot parhaiten. 
Suositusvaihtoehdon laheisyyteen jaa tutkituis
ta vaihtoehdoista vahiten vakituista asutusta, 
mutta loma-asutusta taas jonkin verran enem
man kuin muissa vaihtoehdoissa. 

8.12 Yva-tyoryhman suositukset 
jatkosuunnittelua varten 

Suunnittelualueen vaativa ja arvokas ymparisto 
edellyttaa korkeatasoista ymparistonsuunnitte
lua. Moottorivaylan aiheuttamien haittojen lie
ventamistoimenpiteiden suunnittelussaja myos 
toteuttamisessa tulee jatkossa noudattaa eri
tyista huolellisuutta. 

Tiesuunnitteluvaiheen yhteydessa . tulee tar
kemmin selvittaa seuraavia ongelmakohtia: 

• Linjauksen tarkistaminen Kaitajarven pohjois
puolella. Suosituslinjaus aiheuttaa meluhait
toja Kaitajarven loma-asutukselle. Linjauksen 
siirto pohjoisemmaksi taas saattaa tuhota 
Kantoniitun lehdon. 

·• Maisemasiltojen rakentaminen Maikkalan ja 
Taka-Oittilan murroslaaksojen yli vahentaisi 
merkittavasti maisemahaittoja ja Orosmaen 
kohdalla myos lehtokokonaisuudelle aiheutu
via haittoja. Jatkosuunnittelun yhteydessa 
maisemasiltojen rakentamismahdollisuuksia 
tulee tarkemmin selvittaa. 

" Suosituslinjauksen ja Laiskalammen valilla 
on tehtava tarkempia kallio- ja maaperatutki
muksia. Jatkosuunnittelussa on varmistuttava 
siita, ettei Laiskalammen vedenpinta Iaske 
avoleikkauksen vuoksi. 

• Syvien avoleikkauksien kohdalla voidaan 
tutkia mahdollisuuksia kattaa leikkauskohdat 
(ns. vihersillat). Kattamisella voidaan kallio
alueet sailyttaa yhtenaisina ja vahentaa leik
kausten aiheuttamia estevaikutuksia. Mah
dollisia kattamiskohteita ovat Suomusjarven 
kallioselanne, Haarjarven linnavuoren poh
joisosa, Raatin Pitkamaki, Talpelan Pietarin
maki ja Orosmaki seka Karnaisten Lehmi
haanmaki. 

Ep~varmuutta voldaan v~hent~~ 
seurantatutkimuksilla 

Ymparistovaikutusten arvioinnin epavarmuutta 
etenkin luonnonolosuhteiden muutoksissa voi
daan vahentaa seurantatutkimuksilla. 

Suunnittelualueella on kohteita, joissa ymparis
ton tilan muutoksia tulisi seurata. Seurantatutki
muksen suositukset ovat: 

• Talpelanlahden vesistonylityksen ja Horma

jarven valuma-alueen tutkimukset. 

• Palanutkallion vuorenaluslehdon biologisten 
muutosten seuranta (erityisesti punavalkun 
esiintymisalue). 

• Laiskalammen vedenpinnan tason seuranta 
ja kallioperan tutkimukset. 

• Melun vaikutus vapaa-ajan asutusalueisiin. 
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9. YVA-TYORYHMAN 
JOHTOPAATOKSET 

Yva-tyoryhma ohjasi ymparistovaikutusten 
arviointia ja paatyi tyonsa tuloksena seuraaviin 
johtopaatoksiin. 

Taman yleissuunnitelman tarkoituksena oli 
loytaa valtatielle 1 valilla Lahnajarvi - Karnai
nen moottorivaylaa varten maastokaytava. 
Tien tarpeellisuuden arviointi ei kuulunut yva
tyoryhman tehtaviin. Ymparistovaikutusten arvi
oinnissa vertailtiin annettuun maastokaytavaan 
suunniteltuja vaihtoehtoja keskenaan hyvaksyt
tavimman vaihtoehdon loytamiseksi. 

Hankkeen suhde yva-lain 
mukaiseen menettelyyn 

Yleissuunnitelman ja siihen liittyvan ymparisto
vaikutusten arviointityon tekemisen aikana ym
paristoministerio on antanut lakiehdotuksen 
ymparistovaikutusten arviointimenettelya var
ten. Lakiehdotuksessa edellytetaan myos 0-
vaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jatta
misen tutkimista. 

Tassa hankkeessa 0-vaihtoehdon tarkastelu on 
puutteellinen, koska se on ollut ainoastaan 
vertailuvaihtoehto arvioitaessa liikenteellisia 
vaikutuksia seka melu- ja paastotilannetta. 
Suunnitteluvalilla Lahnajarvi-Karnainen ei mie
lekasta 0-vaihtoehtoa ole edes olemassa. 
Vaihtoehtojen 0 ja 0+ tarkastelu olisi edellytta
nyt alueellisesti yhta laajaa vaihtoehtotarkaste
lua kuin vuoden 1989 vaihtoehtoselvityksessa 
tehtiin. 

Tyosta ei laadittu varsinaista arviointiohjelmaa. 
Myoskaan lakiehdotuksen mukaista hallinnollis
ta menettelya, kuten virallista arviointiohjelman 
ja -selostuksen nahtavillaoloa ja kuulemis-

menettelya ei tyossa ole toteutettu. Yva-tyoryh
man nakemyksen mukaan tyo ei tayta lakieh
dotuksen mukaisen yva:n vaatimuksia. Yva
lain voimaantulon jalkeen tulee erikseen rat
kaista, milia tavalla suunnitelmia taydennetaan 
ja miten ne kasitellaan. Ryhma katsoo nyt 
tehdyn selvityksen riittavaksi arvioitaessa vain 
moottorivaylan vaihtoehtoja keskenaan valilla 
Lahnajarvi - Karnainen. 

Suunnitteluvali Lahnajarvelta Karnaisiin on 
riittamaton arvioitaessa laaja-alaisia vaikutuk
sia kuten alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
seka tuotannon ja palveluiden kehittymiseen 
liittyvia vaikutuksia. Siksi naita vaikutuksia ei 
ole taman suunnitelman puitteessa selvitetty. 

Vaihtoehtoselvityksesta 
yleissuunnitelmaan 

Tutkittu maastokaytava (VE C) oli valittu vaih
toehtoselvityksessa /8/ jatkosuunnittelun poh
jaksi. Hankepaatoksen teki liikenneministerio 
vuonna 1990. Vaihtoehdon valinnan perusteet 
ja sen haitat olivat seuraavat: 

+ palvelee parhaiten Lohjan seudun kehitysta 
ja samalla kaupan ja teollisuuden tavoitteita, 

+ turvaa parhaiten maa- ja metsatalouden 
elinkeinotoiminnan harjoittamisen, 

+ palvelee parhaiten vapaa-ajan liikennetar
. peita turmelematta kohtuuttomasti ymparis
toa, 

- jarvialuekokonaisuuden ja luonnonvaraisuu
den hairiintyminen (haittojen vahentamiseksi 
tunneli Karnaisissa, maisemasillat, melues
teet ja alikulut}, 

- moottoritie ristiriidassa Valtionrautateiden 
kehittamistavoitteiden kanssa. 

Vaihtoehdon C valintaperusteissa mainitut hai
tat kuvaavat yleispiirteisesti tassakin selvityk
sessa ilmenneita ongetmia. Ympariston kan-

nalta suunnitteluvali on vaikea maastonmuoto
jen, maiseman ja useiden valtakunnallisten 
suojelunakokohtien vuoksi. Ymparistohaittojen 
lieventaminen edellyttaa monia kalliita ratkai
suja, jotta asetetut ymparistotavoitteet voidaan 
saavuttaa. 

Lopuksi 

Ymparistovaikutusten arviointimenetelmia on 
pyrittava kehittamaan edelleen. Yva-tyoryhman 
nakemyksen mukaan vaikutusten arviointia ja 
siihen olennaisesti liittyvia epavarmuustekijoita 
voidaan vahentaa, jos seuraavia ongelmakoh
tia selvitetaan: 

* Liikenne-ennusteet perustuvat nykyisellaan 
lahes yksinomaan tieliikenteen kehityksen 
tarkasteluun. Liikenne-ennustemalleja tulisi 
kehittaa siten, etta muiden kulkumuotojen 
vaikutukset tieliikenteeseen olisi helpommin 
kasiteltavissa. 
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* Maisemassa tapahtuvien muutosten ennus
taminen on hyvin epavarmaa. Erityisesti 
kulttuurimaisemaa muuttavien tekijoiden 
yhteisvaikutuksia tulisi selvittaa. 

* Elinkeinotoiminnan sijoittuminen vaikuttaa 
merkittavasti kylien ja taajamien kehitysmah
dollisuuksiin. Elinkeinotoimintaan ja yhdys
kuntien talouteen liittyvien vertailumenetelmi
en kehittaminen vahentaisi epavarmuusteki
joita. 

* Suunnittelujarjestelmaa tulisi kehittaa siten, 
etta suuria kokonaisuuksia voitaisiin tarkas
tella myos ymparistovaikutusten osalta. Kos
ka valtatie 1 on valtakunnallinen yhteys Tu
run ja Helsingin valilla ja yhdessa valtatien 7 
kanssa kansainvalinen Tukholma - Turku -
Helsinki-Pietari -yhteys, tulisi moottorivaylan 
tarvetarkastelu tehda laajempina jaksoina si
ten, etta kaikki liikennemuodot olisivat tarkas
telussa mukana. 
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Liite 1: Suunnittelutyon organisaatio 

Yleissuunnitelma valtatien 1 rakentamisesta moottoritieksi valilla Lahnajarvi • Karnainen tehtiin Uudenmaan tiepiirin 
toimeksiantona konsulttityona Suunnittelukeskus Oy:ssa Helsingissa. 

Suunnittelutyota valvonut johtoryhma 

Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Liikenneministerio 
Turun ja Porin laaninhallitus 
Uudenmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
Lohjan kunta 
Sammatin kunta 
Nummi-Pusulan kunta 
Suomusjarven kunta 

Tyota ohjannut tyoryhma 

Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Tielaitos/Kehittamiskeskus 
Lohjan kunta 
Sammatin kunta 
Nummi-Pusulan kunta 
Suomusjarven kunta 

Tiejohtaja Esko Pekkarinen, puheenjohtaja 
Suunnittelupaallikko Rita Piirainen 
Suunnittelupaallikko Matti Vehvilainen 
Yli-insinoori Matti Terasvirta 
Toimistopaallikko Esko E Rannikko 
Varatuomari Kari Kyttala 
Maakuntainsinoori Pentti Lehvonen 
Kunnanjohtaja Pekka Myllyniemi 
Kunnanjohtaja Leo Haltsonen 
Kunnanjohtaja Jaakko Riihimaki 
Kunnanjohtaja Raimo Andsten 

Tieinsinoori Ronald Westermark, puheenjohtaja 
lnsinoori Tapio Salo 
Diplomi-insinoori Ari Puhakka 
Ylitarkastaja Seija Korhonen 
Diplomi-insinoori Markus Salmi 
Diplomi-insinoori Pentti Karvonen 
T ekninen johtaja Lasse Laihonen 
Rakennustarkastaja Aarre Uittamo 
Rakennusmestari Jorma Lehtonen 
Rakennusmestari Jarkko Rantalaiho 

Ymparistovaikutusten arviointia ohjannut tyoryhma (yva-tyoryhma) 

Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Uudenmaan laaninhallitus 
Turun ja Porin laaninhallitus 
Helsingin vesi- ja ymparistopiiri 
Turun vesi- ja ymparistopiiri 
Uudenmaan liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
Lohjan kunta 

Sammatin kunta 
Suomusjarven kunta 
Nummi·Pusulan kunta 

Ylitarkastaja Seija Korhonen, puheenjohtaja 
Arkkitehti Liisa Koskela 
Tieinsinoori Ronald Westermark 
Ymparistonhoitaja Tiina Myllymaki sijaisenaan Elina Hellsten 
Ylitarkastaja Maaret Stenstrom sijaisenaan Brita Dahlqvist 
Ylitarkastaja Esko Gustafsson sijaisenaan Anne Raunio 
Diplomi-insinoori Mauri Karonen 
Diplomi-insinoori Heikki Elomaa 
Apulaisjohtaja Raimo Jouhikainen 
Seutukaavainsinoori Juhani Harittu 
Ymparistosuojelusihteeri Risto Murto ja 
vs. ymparistosuojelusihteeri Jaana Lehtonen 
Rakennustarkastaja Aarre Uittamo 
Rakennusmestari Jarkko Rantalaiho 
Ymparistonsuojelusihteeri Minna Sulander 

Neuvottelulhln ja haastatteluihin osallistuneet muut aslantuntljat 

Uudenmaan laaninhallitus 
Ymparistoministerio 
Ymparistoministerio 
Uudenmaan tiepiiri 
Museovirasto/Rakennushistorian 
osasto 
Museovirasto/Esihistorian osasto 
Turun maakuntamuseo/ 
Ymparistoosasto 
Lohjan Museo 
Unja-autoliitto 
Tvarminnen elaintieteellinen asema 
Helsingin Yliopiston kasvitieteen 
laitos 
Uudenmaan kalastuspiiri 

Osastopaallikko Seppo Vuolanto, johtoryhman muistiot tiedoksi 
Yli-insinoori Mauri Heikkonen, johto- ja tyoryhman muistiot tiedoksi 
Ylitarkastaja llkka Heikkinen, yva-tyoryhman muistiot tiedoksi 
Diplomi-insinoori Petter Sandin, geotekniikka 

Tutkija Hanna Krohnlof, ymparistoselvitykset 
vs. tutkija Tuula Heikkurinen-Montell, ymparistoselvitykset 

Tutkija Eija Suna, ymparistoselvitykset 
Museonjohtaja Eero Ahtela, ymparistoselvitykset 
Alueasiamies Vesa Varje, linja-autoliikenne 
Amanuenssi Kalevi Keynas, biologiset selvitykset 

Tutkija Juha Pykala, biologiset selvitykset 
Suunnittelija Markku Marttinen, biologiset selvitykset 

Suunnittelukeskus Oy:ssa tyOhOn ovat osallistuneet 

Suunnittelupaallikko 
lnsinoori 
Suunnittelija 
Diplomi-insinoori 
lnsinoori 
Toimistopaallikko 
Rakennusmestari 
Geologi 
Diplomi-insinoori · 
Diplomi-insinoori 
Ymparistosuunnittelija 
Biologi 

Maarit Saari 
Rauno Tuominen 
Stig Wilkman 
Teuvo Leskinen 
Arto Ahonen 
Jorma Jokinen 
Sirpa Palo 
Jussi Arjas 
Mikael Rinne 
Jaakko Helpinen 
Jari Mannila 
Dan Bjorkqvist 

projektin vetaja 
paasuunnittelija, tiensuunnittelu 
projektisihteeri 
liikenneselvitykset 
tiensuunnittelu 
geotekniikka 
geotekniikka 
geologia, pohjavedet 
tunneliselvitys 
siltasuunnittelu 
ymparistoselvitykset ja -suunnittelu 
kasvillissuusinventointi ja analysointi 
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Liite 2: lntressiryhmat 

Suunnittelussa oli mukana noin 70 eri intresse
ja edustavaa ryhmaa. 

Suomusjarvi 

Kesaasuntovaki, Lahnajarven kyla 
Kettulan Era r.y. 
Lahnajarven karastuskunta 
Lahnajarven kylatoimikunta 
Lahnajarven yksityistien tiehoitokunta 
Lammenkulman yksityistien tiehoitokunta 
Leikkilan-Haarjarventien tiehoitokunta 
Maataloustuottajain Keskusliiton Saatio, Kettu
lan tila 
Omakotiasutus, Lahnajarven kyla 
Poylin yksityistien tiehoitokunta 
Siitoonjarven yksityistien tiehoitokunta 
Suomusjarven maataloustuottajain yhdistys r.y. 
Suomusjarven Metsastysyhdistys r.y. 
Suomusjarven metsanhoitoyhdistys 
Taukopaikka Lahnajarvi 
Vereksenperan yksityistien tiehoitokunta 

Nummi-Pusula 

Heikkilankulman tiehoitokunta 
Hieran tiehoitokunta 
Hieranmaki-Sevolammen tiehoitokunta 
Huhdin kylalaiset 
Kivilahteen tiehoitokunta 
Lehtilan tiehoitokunta 
Metsastysseura Mela 
Metsastysseura Nummipojat 
Nummen Metsanhoitoyhdistys 
Nummen kylatoimikunta 
Nummi-Pusulan yrittajat r.y. 
Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistys 
Nummi-Pusulan maataloustuottajain yhdistys 
r.y. 
Nummi-Seura 
Pellontien tiehoitokunta 
Raatin kylalaiset 
Raatin tiehoitokunta 
Saukkolan kylatoimikunta 
Taka-Oittilan tiehoitokunta 

Tavolan pienviljelijayhdistys 
Tavolan koulun johtokunta 
THU-Team 

Sammatti 

Kaitajarven yksityistien tiehoitokunta 
Karjalohjan-Sammati n metsanhoitoyhdistys 
Kolmperan yksityistien tiehoitokunta 
Lammintien tiehoitokunta 
Leikkilan kalastuskunta 
Paikkarin Martat 
Pohjantien tiehoitokunta 
Sammatin maataloustuottajain yhdistys r.y. 
Sammatin riistanhoitoyhdistys r.y. 
Sammatti-seura 
Siitoonjarvi-toimikunta 

Lohja 

Autoliitto, Lohjan osasto 
Hormajarvi-Yhdistys 
Kisakallion Urheiluopisto 
KTK Lohja 
Lohja Oy 
Lohjan maataloustuottajain yhdistys r.y. 
Lohjan Metsanhoitoyhdistys r.y. 
Lohjan Yrittajat r.y. 
Lohjan Seudun Ymparistoyhdistys r.y. 
Lohjan riistanhoitoyhdistys r.y. 
Lansi-Uudenmaan Maakuntamuseo 
Metsa-Serla Paperi- ja kartonki Oy, Kirkniemen 
tehdas 
Metsastysseura Horma r.y. 
Oy Lohjan Liikenne 
Lansi-Uudenmaan Vesi ja ymparisto r.y. 

Muut 

Uu'denmaan Riistanhoitopiiri 
Uudenmaan Sotilaslaanin Esikunta 
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Liite 3: Suunnittelun kannalta 
merkittavimmat kannanotot 

Seuraavassa on esitetty tarkeimpia vaihtoeh
tojen muodostumiseen ja arviointiin vaikutta
neita kannanottoja. Lisaksi kautta linjan tuli 
useita suunniteltuun ratkaisuun paikallisesti 
vaikuttaneita mielipiteita ja toivomuksia, jotka 
otettiin suunnitelmassa mahdollisuuksien mu
kaan huomioon. 

Lahnajarven jakso 

Lahnajarvelta tuli runsaasti vaatimuksia tutkia 
jarven pohjoispuolelta kulkeva vaihtoehto. Poh
joisia vaihtoehtoja tutkittiin jo aikaisemmassa 
suunnitteluvaiheessa (Vaihtoehtoselvitys 1989 
/8/). Silloin todettiin, etta pohjoisissa vaihtoeh
doissa haitalliset yl'flparistovaikutukset ovat 
suuremmat kuin Lahnajarven etelapuolelta kier
tavassa vaihtoehdossa. Jarven pohjoispuolella 
sijaitsee 1-luokan pohjavesialue. Lahnajarven 
kylan asutukselle ja viljelylle koituisi haittoja. 
Salmijarven kesaasukkaat .vastustivat myos 
voimakkaasti linjauksia jarven yli tai sivuitse. 
Taman vuoksi pohjoisia vaihtoehtoja ei tassa 
yleissuunnitelmassa tutkittu. 

Lahnajarven kohdalla esitettiin myos, etta moot
torivaylan tulisi kulkea mahdollisimman lahella 
nykyista tieta. :-> Tutkittiin vaihtoehto L3 ja sita 
pohjoisempi linjaus seka Lahnajarven itapuolel
la vaihtoehto L4, mutta ne karsittiin tassa rapor
tissa esitetyin perustein. 

Haarjarven jakso 

Haarjarvella osa asukkaista ehdotti etelaista 
vaihtoehtoa, joka kiertaisi asutuksen mahdol
lisimman kaukaa. -> Vaihtoehto H6 tutkittiin, 
mutta se karsittiin valtavien leikkausten vuoksi. 
Liittyman itapuolella muodostettiin asukkaiden 
kannanottojen perusteella kompromissivaihtoeh-

to H5, joka valittiin vertailun perusteella suo
situsvaihtoehdoksi. 

Suunnittelun loppuvaiheessa tuli Kaitajarven 
asukkailta vastustava kirjelma, koska linjausta 
oli aikaisemmin suunnittelun aikana siirretty 
lahemmaksi jarvea Kantoniitun lehdon kier
tamiseksi. Kohtaa tarkastellaan uudelleen jat
kosuunnittelun yhteydessa. 

Raatin jakso 

Avoimen suunnittelutavan tulos nakyy parhaiten 
Nummen eritasoliittyman ja Talpelan valilla. 
Lahtokohtana ollut C-vaihtoehto kulki vaihtoeh
tojen N1 ja R3 mukaista reittia. Asukkaiden, 
intressiryhmien ja suunnittelijoiden yhteistyon 
tuloksena syntyi noin kuuden kilometrin jaksolla 
toistakymmenta alavaihtoehtoa, joita oli mahdol
lista yhdistella erilaisiksi vaihtoehtoyhdistelmiksi. 

Pienten lampien (Syvalampi, Sevolampi, Hei
nasto) alueella vastustettiin yoimakkaasti tien 
suuntaamista lampien valista. -> Muodostettiin 
lammet kiertavat vaihtoehdot N2 ja N3. 

Taka-Tavolan kylalaiset ehdottivat alkuvuodesta 
1992 pidetyissa esittelytilaisuuksissa vaihtoeh
don N3 etelapuolelfa kulkevaa vaihtoehtoa N4, 
koska se on asutuksen ja peltojen kannalta 
parempi. Kylalaiset eivat olleet vaihtoehdosta 
N4 taysin yksimielisia ja ehdottivat siksi viela 
etelampaa kulkevan, kaikille sopivan, linjauksen 
tutkimista. 

Taka-Oittilan kylasta saatiin myos alkuvuodesta 
1992 ehdotus tutkia laakson ylittamista kapealta 
kohdalta vai~toehtojen R3 ja R4 etelapuolelta, · 
jotta Iaakso ja kylayhteiso sailyisi paremmin. -> 
Muodostettiin vaihtoehto R5. 
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Koska Taka-Tavolassa ja Taka-Oittilassa ali 
voimakas tarve vieda linjaa etelammaksi, yhdis
tettiin etelaiset linjaukset vaihtoehdoksi N5-R5, 
josta tuli myos vertailun perusteella valittu vaih
toehto. Valittu vaihtoehto vastaa siis Taka-Ta
volan ja Taka-Oittilan kylalaisten nakemyksia, 
mutta ei Raatin kylassa niiden maanomistajien 
nakemyksia, joiden maita valittu linjaus koskee. 
Laiskalammen kesaasukkaat vastustivat myos 
valittua vaihtoehtoa, koska se kulkee lahelta 
lam pea. 

Liite 4: Vaikutusmatriisi 

Kolmpersjarven seudun kesaasukkaat esittivat 
kesalla 1992, etta linjaus kiertaisi pienten lam
pian alueen pohjoispuolelta. Vaihtoeht? karsit
tiin selvasti muita vaihtoehtoja huonompana jo 
alustavien selvitysten perusteella. 
• 

Nummen sisaantulotien itaiset vaihtoehdot 

saivat jonkin verran kannatusta, koska ihmiset 
eivat halunneet uutta, pirstovaa tiekaytavaa. 
Lantisin vaihtoehto kuitenkin valittiin kohdassa 
3 esitetyin perustein. 

Karnaisten jakso 

Karnaisten alueella tunnelivaihtoehto sai kan
salaisten ja intressiryhmien yksimielisen tuen. 

maannanKJnta 
tledotua 
neuvottelut 
selvltykaet 
mlttaukaet 
maaatotyot 
kaavamuutokaet 
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rAjlytya 
ruoppaua 
maansllrto 
lljltya 
tlenrakennua 
rautatlerak. 
vlyllnrak. 
slhkotlnjanrak. 
putkiUn)anrak. 
veslrakent 
rakennustenrak. 
aitaus 
rak.materiaalin hank. 
rak.mat varastolnll 
polttoalnehuolto 
jltehuolto 
vesihuolto 
jlteveslh. 
rak.tyOv.hanklnta 
rak.tyOV.huolto 
rak.tyO. vapaa·aika 
mal8emolntl 
laivalllkenne 
maantlelilk. 
rautatleliik. 
lentolllk. 
tletoliik. 
lastaustpurku 
varastointl 
jltehuolto 
jltevesih. 
veslhuolto 
polttoalneh. 
tlenplto 
pOiynsidonta 
kunno66Bpitoruoppaus 
lumenkaato 
tyOVolma 
tyOpeikat 
palvelut 
huollon puute 
purku maalla 
purku vedessl 
rljlytykset 
kuljetukaet 
entlsOintl 
karilleajot 
Oljyvuodot 
tuUpalot 
vaarall. aln. vuodot 
llteveslvuoto 
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Lisatietoja: 

Uudenmaan laanin alueella: 

Uudenmaan tiepiiri 
Opastinsilta 128 
00520 HELSINKI 

tieinsinoorl Ronald Westermark 
puh. (90) 1487 3621 
ylitarkastaja Seija Korhonen 
puh. (90) 1487 3623 

Turun- ja Porin IMnin alueella: 

Turun tiepiiri 
Yliopistonkatu 34 
20100 TURKU 

dipl.ins. Markus Salmi 
puh. (921) 677 483 
ymparistonhoitaja Elina Hellsten 
puh. (921) 677 486 

I 

Karpn:-~t Ky 1994 


