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Tiivistelmä

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelmaan sisäl-
tyy ratalain mukaisesti yhtenä kokonaisuutena ra-
dan ympäristövaikutusten arviointi. Vaikutusarvi-
ointi perustuu alustavaan yleissuunnitelmaan ja sen 
yhteydessä vuonna 2010 laaditun lakisääteisen ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksen aikana tuo-
tettuun aineistoon. Alustavan yleissuunnitelman 
jälkeen yleissuunnitelmaa varten sekä yleissuunni-
telman aikana vuosina 2017–2021 on laadittu laajas-
ti luonto-, muinaisjäännös-, yms erillisselvityksiä ja 
tehty arviointeja yleissuunnitelman ympäristövai-
kutusten arvioinnin pohjaksi. Lisäksi tärkeänä lähtö-
tietona on vuosina 2020–2021 laadittu Helsinki–Tur-
ku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA, 
jossa on suurelta osin käytetty yleissuunnitelmaa 
varten tehtyjä luontoselvityksiä. YVAn yhteysviran-
omaisen perusteltu päätelmä on saatu 3.12.2021. 

Ympäristövaikutusten arviointiraportti on luetta-
vuuden ja yleisen ymmärrettävyyden vuoksi jaettu 
samanlaisiin tarkastelukokonaisuuksiin, joita ylei-
sesti käytetään YVA-hankkeiden raportoinnissa. 
Tässä tiivistelmässä on vedetty yhteen päätöksen-
teon kannalta tärkeimmiksi oletetut tarkastelukoko-
naisuuksien johtopäätökset.

Maankäyttö ja aluerakenne
Ratalain mukaan yleissuunnitelmaa tai ratasuun-
nitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa 
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma 
voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asema-
kaavaa, jos kunta sekä ELY-keskus sitä puoltavat.

Uusimaa-kaavakokonaisuus on tullut pääosin voi-
maan 24.9.2021 eli siltä osin kuin kaavasta jätetyt 
valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. .  Sen lisäksi 
Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelman alueella 
ovat voimassa aiempien maakuntakaavojen suojelu- 
ja Natura-alueet sekä 4. vaihemaakuntakaavan tuu-
livoimaratkaisu. Koska Uusimaa-kaavakokonaisuut-
ta koskevat hallinto-oikeuden päätökset eivät ole 
yksiselitteisiä ja muutoksenhakuprosessi on kesken, 
ei yksiselitteisesti tulkittavaa maakuntakaavaa ole 
Uudellamaalla tällä hetkellä olemassa. Oikoradan 
yleissuunnittelussa lähtökohtana on kuitenkin ollut, 
että linjaus toteutetaan  Uudenmaan voimassa ol-
leen maakuntakaavan mukaisena, mikä vastaa myös 
Uusimaa-kaavakokonaisuudessa esitettyä linjausta.   

Varsinais-Suomessa oikorata noudattaa Salo–Loh-
ja -ratalinjan vaihemaakuntakaavaan valittua ja hy-
väksyttyä, oikeusvaikutteista ratalinjaa.

Radan yleissuunnitelman alueella on voimassa tai 
vireillä lukuisia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja, jois-
sa on noudatettu yhteensopivuutta ratalinjauksen 
kanssa. Valtaosa näistä on prosessin loppuvaihees-
sa. Valmistelussa olevien yleiskaavojen mahdollisia 
valitusprosesseja ei voida ennakoida.

Uuden rautatien rakentamisen välittömät, suorat 
vaikutukset ovat paikallisia ja vaikuttavat rautatien 
lähialueen maankäyttöön. Yleensä uudesta ratakäy-
tävästä aiheutuvat välittömät ja suorat vaikutukset 
lähivaikutusalueelle ovat pääosin kielteisiä. Rata-
yhteyteen liittyvien asemien vaikutukset sen sijaan 
ovat pääosin välillisiä sekä myönteisiä. Asemien ym-
päristössä rata mahdollistaa taajamien kehittämi-
sen, mutta samalla usein pirstoo nykyistä yhdys-
kunta- ja asutusrakennetta. 

Suuremmassa mittakaavassa Helsinki–Turku -yh-
teysvälillä on strateginen merkitys Suomen liiken-
nejärjestelmässä, sillä se yhdistää maan suurimman 
ja maan kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun. 
Oikoradan myötä nopeutuva junayhteys kaupunkien 
välillä tulee toteutuessaan palvelemaan laajaa jouk-
koa ihmisiä. Oikorata tukee osaltaan Etelä-Suomen 
kilpailukyvyn parantamista ja hankkeesta hyötyvien 
alueiden ja yhdyskuntien kehittymistä elinvoimaisina.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Vaikutuksilla ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai yh-
teiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa 
muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoin-
nin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-
set liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin 
vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. 

Hanke aiheuttaa huolia ja epävarmuutta tulevas-
ta. Tätä voi lieventää tiedottamalla hankkeen jat-
kosuunnittelusta, päätöksenteosta, aikatauluista, 
rakentamisesta ja vaikutusten seurannasta sekä 

Espoo–Salo -oikoradan ympäristövaikutusraportti on päivätty 31.12.2021. Ra-
portti sisältää selvitykset, inventoinnit sekä kaava- yms asioiden päivityksen 
tähän päivämäärään asti. Ympäristövaikutuksiin liittyviä oleellisia päätöksiä ja 
täydennyksiä aikaväliltä 1.1.2022–30.9.2022 on selkeyden vuoksi lisätty asiako-
konaisuuksien loppuun erillisiin laatikoihin otsakkeella ”Päivitys 30.9.2022”. 

1.1.2022 alkaen ympäristövaikutuksien selvitykset kuuluvat Espoo–Salo -rata-
suunnitelmaan, josta vastaa Turun Tunnin  Juna Oy. 

 



5Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

Ilmastovaikutukset 
Ratahankkeen ilmastovaikutuksia on tarkasteltu 
kolmesta eri näkökulmasta: rakentamisen aikaiset 
päästöt, vaikutukset hiilinieluihin ja -varastoihin ja 
liikennöinnin aikaiset päästöt.

Suurimmat ilmastovaikutukset muodostuvat raken-
tamisesta ja ne syntyvät suhteellisen lyhyellä aika-
välillä. Samoin hiilivarastojen pieneneminen tapah-
tuu hankkeen alkuvaiheessa ja muutos on pysyvä. 
Rakentamisen ilmastovaikutuksiin voidaan vaikuttaa 
resurssiviisailla toimilla, kuten hyödyntämällä hank-
keen sisäiset massat mahdollisimman tehokkaasti, 
optimoimalla logistiikkaa ja soveltamalla olemas-
sa olevia vähäpäästöisiä rakennemateriaaleja.   Ma-
teriaalien päästöt ovat selkeästi hankkeen suurin 
päästölähde ja siihen voidaan vaikuttaa korvaamalla 
luonnon kiviaineksia uusiomateriaaleilla.

Tunnistetut lupakohteet 
Yleissuunnitelmatiedon perusteella alustava arvio 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa (ratasuunnitel-
ma) haettavien lupien tarpeesta on lähes 400 eri-
laista lupaa. Näistä suurin osa on silta- ja vesistö-
rakentamiseen sekä aukkolausuntoihin tarvittavat 
noin 300 lupaa, vesilain mukaisia muita lupia noin 30, 
luonnonsuojelulain mukaisia lupia runsaat 30 lupaa 
ja erilaisia muita ympäristölupia noin 50 lupaa. 

Lupien hakeminen on suunniteltava huolella, jotta 
hakuprosessiin sisältyvät riskit minimoidaan.

tarjoamalla osallisille mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa jatkosuunnitteluun.

Yleissuunnitelmaratkaisussa on pyritty vähentä-
mään elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vai-
kutuksia teknisillä torjuntatoimenpiteillä (erityises-
ti suunnitellut meluntorjunnan toimenpiteet) sekä 
tieyhteyksien ja virkistysreittien järjestelyillä.

Myös rakentamisen aikaisten vaikutusten lieventä-
minen on tärkeää, sillä rakentaminen kestää useita 
vuosia, vaikka rajoittuukin tietyille alueille tietyksi 
ajaksi. Näitä vaikutuksia ovat mm. raskas työmaalii-
kenne, melu-, tärinä- ja pölyhaitat.

Melu, tärinä ja runkomelu 
Koko hankealueelle on esitetty yleissuunnitelmassa 
ratamelun torjumiseksi yhteensä noin 42 kilomet-
riä meluesteitä. Meluntorjunnan tavoitteena on, että 
raideliikenne ei aiheuta valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaisten ohjearvojen ylityksiä. 

Suunnitelluilla meluntorjuntatoimenpiteillä saadaan 
suojattua noin 500 nykyistä asukasta ohjearvon ylit-
tävältä melulta. Meluntorjuntatoimenpiteistä huo-
limatta rataliikenteen aiheuttamalle päiväajan yli 
55 dB melualueelle jää koko suunnittelujaksolla yh-
teensä noin 100 nykyistä asukasta.

Meluntorjuntatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä 
melulta saadaan suojattua hankealueella 420 asuin- 
ja lomarakennusta. Koko hankealueella 97 asuin- ja 
lomarakennukselle on osoitettu muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä. 

Radan tärinä- ja runkomelusuojaus tehdään ratara-
kenteeseen ja vaimennusmenetelmät suunnitellaan 
saman aikaisesti.  Useissa tapauksissa pohjavahvis-
tusratkaisut jo sinänsä poistavat varsinaisen tärinä-
haitan. Tärinälle ja runkomelulle alttiita kohteita on 
radan vaikutusalueella noin 30 kpl.

Maisema ja kulttuuriympäristö 
Laajoilla avoimilla peltoalueilla rata näkyy maise-
massa kauas. Peltolaaksoissa rata on nostettu usein 
korkeille silloille, jolloin pitkät näkymät maisemas-
sa säilyvät avoimina. Pitkien ja korkeiden siltojen 
silta-arkkitehtuuriin tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Metsäselänteillä rata kulkee maantasossa, 
penkereillä ja leikkauksissa. Ratakäytävä pidetään 
korkeasta puustosta vapaana 30 metriä radan mo-
lemmin puolin, jolloin metsäalueilla avoin maasto-
käytävä muodostuu huomattavan leveäksi ja aiheut-
taa epäjatkuvuutta ja haittaa maisemassa.

Ratajaksolle sijoittuu useita valtakunnallisesti ar-
vokkaita kallioalueita, jotka pääosin alitetaan tunne-
leissa ja vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä 
ovat Suuri rantatie Espoossa, Salon keskusta ja Luk-
karinmäki, joissa rata merkittävästi vaikuttaa kau-
punkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Salossa ratalinjalta on purettava lukuisia paikalli-
sesti arvokkaita rakennuksia.

Arvokkaat luontokohteet, erityisesti suojeltava 
lajisto ja ekologiset yhteydet 
Alueen luonnontilasta, luontoarvoista ja merkittä-
västä lajistosta on koottu lähtötietoja eri viranomai-
silta sekä laadittu täydentäviä luontoselvityksiä 
sekä ratakäytävällä että laajasti sen lähialueella. 

Pääosalle luontokohteista ja luonnonsuojelualueista 
ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia radan toteutues-
sa. Neljälle suojelualueelle (Kvarnträsk Espoossa ja 
Söderkullan, Lakimäen ja Saarilammen luonnonsuo-
jelualueet Lohjalla) kohdistuu rakentamisesta suoria 
vaikutuksia ja niiden osalta on haettava luonnonsuo-
jelulain perusteella päätetyn suojelun osittaista lak-
kauttamista tai muutoksia suojelualueiden perusta-
misasetuksiin. 

Vaikutusten arvioinnissa tarkasteltuja, hankkeen 
vaikutusalueella esiintyviä uhanalaisia, erityisesti 
suojeltavia tai direktiivien IV ja II lajeja ovat mm lii-
to-oravat, viitasammakot, vuollejokisimpukat, le-
pakot, saukot ja tietyt hyönteislajit, joita kaikkia on 
luontoselvitysten mukaan löytynyt radan välittö-
mältä vaikutusalueelta. Yleissuunnitelmassa on 
pystytty ratkaisemaan suuri osa ongelmakohteis-
ta, mutta poikkeuslupatarpeita on ilmennyt. Poikke-
uslupaprosessia varten on laadittu asianmukaiset 
asiakirjat ja toimitettu yleissuunnitelmavaiheessa 
edellytetyt lupahakemukset ELY-keskukselle pää-
tettäväksi. 

Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti Lohjanharjun paahdeympäristöjen arvok-
kaan lajiston elinympäristöt turvaavan ratkaisun 
löytämiseen Hanko–Hyvinkää -radan liityntäraiteen 
toteutuksessa. Jatkosuunnittelussa on varmistet-
tava liito-oravaverkoston rata-alueen läpäisevien 
kulkuyhteyksien riittävä turvaaminen. Lisäksi Kis-
konjoen latvavedet Natura-alueeseen lukeutuvan 
Koskenalanen lammen ympäristössä, on pyrittävä 
löytämään radan toteutustavalle ratkaisu, jolla Na-
tura-alueen suojeluarvot säilyvät 

Ekologisten yhteyksien kannalta kriittisille paikoille 
on tarpeen suunnitella radan läpäiseviä ekologisen 
yhteyden muodostavia rakenteita, jotka huomioivat 
paikallisen lajiston tarpeet. Vaikutuksia lieventävät 
tunnelijaksot, radan pitkät sillat ja alikulut.

Pintavedet 
Hankkeen merkittävimmät kielteiset pintavesivaiku-
tukset ovat rakentamisen aikaisia vaikutuksia, jotka 
ovat luonteeltaan väliaikaisia. Pintavesivaikutus-
ten kannalta tärkeimpiä kohteita ovat tunnelit, kal-
lioleikkaukset ja suuret penkereet sekä sillat, jotka 
sijoittuvat vesistöjen läheisyyteen, joiden joukossa 
voi olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 
pien vesiä. Työmaavesien käsittely ja johtaminen tu-
lee suunnitella asianmukaisesti ennen töiden alkua. 
Esimerkiksi louhinta lisää räjähdeaineperäisen nit-
raattitypen huuhtoumaa aiheuttaen typpikuormi-
tusta läheisiin pintavesiin. 

Radan käytön aikaiset kielteiset pintavesi- ja vesie-
liöstövaikutukset aiheutuvat hulevesien kuormituk-
sesta sekä vaarallisten aineiden kuljetusonnetto-
muuksiin liittyvästä pintavesien pilaantumisriskistä.

Pohjavedet, pilaantuneet maat ja happamat sul-
fiittimaat
Ratalinja sijoittuu neljän vedenhankintaa varten tär-
keän pohjavesialueen alueelle. Pohjavesialueisiin 
kohdistuu sekä rakentamisen aikaisia haitallisia vai-
kutuksia että mahdollisia pysyviä vaikutuksia. Näitä 
lievennetään suunnittelemalla radan perustamista-
pa, rakentamisen aikainen vesien johtaminen sekä 
pohjavesialueiden muodostumisalueille mahdolli-
sesti rakennettavat suojaukset. Pohjavesialueiden 
suojaustarve liittyy ensisijaisesti rautateiden kemi-
kaalikuljetuksiin ja niihin liittyviin vuototilanteisiin 
tai mahdollisiin suistumisonnettumuuksiin. Perintei-
sesti radoilla ei ole tehty pohjavesisuojausta, mutta 
tietyillä alueilla pohjaveden suojaus on perusteltua. 

Pilaantuneiden maiden kohteita on radalta tai sen lä-
heisyydestä tunnistettu kahdeksan.  

Merkittävimmät vaikutukset ovat haitta-ainepitoi-
sen maan kaivusta ja puhdistuksesta aiheutuvia kus-
tannusvaikutuksia. 

Ratalinjauksella esiintyy happamia sulfaattimaita, 
jotka tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja rakentamisvaiheessa. Sulfaattimaiden ai-
heuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan 
estää ja lieventää oikealla rakentamistavalla sekä 
neutraloimalla muodostuneita suoto- ja valumave-
siä.  

Päivitys 30.9.2022:

Uudenmaan ELY-keskus on 13.4.2022 antanut 
myönteiset päätökset liito-oravien poikkeuslu-
piin. 
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Utredningsplan för direktbanan Esbo–Salo, miljökonsekvenser. Trafikledsverket. Helsingfors 2022.Trafik-
ledsverkets publikationer 69/2022. 137 sidor och 3 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-405-010-4.

ningsplaneringen av direktbanan har dock varit att 
linjeföringen genomförs i enlighet med den gällande 
landskapsplanen för Nyland, vilket också motsvarar 
den linjeföring som presenteras i planhelheten Ny-
land.   

I Egentliga Finland följer direktbanan den i etapp-
landskapsplanen valda och godkända banlinjen 
Salo–Lojo med rättsverkningar.

Inom området för utredningsplanen för banan finns 
flera gällande eller anhängiga generalplaner och 
delgeneralplaner i vilka man har följt kompatibilite-
ten med banlinjen. Största delen av dessa befinner 
sig i slutskedet av processen. Eventuella besvärs-
processer för generalplaner som är under beredning 
kan inte förutses.

De direkta och omedelbara konsekvenserna av byg-
gandet av den nya järnvägen är lokala och påver-
kar markanvändningen i närheten av järnvägen. 
En ny bankorridor har i allmänhet negativa direkta 
och omedelbara konsekvenser i det närmaste kon-
sekvensområdet. Konsekvenserna av stationerna i 
anslutning till banförbindelsen är däremot i huvud-
sak indirekta och positiva. I närheten av stationerna 
gör banan det möjligt att utveckla tätorterna, men 
splittrar samtidigt ofta den nuvarande samhälls- 
och bosättningsstrukturen. 

I större skala har förbindelseavsnittet Helsingfors–
Åbo en strategisk betydelse i Finlands trafiksystem, 
eftersom avsnittet förenar landets största och tred-
je största stadsregioner. I och med direktbanan kom-
mer den snabba tågförbindelsen mellan städerna 
att betjäna ett stort antal människor. Direktbanan 
bidrar till att förbättra Södra Finlands konkurrens-
kraft och utvecklingen av livskraften hos regioner 
och samhällen som drar nytta av projektet.

Människornas levnadsförhållanden och trivsel
Med konsekvenser för människornas levnadsförhål-
landen och trivsel avses de konsekvenser som pro-
jektet ger upphov till för människan, samfundet och 
samhället och som leder till förändringar i männis-
kans välmående eller fördelningen av välmående. De 
konsekvenser som hänför sig till människor har en 

nära koppling till övriga konsekvenser av projektet, 
antingen direkt eller indirekt. 

Projektet orsakar oro och osäkerhet om framtiden. 
Detta kan lindras genom att ge information om pro-
jektets fortsatta planering, beslutsprocesser, tids-
planer, byggande och konsekvensuppföljning samt 
ge de berörda parterna möjligheter att delta i och 
påverka den fortsatta planeringen.

I utredningsplanen har man strävat efter att minska 
konsekvenserna för levnadsförhållandena och triv-
seln genom tekniska bekämpningsåtgärder (särskilt 
planerade bullerbekämpningsåtgärder) samt arran-
gemang för vägförbindelser och rekreationsrutter.

Det är också viktigt att lindra konsekvenserna under 
byggtiden, eftersom byggandet tar flera år, trots att 
det begränsas till vissa områden i en viss tid. Sådana 
konsekvenser är bl.a. tung trafik på arbetsplatsen, 
buller-, vibrations- och dammolägenheter.

Buller, vibrationer och stomljud 
I utredningsplanen för hela projektområdet föreslås 
sammanlagt cirka 42 kilometer av bullerhinder för att 
bekämpa banbuller. Målet med bullerbekämpningen 
är att bantrafiken inte orsakar överskridningar av 
riktvärdena enligt statsrådets beslut (993/1992). 

Med de planerade bullerbekämpningsåtgärderna 
kan man trygga cirka 500 nuvarande invånare mot 
buller som överskrider riktvärdet. Trots bullerbe-
kämpningsåtgärderna blir det under hela plane-
ringsperioden över 100 nuvarande invånare kvar på 
bullerområdet med över 55 dB dagtid.

Genom bullerbekämpningsåtgärderna kan man 
skyd da 420  bostads- och fritidsbostäder mot bul-
ler som överskrider riktvärdet. I hela projektområdet 
har 97 bostads- och fritidsbyggnader anvisats andra 
åtgärder som fastställs i senare planeringsskeden. 

Banans vibrations- och stombullerskydd görs i ban-
konstruktionen och dämpningsmetoderna planeras 
samtidigt.  I många fall eliminerar grundförstärk-
ningslösningarna redan i sig den egentliga vibra-
tionsolägenheten. I banans verkningsområde finns 

cirka 30 objekt som är utsatta för vibrationer och st-
omljud.

Landskap och kulturmiljö 
På vidsträckta öppna åkerområden syns banan långt 
in i landskapet. I åkerdalarna har banan ofta lyfts 
upp på höga broar, varvid den vidsträckta utsikten 
över landskapet förblir öppen. Särskild uppmärk-
samhet ska fästas vid broarkitekturen för långa och 
höga broar. På skogsryggarna går banan på markni-
vå, längs vallar och i skärningar. Bankorridoren hålls 
fri från högt trädbestånd 30 meter på båda sidor om 
banan, varvid en öppen terrängkorridor i skogsom-
rådena blir anmärkningsvärt bred och orsakar dis-
kontinuitet och olägenhet i landskapet.

På banavsnittet finns ofta många nationellt värde-
fulla bergsområden, som till största delen under-
skrids i tunnlarna, och konsekvenserna blir små.

Nationellt betydelsefulla kulturmiljöer är Stora 
Strandvägen i Esbo, Salo centrum och Lukkarinmäki, 
där banan har en betydande inverkan på stadsbilden 
och den byggda kulturmiljön. I Salo måste många lo-
kalt värdefulla byggnader rivas från banlinjen.

Värdefulla naturobjekt, artbestånd som särskilt 
ska skyddas och ekologiska förbindelser 
Utgångsuppgifter om områdets naturtillstånd, na-
turvärden och betydande artbestånd har samlats in 
från olika myndigheter och kompletterande naturut-
redningar utarbetats både för bankorridoren och det 
omfattande närområdet. 

Största delen av naturobjekten och naturskydds-
områdena påverkas inte nämnvärt om banan byggs. 
Fyra skyddsområden (Kvarnträsk i Esbo och Söder-
kulla, Lakimäki och Saarilampi naturskyddsområden 
i Lojo) påverkas direkt av byggandet och för dem ska 
man ansöka om att skyddet som fastställts med stöd 
av naturvårdslagen upphävs delvis eller om ändrin-
gar i förordningar om inrättande av skyddsområden. 

Hotade arter som granskats i konsekvensbedöm-
ningen och som förekommer i projektets verknings-
områden, kräver särskilt skydd eller som omfat-
tas av direktiven IV och II är bland annat flygekorrar, 

Sammanfattning

I utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo ingår 
i enlighet med banlagen banans miljökonsekvensbe-
dömning som en helhet. Konsekvensbedömnin gen 
grundar sig på den preliminära utredningsplanen 
och det material som producerats för utrednings-
planen under den lagstadgade miljökonsekvensbes-
krivningen 2010 som utarbetats i anslutning till pla-
nen. Efter den preliminära utredningsplanen har det 
för utredningsplanen och under utredningsplanen 
2017–2021 utarbetats omfattande natur-, fornläm-
nings- och andra separata utredningar och gjorts 
bedömningar som grund för utredningsplanens mil-
jökonsekvenser. En viktig utgångspunkt är dessutom 
den miljökonsekvensbedömning (MKB) av projekt-
helheten för den snabba tågförbindelsen Helsing-
fors–Åbo som utarbetats 2020–2021 och i vilken 
man till stor del har använt naturutredningar som 
gjorts för utredningsplanen. MKB:s kontaktmyndig-
hets motiverade slutsats har inkommit 3.12.2021. 

Rapporten om miljökonsekvensbedömningen har 
för läsbarhetens och den allmänna begriplighetens 
skull delats in i likadana granskningshelheter som i 
allmänhet används i MKB-projektens rapportering. 
I denna sammanfattning sammanfattas slutsatser-
na från de granskningshelheter som antagits vara de 
viktigaste med tanke på beslutsfattandet.

Markanvändning och regionstruktur
Enligt banlagen får en utredningsplan eller en järn-
vägsplan inte godkännas i strid med en landskaps-
plan eller i strid med en generalplan med rättsverk-
ningar. En utredningsplan kan godkännas i strid med 
en gällande detaljplan, om det förordas av kommu-
nen och NTM-centralen.

Planhelheten Nyland har i huvudsak trätt i kraft 
24.9.2021, dvs. till den del som besvären över pla-
nen förkastades i förvaltningsdomstolen.  Dessutom 
gäller skydds- och Natura-områdena i tidigare land-
skapsplaner i utredningsplanen för Esbo–Salo -di-
rektbanan samt vindkraftslösningen i etappland-
skapsplan  4. Eftersom förvaltningsdomstolens 
be slut om planhelheten Nyland inte är entydiga och 
processen för sökande av ändring pågår, finns det 
för närvarande ingen landskapsplan som kan tol-
kas entydigt i Nyland. Utgångspunkten för utred-
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åkergrodor, tjockskaliga målarmusslor, fladdermöss, 
uttrar och vissa insektsarter, vilka enligt naturutred-
ningarna har påträffats i banans omedelbara verk-
ningsområde. I utredningsplanen har man kunnat 
lösa en stor del av problemen, men det har uppstått 
ett behov av undantagstillstånd. För dispensproces-
sen har man upprättat ändamålsenliga handlingar 
och skickat de tillståndsansökningar som förutsätts 
i utredningsplaneringsskedet till NTM-centralen för 
beslut. 

I den fortsatta planeringen måste man i synnerhet 
fästa uppmärksamhet vid att hitta en lösning som 
tryggar livsmiljöerna för det värdefulla artbestån-
det i de solexponerade miljöerna vid Lojoåsen un-
der genomförandet av anslutningsspåret på Hangö–
Hyvinge -banan. I den fortsatta planeringen ska man 
trygga trafikförbindelserna genom banområdet i 
flyg ekorrnätverket i tillräcklig grad. Dessutom ska 
man i omgivningen kring Koskenalanen träsk, som 
räknas till Natura-området Kisko å källflöde, försöka 
hitta en lösning för hur banan ska genomföras så att 
Natura-områdets skyddsvärden bevaras. 

På platser som är kritiska med tanke på de ekolo-
giska förbindelserna är det nödvändigt att planera 
kons truktioner som bildar en ekologisk förbindelse 
genom banan och som beaktar behoven av det loka-
la artbeståndet. Konsekvenserna lindras av tunnel-
avsnitten, banans långa broar och underfarter.

Ytvatten 
De mest betydande negativa konsekvenserna för yt-
vattnet är tillfälliga konsekvenser som uppstår un-
der byggtiden. De viktigaste objekten med tanke på 
konsekvenserna för ytvattnet är tunnlar, bergskär-
ningar och stora vallar samt broar i närheten av vat-
tendrag, bland vilka det kan finnas småvatten i na-
turtillstånd eller i tillstånd som liknar naturtillstånd. 
Hanteringen och ledningen av arbetsplatsvatten ska 
planeras på behörigt sätt innan arbetet inleds. Till 
exempel sprängning bidrar till en ökad urlakning av 
nitratkväve som härrör sig från sprängämnena och 
orsakar kvävebelastning i närliggande ytvatten. 

Under användningen av banan orsakas de negativa 
konsekvenserna för yt- och grundvattenorganis-
merna av dagvattenbelastningen samt den risk för 
ytvattenförorening som kan uppstå om det sker en 
olycka i transporten av farliga ämnen.

Grundvatten, förorenad mark och sura sulfitjordar
Banlinjen ligger i fyra grundvattenområden som är 
viktiga för vattenförsörjningen. Grundvattenområ-
dena utsätts för både skadliga konsekvenser under 

byggtiden och eventuella bestående konsekvenser. 
Dessa lindras genom planering av banans grund-
läggningssätt, avledning av vatten under byggtiden 
samt eventuella skydd som byggs i grundvattenom-
rådena. Behovet av att skydda grundvattenområden 
hänför sig i första hand till kemikalietransporter på 
järnvägar och relaterade läckagesituationer eller 
eventuella avkörningsolyckor. Traditionellt har man 
inte skyddat grundvattnet på banorna, men i vissa 
områden är grundvattenskydd motiverat. 

Åtta objekt med förorenad mark har identifierats på 
banan eller i dess närhet.  

De mest betydande konsekvenserna är kostnads-
effekterna av grävning och rengöring av mark som 
innehåller skadliga ämnen. 

Vid banlinjen förekommer sura sulfatjordar som ska 
beaktas i den fortsatta planeringen av projektet och 
i byggskedet. De skadliga miljökonsekvenserna av 
sulfatjordar kan förhindras och lindras genom rätt 
byggsätt och genom att neutralisera lak- och avrin-
ningsvatten.  

Klimatkonsekvenser 
De klimatkonsekvenser som banprojektet ger upp-
hov till har granskats ur tre olika perspektiv: utsläpp 
under byggtiden, konsekvenser för kolsänkorna och 
-lagren samt utsläpp under trafikeringen.

Byggandet ger upphov till de största klimatkonsek-
venserna, och det sker inom ett ganska kort tidsin-
tervall. Likaså sker minskningen av kollagren i början 
av projektet och förändringen är bestående. Klimat-
konsekvenserna som uppstår under byggtiden kan 
påverkas med hjälp av resursförnuftiga åtgärder, 
till exempel genom att utnyttja de massor som upp-
står inom projektet så effektivt som möjligt, optime-
ra logistiken och använda befintligt utsläppssnålt 
byggmaterial.   Materialutsläppen är uppenbart den 
största utsläppskällan inom projektet och kan på-
verkas genom att ersätta naturligt stenmaterial med 
återvunnet material.

Identifierade tillståndsobjekt 
Utifrån uppgifterna i utredningsplanen finns det 
nästan 400 olika tillstånd som ska ansökas för näs-
ta planeringsskede (järnvägsplan). Största delen av 
dessa är cirka 300 tillstånd som behövs för bro- och 
vattendragsbyggande samt för utlåtanden om öpp-
ningar, cirka 30 andra tillstånd enligt vattenlagen, 
drygt 30  tillstånd enligt naturvårdslagen och cirka 
50 olika andra miljötillstånd. 

Tillståndsansökan ska planeras omsorgsfullt för att 
minimera de risker som ingår i ansökningsprocessen.

Uppdaterad 30.9.2022:

NTM-centralen i Nyland har 13.4.2022 fattat 
positiva beslut om undantagstillstånd som 
gäller flygekorrar.
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Abstract

As provided in the Railway Act, the Espoo–Salo direct 
line general plan includes an environmental impact 
assessment (EIA) of the line. The impact assess-
ment is based on the preliminary general plan and 
the material produced for the general plan during the 
statutory environmental impact assessment report 
prepared in 2010. After the preliminary general plan 
and during its preparation between 2017 and 2021, 
studies on nature and archaeological monuments 
and other similar studies have been prepared ex-
tensively and assessments have been made to form 
the basis for the environmental impact assessment 
of the general plan. In addition, the EIA for the Hel-
sinki–Turku high-speed train connection project pre-
pared during 2020 and 2021, in which nature studies 
for the general plan have been used to a large ex-
tent, has been an important source of data. The EIA 
contact authority’s justified conclusion was received 
on 3 December 2021. 

For the sake of readability and general comprehensi-
bility, the environmental impact assessment report 
is divided into similar assessment modules that are 
commonly used in the reporting of EIA projects. This 
abstract summarises the conclusions of the assess-
ment modules that are assumed to be the most im-
portant in decision-making.

Land use and regional structure
As provided in the Railway Act, a general plan or a 
railway plan may not be approved if it is contrary to 
a regional land use plan or a local master plan with 
legal force. A general plan that is contrary to a land 
use plan may be approved if both the municipality 
and the ELY Centre support it.

The Helsinki-Uusimaa Regional Land Use Plan has 
mainly entered into force on 24 September 2021, that 
is, to the extent that appeals against the plan were 
rejected by the administrative court.   In addition, the 
protected areas and Natura sites of previous regio-
nal land use plans and the 4th phase regional plan’s 
wind power solution are valid in the area covered by 
the Espoo–Salo direct line general plan. As the ad-
ministrative court decisions concerning the Helsin-

ki-Uusimaa Regional Land Use Plan are not unam-
biguous and the appeal process is incomplete, there 
is currently no clearly interpretable regional land use 
plan for Uusimaa. However, the starting point for the 
general planning of the direct line has been that its 
alignment will be implemented in accordance with 
the regional land use plan that was in force in Uusi-
maa, which also corresponds to the alignment pre-
sented in the Helsinki-Uusimaa Regional Land Use 
Plan.   

In Southwest Finland, the direct line follows the line 
alignment selected and approved, with legal force, 
for the Salo-Lohja line alignment’s phase regional 
plan.

There are several local master plans and component 
master plans in force or pending in the area covered 
by the line’s general plan, in which compatibility with 
the line alignment has been ensured. The majority of 
these are in the final stages of the process. The pos-
sible appeal processes of the local master plans un-
der preparation cannot be anticipated.

The direct impacts of the construction of the new 
railway are local and affect land use in the vicini-
ty of the railway. In general, the direct impacts of a 
new rail corridor on the neighbouring area are mainly 
negative. The impacts of stations related to the rail-
way connection, on the other hand, are mainly indi-
rect and positive. In the vicinity of stations, the line 
enables the development of urban areas, but at the 
same time often fragments the current urban and 
residential structure. 

On a larger scale, the Helsinki–Turku connection line 
has a strategic significance in the Finnish transport 
system, as it acts as a link between the country’s 
largest and third largest urban regions. As a result of 
the implementation of the direct line, the faster train 
connection between cities will serve a large number 
of people. The direct line improves the competitive-
ness of Southern Finland and the development of the 
regions and urban areas benefiting from the project.

Human living conditions and convenience
Impacts on human living conditions and conve nience 
refer to the impact the project has on people, com-
munities or society that causes changes in people’s 
well-being or the distribution of well-being. Im-
pacts on people are closely related to other impacts 
caused by the project, either directly or indirectly. 

The project causes concerns and uncertainty about 
the future. This can be mitigated by informing about 
the project’s further planning, decision-making, 
schedules, construction and impact monitoring and 
by providing participants with opportunities to par-
ticipate in and influence further planning.

The aim of the general plan solution has been to re-
duce the impacts on living conditions and conveni-
ence by means of technical prevention measures 
(especially planned noise abatement measures) and 
road connection and recreational route arrange-
ments.

It is also important to mitigate the impacts during 
construction, which will take several years, even if it 
is limited to certain areas for a certain period of time. 
These impacts include heavy construction site traffic 
and disturbance caused by noise, vibration and dust.

Noise, vibration and structure-borne sound 
For the entire project area, a total of approximate-
ly 42 kilometres of noise barriers for preventing rail-
way noise have been proposed in the general plan. 
The aim of noise abatement is that railway traffic 
does not cause the guideline values laid down in the 
government decision (993/1992) to be exceeded. 

The planned noise abatement measures will protect 
about 500 current residents from noise exceeding 
the guideline value. Despite noise abatement mea-
sures, a total of approximately 100 current residents 
in the project section will remain in the daytime noise 
area of more than 55 dB caused by the railway traffic.

Noise abatement measures will protect 420 resi-
dences and holiday homes in the project area from 

noise exceeding the guideline value. In the entire 
project area, 97 residences and holiday homes have 
been assigned other measures to be defined in later 
planning stages. 

The railway line’s vibration and structure-borne 
sound protection will be integrated in the railway 
structure, and the dampening methods are planned 
at the same time.  In many cases, ground reinforce-
ment solutions as such eliminate the actual vibration 
disturbance. There are about 30 sites susceptible to 
vibration and structure-borne sound in the line’s im-
pact area.

Landscape and cultural environment 
In large open field areas, the line can be seen from 
far away. In field valleys, the line has often been 
raised to tall bridges, which means that landscape 
remain open for a long-distance view. Special at-
tention should be paid to the bridge architecture of 
long and tall bridges. On forest ridges, the line runs 
on ground level, embankments and rock cuts. The 
railway corridor is kept free of tall trees for 30 met-
res on both sides of the line, which means that, in fo-
rest areas, the open terrain corridor is considerably 
wide and causes discontinuity and disturbance in the 
landscape.

Several rocky areas of national value are located on 
the line section, and they are mainly passed by going 
underneath them in tunnels, and the impacts remain 
minor.

Nationally significant cultural environments include 
the part of King’s Road in Espoo, the city centre of 
Salo and Lukkarinmäki where the line has a signifi-
cant impact on the urban landscape and the built 
cultural environment. In Salo, numerous locally im-
portant buildings on the railway line must be demo-
lished.

Valuable nature sites, species requiring particular 
protection and wildlife corridors 
Information on the natural state, natural values and 
significant species in the area has been collected 
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from various authorities and complementary nature 
surveys have been prepared both in the railway cor-
ridor and extensively in its surrounding area. 

The implementation of the line will not have signi-
ficant impact on the majority of nature sites and na-
ture reserves. Four nature reserves (Kvarnträsk in 
Espoo and Söderkulla, Lakimäki and Saarilampi in 
Lohja) are directly impacted by the construction, and 
partial abolition of the protection decided on the ba-
sis of the Nature Conservation Act or amendments 
to the decrees establishing nature reserves must be 
applied for. 

The threatened species, the species requiring par-
ticular protection and species referred to in direc-
tives IV and II investigated in the impact assessment 
and found in the project’s impact area include flying 
squirrels, moor frogs, thick shelled river mussels, 
bats, otters and certain insect species, all of which 
have been found during nature surveys in the line’s 
immediate impact area. Most of the problem areas 
have been resolved in the general plan, but a need for 
exemptions has arisen. Appropriate documents have 
been prepared for the exemption process, and the 
required applications at the general planning stage 
have been submitted to the ELY Centre for decision. 

In further planning, particular attention must be paid 
to finding a solution that safeguards the valuab-
le species in the sunny and dry habitats of Lohjan-
harju in the implementation of the Hanko–Hyvinkää 
line’s connection line. In further planning, sufficient 
securing of the flying squirrel network’s passage-
ways through the railway area must be ensured. In 
addition, for the area covering the headwaters of 
the Kiskonjoki River around the Koskenalanen pond, 
which is belongs to a Natura site, a solution for the 
line’s implementation method that preserves the 
conservation status of the Natura site must be found. 

In sites that are critical for wildlife corridors, it is 
necessary to design wildlife corridor structures that 
pass through the track and take the needs of local 
species into account. The impacts are mitigated by 
tunnel sections, long bridges and underpasses.

Surface waters 
The project’s most significant negative impacts on 
surface waters are impacts during construction that 
are temporary in nature. The most important sites 
in terms of surface water impacts are tunnels, rock 
cuts and large embankments as well as bridges lo-
cated near water bodies, which may include small 

water bodies that are in a natural or similar state. 
The processing and management of construction 
site waters must be planned appropriately before 
cons truction begins. For example, excavation increa-
ses the washout of nitrate nitrogen from explosives, 
causing nitrogen loading in nearby surface waters. 

The negative impacts on surface water and aqua-
tic life during the operation of the line are caused by 
surface runoff water strain and accidents involving 
the transport of dangerous goods associated with 
the risk of surface water contamination.

Groundwaters, contaminated soils and acid sul-
phate soils
The railway line is located in the area of four ground-
water areas that are important for water supply. 
Groundwater areas are affected by both negative 
impacts during construction and potential perma-
nent impacts. These are mitigated by planning how 
the line’s foundation will be built, the management 
of water during construction and the possible pro-
tection of groundwater areas’ sources. The need to 
protect groundwater areas is primarily related to 
chemical transport by railway and related leakage 
situations or possible derailments. Traditionally, no 
groundwater protection has been carried out on the 
lines, but in certain areas groundwater protection is 
justified. 

Eight contaminated soil sites have been identified on 
the line or in its vicinity.  

The most significant impacts are the cost impacts of 
excavation and cleaning of soil with harmful subs-
tances. 

Acid sulphate soils are found in the line alignment, 
which must be taken into account in further planning 
and the construction phase of the project. The harm-
ful environmental impacts caused by sulphate soils 
can be prevented and mitigated by the correct con-
struction method and by neutralising the generated 
leachate and runoff waters.  

Climate impacts 
The climate impacts of the railway project have been 
examined from three different perspectives: emis-
sions during construction, impacts on carbon sinks 
and storages and emissions during the operation of 
the line.

The greatest climate impacts are created during con-
struction in a relatively short period of time. Simi-

larly, the decrease in carbon storages takes place at 
the beginning of the project, and the change is per-
manent. The climate impacts of construction can be 
influenced by smart use of resources, such as utili-
sing the spoil created in the project as efficiently as 
possible, optimising logistics and applying existing 
low-emission structural materials.  The emissions 
of materials are clearly the largest source of emis-
sions in the project and can be influenced by repla-
cing natu ral rock material with recycled materials.

Identified permit needs 
Based on the general plan, the preliminary assess-
ment of the permits that need to be applied for in the 
next planning stage (the railway plan) is almost 400 
different permits. The majority of these consist of 
approximately 300 permits required for bridge and 
waterway construction and statements concerning 
openings, approximately 30 other permits specified 
in the Water Act, more than 30 permits specified in 
the Nature Conservation Act and about 50 other en-
vironmental permits. 

The permit applications must be planned carefully 
to minimise the risks involved in the application pro-
cess.

Update 30 September 2022:

On 13 April 2022, the ELY Centre for Uusimaa is-
sued positive decisions on the exemptions con-
cerning flying squirrels.
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Esipuhe

Nopea  junayhteys  Helsinki–Turku  on  merkittävä  
hanke sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 

Ratayhteys  lisää työpaikkaliikkuvuutta ja vaikut-
taa. yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn, 
maankäyttöön sekä asuntotuotantoon. Nopea juna-
yhteys edesauttaa Tukholmasta Pietariin kulkevan  
kasvuvyöhykkeen  kehitysmahdollisuuksia. 

Helsinki–Turku hanke jakaantuu neljään eri  kokonai-
suuteen: Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo -oikora-
ta,  Salo–Turku -kaksoisraide  sekä  Turun  ratapihat.  
Tämä  yleissuunnitelma ja sen ympäristövaikutusten 
arvio koskee  välille  Espoo–Salo suunniteltua oiko-
rataa.  Oikorata edistää  joukkoliikenteen  käyttöä  ja  
vähentää  omalta  osaltaan  autoliikenteen  ruuhkia.  
Se vastaa  myös  vähähiilisyyden ja digitalisaation 
haasteisiin. 

Väylävirasto  on  2010 alustavan  yleissuunnitelman  
ja  YVA:n  pohjalta  tehnyt  yhdessä  Uudenmaan  ja  
Varsinais-Suomen maakuntaliittojen kanssa päätök-
sen  suunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta,  joka  
on  myöhemmin  vahvistettu  molempien  liittojen 
maakuntakaavoihin. Yleissuunnitelmassa  on tar-
kennettu maakuntakaavoissa osoitettua oikoradan 
linjausta ja korkeusasemaa sekä selvitetty  radan 
vaikutuksia ja kustannuksia. 

Lisäksi tärkeänä lähtötietona on Helsinki–Turku no-
pean junayhteyden hankekokonaiuuden YVA, joka on 
laadittu 2019–2021 ja jonka yhteysviranomaisen pe-
rusteltu päätelmä on saatu 3.12.2021. 

Yleissuunnitelma on laadittu Ratalain 12 §:n mukai-
sesti.    Siinä  on  esitetty  selvitys  rautatien  rakenta-
misen  ja  rataverkon  kehittämisen  tarpeellisuudesta  
sekä tutkituista vaihtoehdoista,  radan  liikenteelliset 
ja tekniset perusratkaisut, rautatiealueen  likimää-
räinen  sijainti  sekä  rautatiealueen  ja  rautatielii-
kenteen  arvioidut  vaikutukset,  kuten  vaikutukset 
tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maan-
käyttöön, kiinteistörakenteeseen ja  ympäristöön 
sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja viihtyvyy-
teen. Suunnitelmassa on lisäksi esitetty  mahdolli-
suudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vä-
hentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Ratalain  mukainen  yleissuunnitelma  tarkoittaa  
mm. sitä, että kaikkien radanvarren kuntien yleis-
kaavat tulee olla yhtenevät oikoradan yleissuunni-
telman  kanssa ja että yleissuunnitelma ei ole risti-

riidassa muiden, rata-aluetta koskevien päätösten, 
kuten luonnonsuojelulain mukaisten vaatimusten ja 
päätösten kanssa .  

Yleissuunnitelma  on  tehty  yhteistyössä  Uudenmaan  
ja Varsinais-Suomen maakuntaliit to  jen, Uudenmaan  
ja  Varsinais-Suomen  ELY-keskusten, oikoradan var-
ren kuntien Espoon, Kirkkonummen,  Vihdin, Lohjan 
ja Salon kanssa. Muita sidosryhmiä  ovat mm olleet 
Museovirasto, Espoon kaupungin museo, Länsi-Uu-
denmaan museo ja Varsinais-Suomen  maakuntamu-
seo,  Kaikki edellä mainitut sidosryhmät ovat olleet 
edustettuina Hankeryhmässä.  Näiden  sidosryhmien  
lisäksi  asukkailla  ja  muilla  sidosryhmillä on ollut 
mahdollisuus osallistua ja  ottaa  kantaa  suunnitel-
miin  asukas- ja tiedoitustilaisuuksissa  sekä työpa-
joissa, joita järjestettiin yhteensä 20 kertaa eri kun-
nissa  syksyn 2018 – syksyn 2019 välisenä aikana. 

Suunnittelu on toteutettu kolmessa erillisessä toi 
meksiannossa, joista ensimmäinen osuuden vä-
lillä Espoo–Lohja suunnittelun on tehnyt Sitowise 
Oy. Toisen  osan  Lohja–Suomusjärvi  suunnittelus-
ta  vastasi AFRY Finland Oy alikonsultteinaan Ram-
boll  Finland Oy, WSP Finland Oy ja Proxion Plan Oy. 
Kolmannen välin Suomusjärvi–Salo vastasi  Ramboll  
Finland Oy alikonsultteinaan AFRY Finland Oy, WSP  
Finland Oy ja Proxion Plan Oy. 

Helsingissä lokakuussa 2022 

Väylävirasto 

Väylien suunnittelu / ratasuunnittelu



11Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

Sisältö

TIIVISTELMÄ... .................................................................................................................................... 4

SAMMANFATTNING .......................................................................................................................... 6

ABSTRACT....... .................................................................................................................................... 8

ESIPUHE............ ................................................................................................................................. 10

1  LÄHTÖTIEDOT   ......................................................................................................................... 14

2  ARVIOINTITYÖN KOORDINOINTI ..........................................................................................15
2.1  Helsinki–Turku nopean yhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaiku- 

tusten arvioinnin perustellun päätelmän huomioon ottaminen yleissuun- 
nitelmassa ............................................................................................................................. 16

3  ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ  ....................................................18
3.1  Lähtötiedot  ........................................................................................................................... 18
3.2  Nykytilanteen kuvaus  ...................................................................................................... 18

3.2.1. Alue- ja yhdyskuntarakenne  ............................................................................... 18
3.3  Suunnittelutilanne  ............................................................................................................. 18

3.3.1. Maakuntakaavat  ...................................................................................................... 18
3.3.2.  Uusimaa-kaava 2050 ............................................................................................. 19
3.3.3. Varsinais-Suomen  maankuntakaavat ............................................................ 20
3.3.4. Yleiskaavat  ................................................................................................................. 21
3.3.5. Asemakaavat  .............................................................................................................23

3.4  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................23
3.5  Yleissuunnitelman suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin  .......24
3.6  Yleissuunnitelman suhde maakuntakaavoitukseen  ..............................................24

3.6.1. Yleissuunnitelman suhde Uudenmaan maakuntakaavoihin  ..................24
3.6.2. Yleissuunnitelman suhde Uusimaa-kaavaan 2050  ....................................24
3.6.3. Yleissuunnitelman suhde Varsinais-Suomen maakuntakaavoihin .......25

3.7  Yleissuunnitelman suhde yleiskaavoitukseen .........................................................25
3.7.1. Espoo  ............................................................................................................................25
3.7.2. Kirkkonummi  ..............................................................................................................25
3.7.3. Vihti  ................................................................................................................................25
3.7.4. Lohja  ..............................................................................................................................25
3.7.5. Salo  ................................................................................................................................26

3.8  Yleissuunnitelman suhde asemakaavoitukseen  .....................................................26
3.8.1. Espoo  ............................................................................................................................26
3.8.2. Kirkkonummi  ..............................................................................................................26
3.8.3. Vihti  ................................................................................................................................27
3.8.4. Lohja  ..............................................................................................................................27
3.8.5. Salo  ................................................................................................................................27

3.9  Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä maankäyttöön  ..............27
3.9.1. Vaikutukset Etelä-Suomen aluerakenteeseen   ...........................................27
3.9.2. Keskeisimmät maankäyttövaikutukset kunnittain   ...................................27

3.10  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .........................................................................29

4  MAA- JA METSÄTALOUSKIINTEISTÖT  ..............................................................................30
4.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................30

4.2  Nykytilanteen kuvaus  ......................................................................................................30
4.3  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................30
4.4  Vaikutukset ...........................................................................................................................30
4.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .........................................................................30

5  IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS  .................................................................................31
5.1  Lähtötiedot   .......................................................................................................................... 31
5.2  Arviointimenetelmä  .......................................................................................................... 31
5.3  Nykytilanteen kuvaus  ...................................................................................................... 31

5.3.1. Espoo  ............................................................................................................................32
5.3.2. Kirkkonummi  ..............................................................................................................32
5.3.3. Vihti  ................................................................................................................................32
5.3.4. Lohja  ..............................................................................................................................32
5.3.5. Salo  ................................................................................................................................32

5.4  Vaikutukset ...........................................................................................................................33
5.4.1. Asukkaiden näkemykset  .......................................................................................33
5.4.2. Yleistä vaikutuksista ...............................................................................................33
5.4.3. Espoo  ............................................................................................................................35
5.4.4. Kirkkonummi  ..............................................................................................................36
5.4.5. Vihti  ................................................................................................................................37
5.4.6. Lohja  ..............................................................................................................................37
5.4.7. Salo  ............................................................................................................................... 40

5.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .........................................................................42

6  LUONNONARVOT JA LUONNONYMPÄRISTÖ  ...................................................................43
6.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................43
6.2  Nykytilanteen kuvaus  ......................................................................................................43

6.2.1. Espoo‒Lohja (Espoon keskus‒Lohjan Vaanilan Lempoonsuo),  
Luonnonympäristön nykytila ..............................................................................43

6.2.2. Lohja, luonnonympäristön nykytila  ................................................................ 44
6.2.3. Salo, luonnonympäristön nykytila  ................................................................... 44

6.3  Arviointimenetelmät  ........................................................................................................ 44
6.4  Vaikutukset ...........................................................................................................................45
6.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .........................................................................47

7  ERITYISESTI SUOJELTAVA, UHANALAINEN SEKÄ LUONTODIREKTIIVIN  
LIITTEIDEN IV JA II LAJISTO  ..................................................................................................49

7.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................49
7.2  Nykytilan kuvaus  ...............................................................................................................49
7.3  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................53
7.4  Vaikutukset ...........................................................................................................................53
7.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  ........................................................................ 60

8  EKOLOGINEN VERKOSTO  ......................................................................................................62
8.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................62
8.2  Nykytilanteen kuvaus  ......................................................................................................62

8.2.1. Espoo  ............................................................................................................................62
8.2.2. Kirkkonummi   .............................................................................................................63
8.2.3. Vihti  ................................................................................................................................63
8.2.4. Lohja  ..............................................................................................................................63
8.2.5. Salo  ................................................................................................................................63



12 Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

8.3  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................63
8.4  Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin .............................................................................. 64

8.4.1. Vaikutusten muodostuminen  ............................................................................. 64
8.4.2. Haittavaikutusten lieventäminen  ..................................................................... 64
8.4.3. Espoo  ........................................................................................................................... 64
8.4.4. Kirkkonummi   .............................................................................................................65
8.4.5. Vihti  ................................................................................................................................65
8.4.6. Lohja  ..............................................................................................................................65
8.4.7. Salo  ................................................................................................................................66

8.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .........................................................................66

9  MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ  .....................................................................................68
9.1  Lähtötiedot  .......................................................................................................................... 68
9.2  Nykytilanteen kuvaus   .................................................................................................... 68
9.3  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................76
9.4  Vaikutukset ........................................................................................................................... 77
9.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet   ........................................................................85

9.5.1. Espoo–Kirkkonummi–Vihti ....................................................................................85
9.5.2. Lohja ...............................................................................................................................85
9.5.3. Salo  ................................................................................................................................85

9.6  Epävarmuustekijät/ jatkosuunnittelutarpeet ..........................................................86

10  MELU......... ..................................................................................................................................87
10.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................87
10.2  Nykytilanteen kuvaus  ......................................................................................................87
10.3  Arviointimenetelmä  ......................................................................................................... 88

10.3.1. Melulaskennat  ......................................................................................................... 88
10.3.2. Melun ohjearvot  ...................................................................................................... 88
10.3.3. Meluntorjunnan suunnitteluperusteet  .......................................................... 88
10.3.4. Meluvaikutusten merkittävyyden arviointi  ................................................. 88

10.4  Vaikutukset ...........................................................................................................................89
10.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  ........................................................................ 94

10.5.1. Johtopäätökset  ........................................................................................................ 94
10.5.2. Lieventämistoimet melualtistuksen vähentämiseksi  ...............................95
10.5.3. Meluntorjuntatoimenpiteillä suojattavat kiinteistöt  ................................95
10.5.4. Meluntorjuntatoimenpiteillä suojattavat asukkaat  ..................................96

10.6   Epävarmuudet ja jatkosuunnittelutarpeet  ..............................................................96

11  TÄRINÄ JA RUNKOMELU  ........................................................................................................ 97
11.1  Arviointimenetelmä  ..........................................................................................................97
11.2  Vaikutukset ja vaimennusratkaisut ..............................................................................97

12  POHJAVEDET  ............................................................................................................................99
12.1  Lähtötiedot  ...........................................................................................................................99
12.2  Vaikutusalueen herkkyys  ................................................................................................99
12.3  Nykytilanteen kuvaus  ......................................................................................................99

12.3.1. Yleistä pohjavesiolosuhteista  ............................................................................99
12.3.2. Hankealueen pohjavesiolosuhteet   ..................................................................99
12.3.3. Pohjavesialueet  ......................................................................................................100
12.3.4. Paineellisen pohjaveden alueet  .......................................................................102
12.3.5. Lähteet ja muut pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit  ......................102

12.4  Arviointimenetelmä  ........................................................................................................103
12.5  Vaikutukset .........................................................................................................................103

12.5.1. Hankkeen merkittävimmät kielteiset pohjavesivaikutukset ylei- 
sesti  ............................................................................................................................ 104

12.5.2. Pohjavesialueet  ..................................................................................................... 104
12.5.3. Tunnelit  ......................................................................................................................105
12.5.4. Suuret maa- ja kallioleikkaukset  .....................................................................106
12.5.5. Muut pohjavesikohteet  ........................................................................................106
12.5.6. Lähteet  ....................................................................................................................... 107

12.6  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  ....................................................................... 107

13  PINTAVEDET  ...........................................................................................................................108
13.1  Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  ..........................................................................108
13.2  Vaikutusalueen herkkyys  ..............................................................................................108
13.3  Nykytilan kuvaus  .............................................................................................................108

13.3.1. Espoonjoen valuma-alue (81.020) .................................................................... 111
13.3.2. Mankinjoen valuma-alue (81.057)  .................................................................... 111
13.3.3. Björnträskin valuma-alue (22.003)  .................................................................113
13.3.4. Palojärvenkosken valuma-alue (20.004)  ......................................................113
13.3.5. Risubacka ån valuma-alue (20.007)  ................................................................113
13.3.6. Lehmijärven valuma-alue (23.036)  ................................................................ 114
13.3.7. Santojan valuma-alue (23.037)    ...................................................................... 114
13.3.8. Lohjanjärven (23.021) ja Hormajärven (23.025) valuma-alueet  ......... 114
13.3.9. Raatinjoen–Myllyojan valuma-alue (23.024)  ..............................................115
13.3.10. Hämjoen valuma-alue (23.074)  .........................................................................116
13.3.11. Suomusjärvenjoen valuma-alue (24.034) .....................................................117
13.3.12. Aneriojoen alaosan alue (24.071) ......................................................................117
13.3.13. Puosteenojan valuma-alue (24.074)  .............................................................. 118
13.3.14. Hirsijärven alue (24.062)  ..................................................................................... 118
13.3.15. Perniönjoen keskiosan valuma-alue (24.042)  .............................................119
13.3.16. Vähäjoen valuma-alue (25.009)  ........................................................................119
13.3.17. Uskelanjoen alaosan alue (25.001)  ..................................................................119

13.4  Vaikutukset .........................................................................................................................120
13.4.1. Vaikutusten muodostuminen  ............................................................................120
13.4.2. Espoon ja Kirkkonummen seudut  ....................................................................120
13.4.3. Vihdin ja Lohjan seudut  ........................................................................................120
13.4.4. Salon seutu  ................................................................................................................121
13.4.5. Vaikutukset vesienhoitoon  .................................................................................122

13.5  Lieventämistoimet ja suositukset  .............................................................................. 122

14  PILAANTUNEET  MAA-ALUEET  ........................................................................................ 124
14.1  Lähtötiedot  .........................................................................................................................124
14.2  Nykytilanteen kuvaus  ....................................................................................................124
14.3  Arviointimenetelmä  ........................................................................................................124
14.4  Vaikutukset .........................................................................................................................124
14.5  Tunnistetut riskikohteet  ................................................................................................124
14.6  Lisätutkimustarpeet  ....................................................................................................... 126
14.7  Epävarmuustekijät ........................................................................................................... 126
14.8  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  ....................................................................... 126

15  HAPPAMAT SULFAATTIMAAT   .......................................................................................... 127
15.1  Lähtötiedot  ......................................................................................................................... 127
15.2  Nykytilan kuvaus  ............................................................................................................. 127
15.3  Arviointimenetelmä  ........................................................................................................ 127
15.4  Vaikutukset ......................................................................................................................... 127

15.4.1. Vaikutusten muodostuminen  ............................................................................ 127
15.5  Vaikutukset .........................................................................................................................128
15.6  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  .......................................................................128



13Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

16  ILMASTO JA PÄÄSTÖT  ......................................................................................................... 129
16.1  Lähtötiedot  ......................................................................................................................... 129

16.1.1. Päästölaskennan lähtötiedot  ............................................................................129
16.2  Nykytilanteen kuvaus  .................................................................................................... 129
16.3  Arviointimenetelmät  ....................................................................................................... 129

16.3.1.  Päästölaskennan arviointimenetelmä  .........................................................129
16.4  Vaikutukset .........................................................................................................................130

16.4.1. Rakentamisesta aiheutuvat ilmastovaikutukset  ......................................130
16.5  Johtopäätökset ja lieventämistoimet   .......................................................................131

17  EKOSYSTEEMIPALVELUT  .................................................................................................... 133
17.1  Lähtötiedot  .........................................................................................................................134
17.2  Arviointimenetelmä  ........................................................................................................134
17.3  Nykytila ja vaikutukset  ..................................................................................................134
17.4  Johtopäätökset ja lieventämistoimet  ....................................................................... 137

18  RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET ..................................................................... 138
18.1  Lieventämistoimet ............................................................................................................138

LÄHDELUETTELO ........................................................................................................................... 139

LIITTEET 

Liite 1:  Helsinki–Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset. Sito Oy laatinut 
15.11.2017 Liikenneviraston toimeksiannosta. SALASSAPIDETTÄVÄ, VAIN VI-
RANOMAISKÄYTTÖÖN. 

Liite 2:  Salon Lukkarinmäen ja rautatieasemanseudun rakennushistoriallinen täy-
dennysin ventointi. Espoo–Salo -oikorata. WSP Finland 2019. 

Liite 3. Ympäristövaikutusarviointiraporttiin liittyy laaja eri teemakarttojen  
 kartta-aineisto, joka on tulostettu kartta Atlaksena.



14 Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

1  Lähtötiedot  

Vaikutusarvioinnissa käytettävistä lähtötiedoista, 
niiden hankinnasta ja luokittelusta on sovittu yh-
teistyössä yleissuunnitelmatyön alussa. Yleissuun-
nitelmavaiheessa vaikutusten arvioinnin lähtötie-
tona on hyödynnetty alustavan yleissuunnitelman 
ja sen yhteydessä vuonna 2010 laaditun ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksen aikana tuotettua 
aineistoa, sekä YVA-vaiheen ja yleissuunnitelman 
käynnistymisen välissä sekä yleissuunnitelman ai-
kana laadittuja selvityksiä ja arviointeja, mm. vuonna 
2017, 2018, 2019 ja 2020 laadittuja erillisselvityksiä. 
Lisäksi tärkeänä lähtötietona on Espoo–Salo–Tur-
ku hanke-YVA, joka on laadittu 2020–2021 ja jonka 
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on saatu 
3.12.2021.  

Ympäristövaikutusten selvittämistä varten on lisäk-
si hankittu aineistoa mm. kunnilta, maakuntaliitoil-
ta, ELY-keskuksilta, Suomen ympäristökeskuksel-
ta, Maanmittauslaitokselta ja museoviranomaisilta. 
Vaikutusarvioinnin lähtötietoaineisto sisältää mm. 
seuraavat aineistokokonaisuudet: 

• suunnittelualueen peruskartta-aineisto 
• suunnittelualueen kantakartta-aineisto 
• suunnittelualueen kaava-aineisto 
• ympäristö-, vesistö-, ja luontotietokannat ym-

päristöviranomaisilta ja kunnilta 
• paikkatietoaineistot muinaismuistoista sekä 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ympäris-
töistä ja kohteista 

• Salon Lukkarinmäen ja asemanseudun kulttuuri-
historiallinen rakennusinventointi 2019

• 2017 laaditut ympäristö- ja luontoselvitykset ja 
selvitysten paikkatietoaineistot 

• 2019 laaditut ympäristö- ja luontoselvitykset ja 
selvitysten paikkatietoaineistot 

• 2019 laaditut kalastoselvitykset ja koekalastuk-
set 

• 2019 täydennetyt liito-orava-, viitasammakko- 
ja lepakkoselvitykset sekä muut arvokkaiden 
luontokohteiden selvitykset 

• 2019 sukeltamalla tehty kartoitus vuollejokisim-
pukoista 

• 2019 laaditut melu- ja tärinäselvitykset 
• rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot raken-

nusten sijainnista, tyypistä ja asukasmääristä 
• MATTI-rekisterin tiedot mahdollisesti pilaantu-

neen maaperän kohteista 
• maastomalli 
• liikenneselvitys. 

Kaikki työssä käytettävät lähtötiedot on tallennet-
tu alkuperäisessä muodossaan (raaka-aine) Soko-
Pro -projektipankkiin. Periaatteena on ollut, että vain 
projektipankkiin tallennettua lähtötietoaineistoa on 
mahdollista käyttää esimerkiksi vaikutusarvioinnin 
lähtötietoaineistoa. Tästä syystä rajapintapalvelui-
den aineistoa on ollut mahdollista hyödyntää vain, 
jos vastaava aineisto on voitu tallentaa projekti-
pankkiin. 

Suunnittelussa ja vaikutusarvioinnissa käytettävät 
lähtötiedot on muokattu tarvittavilta osin ja tallen-
nettu harmonisoidussa muodossa (lähtöaineisto) 
uudelleen projektipankkiin. Harmonisoinnissa alku-
peräisaineistoja on rajattu maantieteellisesti ja si-
sällöllisesti uudelleen, muutettu tiedostoformaat-
teja ja tehty koordinaatistomuunnoksia. 

Yleissuunnitelman suunnitteluaika on ollut noin 4 
vuotta. Lähtötiedot on haettu rajapintapalveluista 
lähtökohtaisesti kerran koko yleissuunnitelman sun-
nittelun aikana. Mahdollisesti päivittyneet lähtötie-
dot ovat käytettävissä seuraavassa suunnitteluvai-
heessa.

Suunnittelun kannalta oleelliset ympäristölähtö-
tiedot on muunnettu cad-tiedostomuotoon Infra-
kit-lähtötietomallia varten. 

Luontoaineistot on luokiteltu merkittävyyden perus-
teella neljään luokkaan (erittäin merkittävä, merkit-
tävä, huomionarvoinen, uhanalainen).  
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2  Arviointityön koordinointi 

sekä asemavaraukset Espoon Myntinmä-
keen, Vihdin Huhmariin, Lohjan Nummeen Sa-
lon Lahnajärvelle, Suomusjärvelle ja Muur-
laan.

• Suunnittelualueen arvokkaaseen luontoon ja 
kulttuuriympäristöön sekä radan maisemaan 
sovittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

• Selvitetään vaikutukset ja suunnitellaan vaiku-
tusten vähentämis- tai poistamistoimenpiteet.  

• Suunnitellaan ja toteutetaan hanke sen aiheut-
tamat haitat ovat hallittavissa ja mahdollisim-
man vähäisiä.

 
Työn aikana päätettiin, että ympäristövaikutusten 
arvioinnin tueksi hankkeelle tulee laatia ympäristö-
tavoitteet, joihin vaikutuksia peilataan. Tavoitteis-
sa tukeudutaan lainsäädännölliseen taustaan, joka 
määrittää reunaehtoja suunnittelulle.  Suunnittelua 
ohjaavat mm. 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet .
• Ratalaki .
• Muut lait ja asetukset, mm. maankäyttö- ja ra-

kennuslaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki.
• Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitel-

man ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun tavoitteet. 

• Maakuntakaavojen oikeusvaikutukset: 
 ‒ Suunnittelumääräykset jatkosuunnittelussa 

huomioon otettavaksi 
• Espoo‒Salo -oikoradan alustava yleissuunnitel-

ma ja YVA-menettely 2009–2010: 
 ‒ Yhteysviranomaisen lausunto, jossa on esi-

tetty jatkosuunnittelussa huomioon otetta-
via asioita.

 
Espoo–Salo -oikorata on osoitettu voimassa olevis-
sa maakuntakaavoissa: 
• Varsinais-Suomen liiton laatimassa Salo‒Loh-

ja -ratalinjan vaihemaakuntakaavassa (hyväk-
sytty 2011, lainvoima 2012) sekä 

• Uudenmaan liiton laatimassa 2. vaihemaakun-
takaavassa (hyväksytty 2014, lainvoima 2016). 

 
Yleissuunnittelu tehdään maakuntakaavojen mukai-
sessa ratakäytävässä. 

Ratalain 12 §:n mukaan yleissuunnitelmassa on esi-
tettävä selvitys rautatien rakentamisen tai rataver-
kon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituis-
ta vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset 
perusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen sijain-
ti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut 
vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloi-
hin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiin-
teistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten 
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitel-
massa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haital-
listen vaikutusten poistamiseksi tai vähentämisek-
si sekä alustava kustannusarvio. 

Ratalain 10 §:n mukaan rautatien rakentamista kos-
kevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee 
perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen 
sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on sel-
vitetty. 

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelun yhteydes-
sä suunnitelmaratkaisun ympäristövaikutusten ar-
viointia on tehty yhteistyössä teknisen suunnitte-
lun kanssa koko yleissuunnitelman laadinnan ajan. 
Vaikutuksia on arvioitu YVA-lain hengen mukaises-
ti suhteessa nykytilanteeseen. Vaikutuksia arvioi-
daan myös suhteessa hankkeen tavoitteisiin, joihin 
kytkeytyy kysymys rakentamisen ja rataverkon ke-
hittämisen tarpeellisuudesta ja perusteluista. 

Espoo–Salo -oikoradan suunnitteluperusteissa mai-
nittuja yleisiä tavoitteita ovat: 
• Nopea junayhteys Helsinki‒Turku välille. 
• Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn paranta-

minen. 
• Elinkeinoelämän vetovoiman lisääminen. 
• Etelä-Suomen työssäkäyntialueen ja työ mark-

kina-alueen laajentaminen/yhdistäminen. 

Suunnitteluperusteissa mainittuja tarkempia tavoit-
teita ovat: 
• Lopputilanteessa rata on kaksiraiteinen ja toimii 

sekaliikenteen ratana.  
• Henkilöliikenteen junan maksiminopeus on 

250  km/h. 
• Ratageometria suunnitellaan 300 km/h. 
• Radalta on yhteys Hanko–Hyvinkää radalle Hel-

singistä Hangon suuntaan. 
 ‒ Radalle suunnitellaan asemat Histaan, Veik-

kolaan, Nummelaan ja Lohjan Lempolaan 

Tähän toimeksiantoon ei sisälly eri hankevaihtoehto-
jen vertailua. Hankevaihtoehtona on 0+ eli Rantara-
dan parantaminen, jonka vaikutukset arvioidaan eri 
toimeksiantona. Lisäksi projektisuunnitelman mu-
kaan tässä toimeksiannossa keskitytään vaikutus-
ten arviointiin ratakäytävässä ja sen lähiympäris-
tössä (200m + 200m). Laajempaa vaikutusaluetta eli 
koko kuntaa koskevat sekä seudulliset ja valtakun-
nalliset vaikutukset arvioidaan mm. kunta- ja maa-
kuntakaavoituksen, liikennejärjestelmäsuunnittelun 
sekä aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin yh-
teydessä.   

Hankkeen suuren koon vuoksi radan yleissuunnittelu 
on jaettu kolmeen ratajaksoon: Espoo‒Lohja, Lohja‒
Suomusjärvi ja Suomusjärvi‒Salo. Näistä jokaisella 
on eri vastuuhenkilöt, suunnittelijat ja vaikutusarvi-
oinnin asiantuntijat. Arviointityön yhdenmukaista-
miseksi laadittiin hankkeen asiantuntijoiden kanssa 
yhteistyössä ns. arviointikehikko, jonka avulla ym-
päristötavoitteiden toteutumista arvioidaan kaikilla 
yhteysväleillä yhdenmukaisin kriteerein ja arvotuk-
sin yhteismitallisesti.

Lakisääteinen YVA Espoo–Turku
Väylävirasto on 15.11.2019 saattanut vireille Helsin-
gin ja Turun välisen nopean junayhteyden ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn (YVAmenettely) 
toimittamalla Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ym-
päristökeskukseen (ELY-keskus) hanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman. 

YVA menettely on käsittänyt koko ratajakson Espoo–
Turku, jossa ratalinjaus välillä Espoo–Lohja–Salo on 
sama, kuin ESA radan yleissuunnitelmassa. Salo–
Turku välille on tutkittu muutamia rataoikaisuja lä-
hellä nykyistä rataa. YVAn yhteydessä tarkastellaan 
vertailuvaihtoehtona 0+ eli nykyinen rantarata.

YVA on valmistunut vuonna 2021 ja yhteysviran-
omaisen perusteltu päätelmä on saatu 3.12.2021.

Päivitys 30.9.2022:

Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-kaava 
2050 -kokonaisuuden 25.8.2020.
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2.1  Helsinki–Turku nopean yhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnin perustellun päätelmän 
huomioon ottaminen yleissuunnitelmassa

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonai-
suuden ympäristövaikutusten arviointiselostukses-
ta (YVA-selostus) hankkeen yhteysviranomainen, 
Uudenmaan ELY-keskus, antoi perustellun päätel-
mänsä 3.12.2021 ja edellytti alla olevien kohtien 
huomioon ottamista hankkeen seuraavissa suun-
nitteluvaiheissa. On huomioitava, että Espoo–
Salo -oikoradan yleissuunnitelma valmistui tek-
nisesti jo 31.3.2020, jonka jälkeen on täydennetty 

kolmannen osapuolien lupahakemuksien  sekä kaa-
voitusten tietoja. Osa alla olevista YVA:ssa edellyte-
tyistä asioista otetaan huomioon käynnissä olevassa 
Turun tunnin juna -hankeyhtiön ratasuunnitelmassa. 

Ohessa on esitetty vastineet siihen, miten perustel-
lussa päätelmässä edellytetyt seikat huomioidaan 
suunnittelun edetessä.

Yhteysviranomaisen YVAsta annetussa perustellussa 
päätelmässä on edellytetty: 

Vastine:

Haitallisten ympäristö- ja luontovaikutusten ehkäisy, 
lieventäminen ja kompensointi mahdollisuuksien mu-
kaan tulee ottaa hankkeen jatkosuunnittelun lähtökoh-
diksi. Haittojen lieventämis- ja ehkäisytoimenpiteet on 
hyvä suunnitella yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Uu-
denmaan ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa.

Kompensointia ei voida nykyisen lainsäädännön 
puitteissa suoraan esittää, se ei ole mahdollista. 
Haitallisten ympäristö- ja luontovaikutusten lie-
ventämis- ja ehkäisytoimenpiteet tehdään nor-
maalin ohjeistuksen ja käytännön mukaisesti mm. 
maisemanhoito- ja ympäristösuunnittelussa kai-
kissa ratasuunnittelun eri vaiheissa.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden kannalta on kes-
keistä löytää hankkeelle ja Kiskonjoen latvavesien Na-
tura-alueelle sijoittuvalle sillalle sellainen suunnitel-
maratkaisu, jonka avulla Natura-alueeseen kohdistuvat 
merkittävät heikentävät vaikutukset voidaan poissul-
kea.

Kiskonjoen latvavesien Natura-alueelle (Kosken-
alanen) sijoittuvalle sillalle on löydetty sellainen 
suunnitelmaratkaisu, jolla Natura-alueelle ei sijoi-
tu minkäänlaisia rakennelmia, ei työnaikaisia eikä 
lopullisessa tilanteessa. Natura-arvio päivitetään 
ja sillan tarkempi suunnitelma tehdään ratasuun-
nitelmavaiheessa.

Lohjan Saarilammen luonnonsuojelualueen rauhoi-
tussäännökset eivät mahdollista radan rakentamis-
ta. Jatkosuunnittelussa on selvitettävä ympäristö-
ministeriöltä edellytykset asetuksen muutokselle.                    
”Lohjan Saarilammen ja Lakimäen metsän luonnon-
suojelualueista, joiden kautta rata kulkee, huomau-
tettiin, ettei asetuksiin ole kirjattu poikkeusta uuden 
ratayhteyden toteuttamiseksi, vaan niissä sallitaan 
ainoastaan rautatien tai maantien käyttöön ja kunnos-
sapitoon liittyvät toimet.”

Ympäristöministeriön mukaan yleissuunnitelma ei 
vielä mahdollista radan rakentamista tai sen aika-
tauluttamista. Asetuksen muutos tulee ajankoh-
taiseksi, kun radan suunnittelu ja rakentamisajan-
kohta tarkentuvat.

Luontodirektiivin liitteen IV a lajien (lepakot, liito-ora-
va, vuollejokisimpukka ja viitasammakko) esiintyminen 
on jatkosuunnittelussa selvitettävä riittävästi. Myös 
arviointisuunnitelman selvitysten jälkeen mahdolli-
sesti syntyvät lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat on 
huomioitava luonnonsuojelulain edellyttämällä taval-
la. Tapauskohtaisesti on arvioitava lieventämistoimien 
tarve ja mahdollisuudet sekä tarvittavat poikkeusluvat 
ja korvaavat toimenpiteet. 

Yleissuunnitelmassa on arvioitu ko. lajien esiin-
tymistä. Arvioinnin riittävyydestä ja lieventämis-
toimenpiteiden suunnittelusta yleissuunnitelma-
tasoisena on neuvoteltu ja sovittu ELY:n kanssa. 
Arviointeja, lieventämistoimenpiteiden suunnitte-
lua sekä poikkeuslupien tarpeen arviointia tarken-
netaan ratasuunnitelmavaiheessa. Poikkeuslupien 
tarve arvioidaan jälleen ratasuunnitelmavaihees-
sa.

Yhteysviranomaisen YVAsta annetussa perustellussa 
päätelmässä on edellytetty: 

Vastine:

Hiidenmäen alueella Nummenkylässä ainoa toteutta-
miskelpoinen vaihtoehto on tarkastelun uusi vaihto-
ehtoinen linjaus. Uusi linjaus kulkee ylempänä harjun 
rinteellä ja mahdollistaa täten arvokkaan paahdeym-
päristön säilymisen sekä uuden paahdeympäristön ke-
hittämisen ratalinjauksen pengerryksiin.
    Hiidenmäen alueelle Nummenkylässä tulee laatia yk-
sityiskohtainen suunnitelma uhanalaisille hyönteisla-
jeille arvokkaan paahdeympäristön säilyttämisen edel-
lyttämistä toimista. Lisäksi on laadittava suunnitelma 
paahdeympäristön laajentamiseksi harjun rinteellä 
kulkevan ratalinjauksen pengerryksien ja leikkausten 
alueelle.

Tarkastelun uusi linjaus on yleissuunnitelmassa 
esitetty linjaus, joka kulkee ko. kohdalla ylempänä 
harjun rinteellä. Seuraavassa suunnitteluvaihees-
sa, ratasuunnitelmassa laaditaan yksityiskoh-
tainen suunnitelma uhanalaisille hyönteislajeille 
arvokkaan paahdeympäristön säilyttämisen edel-
lyttämistä toimista. Lisäksi laaditaan suunnitelma 
paahdeympäristön laajentamiseksi harjun rinteel-
lä kulkevan ratalinjauksen pengerryksien ja leik-
kausten alueelle.

Uhanalaisten luontotyyppien ja vesilain mukaisten ve-
siluontotyyppien esiintyminen hankealueella on selvi-
tettävä tarkemmin.
    Maanrakennustöiden kuten kuivatuksen seurauksena 
vesistöihin aiheutuvia hydrologisia muutoksia ja niiden 
vesilain mukaisen luvan tarvetta tulee arvioida tar-
kemmin hankkeen suunnittelun seuraavassa vaiheessa.
   Tarkempi vesistökohteiden kuvaus, luonnontilaisuu-
den arviointi, vesi- ja poikkeuslupatarpeiden tunnista-
minen, lupien hakeminen sekä kohdekohtainen lieven-
tämistoimenpiteiden suunnittelu tulee tehdä hankkeen 
seuraavassa vaiheessa, osana ratasuunnitelmien laa-
timista.
   Pintavesiin ja kalastoon kohdistuvien haittojen eh-
käisemiseksi vesistönylitykset tulee toteuttaa uomiin 
kajoamatta aina, kun se on mahdollista. Mikäli uomiin 
aiheutuu rakentamisesta vaikutuksia, tulee niiden lie-
ventäminen suunnitella huolellisesti ja kiintoainesmää-
rät minimoiden.
   Vesilupaa edellyttävien vesistökohteiden lisäksi myös 
muiden vesistösiltojen ja -rumpujen suunnitelmat lie-
ventämistoimenpiteineen tulee hyväksyttää ELY-kes-
kuksilla.
   Rakentamisen ja maaleikkauksen suunnittelun yhtey-
dessä tulee huomioida paineellisen pohjaveden alueet.
   Pohjavesialueiden pohjavesiolosuhteiden sekä myös 
vaikutusalueen talousvesikaivojen, vedenottamoiden ja 
lähteiden kartoitusta on tarkennettava.
    Selostuksessa esitettyjen lieventämistoimenpitei 
den yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee antaa oh-
jeistus pohjavesialueilla noudatettavista työtavoista 
esimerkiksi polttoaineiden ja koneiden käsittelyn yh-
teydessä. Rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden 
osalta tulee huomioida, ettei pohjavesialueiden ulko-
puolella syntyviä ylijäämämaita varastoida tai läjitetä 
pohjavesialueelle.

Tässä mainitut perustellun päätelmän kohdat 
huomioidaan osana normaalia radan suunnitte-
luprosessia ja siitä laadittua ohjeistusta. Lieven-
tämis-, vähentämis- ja ehkäisemistoimenpiteiden 
suunnittelu kuuluu niin ikään radan suunnitteluun 
sen kaikissa vaiheissa. Erilaisten lupien tarvetta 
selvitetään jatkuvasti osana suunnitteluprosessia 
ja lupia haetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 
Kaikista luvista ja lupatarpeista käydään tarvitta-
vat viranomaisneuvottelut kaikissa suunnittelu-
vaiheissa.
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Yhteysviranomaisen YVAsta annetussa perustellussa 
päätelmässä on edellytetty: 

Vastine:

Pohjaveden seurantasuunnitelma tulee toimittaa ym-
päristöviranomaisen arvioitavaksi viimeistään seu-
raavassa suunnitteluvaiheessa. Seuranta tulee aloit-
taa riittävän aikaisessa vaiheessa ennen rakentamisen 
aloittamista.
   Pohjavesialueiden ja pohjavesiolosuhteita muuttavien 
muiden kohteiden osalta vesilupien ja ympäristölupien 
tarve tulee varmistaa valvontaviranomaiselta viimeis-
tään seuraavassa suunnitteluvaiheessa.
    Pohjavesialueille kohdistuville rataosuuksille on tar-
peen suunnitella pohjavesisuojaus kemikaalikuljetuk-
siin liittyvien riskien torjumiseksi.
    Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota maise-
mavaikutusten lieventämistoimiin etenkin siltojen, me-
lukaiteiden ja -esteiden suunnittelussa, sillä kyseessä 
on usealla kohtaa valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuriympäristön arvot.
    Radan linjaamista muinaisjäännösalueille tulee vält-
tää.
    Hankkeen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota happamien sulfaattimaiden ja muiden mah-
dollisesti pilaantuneiden maiden tunnistamiseen ja ym-
päristöriskien hallintaan, käsittelymenetelmien valin-
taan, haittavaikutusten vähentämistoimenpiteisiin sekä 
vaikutusten tarkkailuun.

Tässä mainitut perustellun päätelmän kohdat 
huomioidaan osana normaalia radan suunnitte-
luprosessia ja siitä laadittua ohjeistusta. Lieven-
tämis-, vähentämis- ja ehkäisemistoimenpiteiden 
suunnittelu kuuluu niin ikään radan suunnitteluun 
sen kaikissa vaiheissa. Erilaisten lupien tarvetta 
selvitetään jatkuvasti osana suunnitteluprosessia 
ja lupia haetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 
Kaikista luvista ja lupatarpeista käydään tarvitta-
vat viranomaisneuvottelut kaikissa suunnittelu-
vaiheissa. 

Jatkotarkasteluun tulee pintavesivaikutusten osalta 
ottaa laajemmin kohteita kuin nyt valitut 15 kohdetta.

Ratasuunnittelmassa on käynnistetty keskustelu 
ELY-keskusten kanssa, mikä on riittävä kohteiden 
määrä. 

Läjitysalueiden suunnitteluun, niiden ympäristövaiku-
tusten arviointiin ja haittojen minimointiin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota sekä arvioida alueiden mah-
dollinen ympäristöluvan tai YVA-menettelyn tarve. 
Ylijäämämassojen sijoitussuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon kiertotalouden periaatteet. Läjitysalueiden 
tulee sijaita ympäristöltään vähempiarvoisilla ja mai-
semallisesti suljetuilla alueilla ja niille tulee suunnitel-
la maisemanhoidolliset toimenpiteet. Pilaantuneet ja 
mahdollisesti pilaantuneet ylijäämämassat tulee kul-
jettaa jätteenvastaanottoalueille.

Massojen sijoitusalueiden (ent. läjitysalue) etsimi-
nen ja suunnittelu on käynnistetty yhdessä kunti-
en ja eri toimijoiden kanssa edellä mainittujen pe-
riaatteiden pohjalta. Sijoitusalueiden suunnittelu 
on osa seuraavaa suunnitteluvaihetta, ratasuun-
nitelmaa.

Meluntorjuntaan ja meluvaikutusten kokonaisvaltai-
seen hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Suunniteltujen uusien rataosuuksien osalta tulee var-
mistaa, että meluvaikutukset jäävät alle valtioneuvos-
ton ohjearvojen.
    Hiljaisten alueiden säilyttäminen ja meluntorjun-
ta tulee ottaa osaksi suunnittelun lähtökohtia myös 
niillä alueilla, jossa ei ole melulle altistuvia asukkaita. 
Äänimaisemien ja hiljaisten alueiden säilyttämiseen 
tulee kiinnittää huomiota erityisesti vesistöjen ja va-
paa-ajanrakennusten läheisyydessä sekä laajoilla met-
sä- ja maatalousalueilla.

Meluntorjunta ja meluvaikutusten kokonaisvaltai-
nen hallinta tehdään nykyisten lakien, asetusten 
ja ohjeistusten mukaisesti yhteisesti neuvotellen 
viranomaisten kanssa. Luonnonsuojelualueiden 
osalta meluntorjunta voi olla haasteellista, mut-
ta niilläkin kohdin torjunta pyritään huomioimaan 
mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteysviranomaisen YVAsta annetussa perustellussa 
päätelmässä on edellytetty: 

Vastine:

Hankkeesta vastaavan on tärkeä tehdä yhteistyötä 
kuntien kaavoittajien kanssa, jotta löydetään parhaat 
keinot melun, runkomelun ja tärinän haittavaikutusten 
hallitsemiseksi. Uuden radan meluntorjuntatarve on 
huomioitava kuntien maankäytön suunnittelussa riittä-
vällä tarkkuudella. 

Kuntien ja erityisesti kuntien kaavoittajien kanssa 
on tehty ja tehdään yhteistyötä koko radan suun-
nittelun ajan, lisäksi yhteistyötä tehdään laajan 
muun sidosryhmän kanssa.

Meluvaikutusten lieventämis- ja torjuntatoimenpiteet 
tulee tarkentaa muu toimenpide -kohteiden osalta koh-
dekohtaisesti, mukaan lukien kiinteistöjen lunastukset.

Lunastusasiat määritetään ratasuunnitelmaihees-
sa ja viimeistään ratatoimituksessa. Muu melu-
toimenpide - kohteet tarkentuvat ratasuunnitel-
mavaiheessa, kun suunnitelmataso tarkentuuu. 
Yleissuunnitelmassa on määritetty kohteet, joita 
melulaskelmien mukaan ei pystytä suojaamaan 
tavanomaisi meluestein.
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3.1  Lähtötiedot 
Arviointi on tehty aikaisempaan selvitysaineistoon 
sekä olemassa olevaan kartta- ja suunnitelma-ai-
neistoon tukeutuen. Vaikutusten arvioinnissa on 
keskitytty ratakäytävään.  Alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen ja maankäyttöön liittyvässä vaikutus-
ten arvioinnissa on käytetty seuraavia lähteitä: 

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
• Maakuntakaavat 
• Yleiskaavat 
• Asemakaavat 
• Muut maankäytön suunnitelmat ja selvitykset. 

Arvioinnin apuna on käytetty myös karttoja ja il-
makuvia. Lisäksi lähtötietoina on käytetty Espoo–
Salo -oikoradan alustavaa yleissuunnitelmaa ja sen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liitty-
vää aineistoa (Liikennevirasto 2010). Arvioinnissa 
on käytetty maakunnan liittojen, kuntien, Maanmit-
tauslaitoksen, ympäristöhallinnon ja Museoviraston 
paikkatietoaineistoja. 

3.2  Nykytilanteen kuvaus 

3.2.1. Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Espoo–Salo -oikoradan uusi ratalinjaus sijoittuu Uu-
dellamaalla Espoon kaupungin, Kirkkonummen kun-
nan, Vihdin kunnan, Lohjan kaupungin sekä Varsi-
nais-Suomessa Salon kaupungin alueille. 

Espoo, Kirkkonummi, Vihti ja Lohja sijoittuvat Hel-
singin työssäkäyntialueelle (Tilastokeskus, 2020). 
Tilastokeskuksen tilastoissa Salo ei enää vuodesta 
2019 lähtien ole muodostanut omaa työssäkäynti-
aluettaan. Salon pendelöintitutkimuksen (2019) mu-
kaan useamman kuin joka neljännen työssä käyvän 
salolaisen työpaikka oli asuinkaupungin ulkopuolel-
la. Pendelöintiä suuntautui sekä Turkuun (48 %) että 
Helsinkiin (40 %).

Espoossa oikorata sijoittuu niin sanottuun Länsi-
radan kehityskäytävään, joka erkanee Rantaradas-
ta Espoon keskuksen ja Kauklahden asemien välillä. 
Espoossa Espoon keskuksen ja Muuralan länsipuo-
lella sijaitsee Blominmäen jäteveden puhdistamo 
sekä Gumbölen golfkenttä palveluineen. Turunväy-
län ja suunnitellun ratakäytävän maankäyttö on ny-

kyisellään muutoin pääasiassa maa- ja metsätalo-
usvaltaista. Maa- ja metsätalousalueiden lomassa 
on joitakin asutuskeskittymiä, joista radan läheisyy-
teen sijoittuvat mm. Nupurinkallio ja Kolmiranta. Li-
säksi radan läheisyyteen sijoittuvat Histan ja Gum-
bölen kartanot sekä pientaloasumista Mynttilässä, 
Forsbackassa ja Svartbäckissä. Ratakäytävän länsi-
puolelle jää maakunnallisestikin merkittävä Ämmäs-
suon ja Kulmakorven kehittyvä bio- ja kiertotalouden 
alue. 

Kirkkonummen Veikkolassa suunniteltu Espoo‒
Salo -oikorata sijoittuu moottoritien kanssa samaan 
maastokäytävään Perälänjärven ja Lamminjärven 
väliselle kannakselle nykyisen taajamarakenteen 
välittömään yhteyteen.  

Vihdin Nummelasta Lohjalle on muodostunut kau-
punkimainen taajamaketju pitkin Salpausselkää. 
Alueella on myös monipuolista teollista toimintaa. 
Vihdissä ratakäytävä sijoittuu kunnan eteläosaan 
E18-tien ja Nummelan taajaman väliin. Radan suun-
nitteluosuudella on pääasiassa maa- ja metsätalo-
usalueita ja jonkin verran kylämäistä asutusta mm. 
Tervalammella, Palojärvellä ja Huhmarissa. Vihdissä 
on varauduttu oikoradan rakentamiseen; Nummelan 
merkittävin kasvusuunta on viime vuosina ollut ete-
lään, suunniteltavan ratakäytävän suuntaan.

Lohjan Nummenkylässä Espoo‒Salo -oikorata ris-
teää Hanko‒Hyvinkää -radan kanssa. Alue on jo ny-
kyisellään liikenneväylien (Hanko‒Hyvinkää -rata, 
E18, valtatie 25, seututie 110) halkoma, mutta Num-
menkylässä on myös jonkin verran asutusta.   

Lohjan Lempolassa ratakäytävä sijoittuu Lohjan 
nauhataajaman ja E18-tien pohjoispuolelle mootto-
ritien Lempolan liittymän tuntumaan. Liittymän ete-
läpuolella sijaitsee nauhataajaman alakeskus, joka 
muodostuu sekä Ventelän vanhasta keskuksesta 
palveluineen että Lempolan uudesta kauppakeskuk-
sesta. Ratakäytävä sivuaa Lehmijärvi–Pullin maa-
seutualuetta, joka käsittää useamman kylän alueita 
ja haja-asutusalueita Lehmijärventien, Saukkolan-
tien ja Mynterläntien ympäristöissä.  

Lohjan Lempolan ja Salon Suomusjärven välillä oi-
korata kulkee pääasiassa harvaan rakennetussa ja 
maaseutumaisessa ympäristössä. Nummen, Pusu-
lan ja Saukkolan taajamat sekä Sammatin ja Kar-

jalohjan kirkonkylät eivät sijoitu suunnitellun ra-
takäytävän välittömään läheisyyteen. Asutusta 
ratakäytävän tuntumassa tällä yhteysvälillä on eni-
ten Lohjan Karnaisissa, Raatin kylässä, Halarin‒Leh-
tilän alueella sekä Suomusjärven kirkonkylään tu-
keutuen molemmin puolin E18-tietä (Suomusjärven 
ja Lahnajärven alueet). Merkittävin loma-asuntoalue 
sijaitsee Siitoonjärvellä Salon ja Lohjan rajalla. Pie-
nempiä loma-asuntojen keskittymiä sijaitsee myös 
muiden järvien läheisyydessä.  

Salossa Suomusjärven ja Muurlan välinen rataosuus 
sijoittuu E18-moottoritien ja seututien 110 eteläpuo-
lelle pääosin maa- ja metsätalousvaltaiselle alueel-
le. Suomusjärven, Hirsjärven ja Valkjärven rannoil-
la on jonkin verran loma-asutusta ja/tai maatiloja. 
Muurlan taajaman ratakäytävä ohittaa eteläpuolel-
ta noin kilometrin päästä taajamasta. Aarnionperäs-
sä suunniteltu rata sivuaa kahdesta osa-alueesta 
muodostuvaa taajamaa. Salon kaupunkialueella rata 
kulkee seututien 186 kanssa samassa käytävässä si-
vuten golf-kenttää ja jatkaen Lukkarinmäen asunto-
alueen kautta kohti Rantarataa, johon se yhtyy en-
nen Salon asemaa.

3.3  Suunnittelutilanne 

Ratalain 10 §:ssä (29.6.2016/567) todetaan rautatie-
alueen suunnittelusta ja alueiden käytön suunnitte-
lusta seuraavaa:  
• Rautatien rakentamista koskevan yleissuun-

nitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oike-
usvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealu-
een sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön 
on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai 
muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voi-
daan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin 
perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimi-
seksi. 

• Yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa ei saa 
hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voi-
daan hyväksyä vastoin voimassa olevaa ase-
makaavaa, jos kunta sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus sitä puoltavat. 

3.3.1. Maakuntakaavat 

Uudenmaan alueella yleissuunnitelman kohdalla 
ovat yleissuunnitelman laatimisen aikaan 23.9.2021 
asti olleet voimassa seuraavat maakuntakaavat: 
• Uudenmaan maakuntakaava, vahvistettu 2006, 

lainvoima 2007 
• Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 

2010, lainvoima 2012 
• Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 

2014, lainvoima 2016 
• Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava– Blomin-

mäen jätevedenpuhdistamo, vahvistettu 2012, 
lainvoima 2014 

• Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, lainvoima 
2020 

23.9.2021 asti voimassa olleissa Uudenmaan maa-
kuntakaavoissa Espoo–Salo -oikorata on osoitet-
tu päärata-merkinnällä. Päärataa koskee seuraava 
suunnittelumääräys: Radan suunnittelussa on otet-
tava huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja vi-
heryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympä-
ristö- ja maisema-arvot, pohja- ja pintavesiensuojelu 
sekä lajiston liikkuminen. Radan suunnittelussa on 
huolehdittava siitä, että liikenneväylä ei yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunni-
telmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla 
tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -ver-
kostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella melu- tai muita häiriöitä, jot-
ka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonar-
voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.  

Espoon Histan ja Vihdin Huhmarin alueet ovat voi-
massa olleissa Uudenmaan maakuntakaavoissa 
osoitettu tiivistettävinä alueina (kehittämisperiaa-
temerkintä) ja laajemmin raideliikenteeseen tukeu-
tuvina taajamatoimintojen alueina, jonka suunnitte-
lumääräyksen mukaan uuden raideliikenneyhteyden 
ja aseman suunnittelu sekä alueen maankäyttö tulee 
kytkeä toisiinsa. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden rai-
deliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamis-
päätökseen.  

Espoon Mynttilä (Myntinmäen asemavaraus) ja 
Lohjan Lempola on voimassa olleissa Uudenmaan 
maakuntakaavoissa osoitettu raideliikenteeseen 

3  Alue- ja yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 
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tukeutuviksi asemanseudun kehittämisalueiksi (ke-
hittämisperiaatemerkintä), jonka suunnittelumää-
räyksen mukaan ennen alueen yksityiskohtaisem-
paa suunnittelua alueen maankäyttö on ratkaistava 
maakuntakaavoituksessa. Merkinnällä osoitetaan 
pitkällä aikavälillä, pääasiassa maakuntakaavan 
suunnittelukauden jälkeen toteutettavat uusiin rai-
deliikenneasemiin tukeutuvat alueet. Alueelle ei tule 
suunnitella sellaista alueidenkäyttöä, joka estää tai 
merkittävästi haittaa alueen tulevaa käyttöä raide-
liikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämi-
salueena. 

Veikkola on voimassa olleissa maakuntakaavois-
sa osoitettu taajamatoimintojen alueena. Taaja-
ma-alueelle sijoittuu myös Veikkolan keskus (pää-
kaupunkiseudun aluekeskus, keskustatoimintojen 
alue).  

Nummelan Höytiönnummi (Vihti–Nummela -asema) 
on voimassa olleissa maakuntakaavoissa osoitettu 
tiivistettävänä alueena (kehittämisperiaatemerkin-
tä) ja laajemmin taajamatoimintojen alueena. Taaja-
maalueelle sijoittuu myös Nummelan keskus (kunta-
keskus, keskustatoimintojen alue). 

Lempolasta luoteeseen maakunnan rajalle Espoo–
Salo -oikoradan alue on pääasiassa niin sanottua 
valkoista aluetta. Radan poikki on osoitettu kaikkien 
kuntien alueilla muun muassa viheryhteystarpeita ja 
ulkoilureittejä.

3.3.2.  Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaavan 2050 voimaantulosta:

Uudellemaalle on laadittu kokonaismaakuntakaava, 
Uusimaakaava 2050, joka koostuu kolmesta vaihe-
maakuntakaavasta.  Espoo–Salo -oikorata sijoittuu 
Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ja Länsi-Uu-
denmaan vaihemaakuntakaavan alueille. Tullessaan 
voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa Uu-
dellamaalla voimassa olleet maakuntakaavat, lu-
kuun ottamatta neljännen vaihemaakuntakaavan 
tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen maa-
kuntakaavaa. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 
25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavojen voi-
maantulosta 7.12.2020. Muutoksenhakuviranomai-
sena toimiva Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin 
välipäätöksellään 22.1.2021 kielsi valtuuston hyväk-
symispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätetty-
jen valitusten perusteella. Täytäntöönpanokielto ai-

heutti sen, että Uusimaa-kaavakokonaisuus ei ollut 
voimassa ennen valitusten käsittelyä oikeusasteis-
sa.

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus tuli pääosin voi-
maan 24.9.2021 Helsingin hallinto-oikeuden käsi-
teltyä kaavakokonaisuudesta jätetyt valitukset. 
Päätösten mukaan valtaosa valituksista hylättiin. 
Hallinto-oikeuden hyväksymät valitukset koskivat 
kumottavaksi esitettyjä luonnonsuojelualue- ja Na-
tura 2000 -merkintöjä sekä kaupan ratkaisua taaja-
matoimintojen kehittämisvyöhykkeillä pääkaupunki-
seudun ulkopuolella.

Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan hallinto-oi-
keuden päätökset eivät kuitenkaan mahdollista kaa-
vojen yksiselitteistä tulkintaa. Koska hallinto-oikeu-
den päätökset eivät ole yksiselitteisiä, Uudenmaan 
liitto on tehnyt oman tulkintansa ohjaavasta ja voi-
massa olevasta kaavakokonaisuudesta. Tulkintaa 
tarvitaan, kunnes kaavat on lainvoimaisesti ratkais-
tu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Uusimaa-kaavan muutoksenhakuprosessi on tois-
taiseksi kesken. Hallinto-oikeuden päätöksistä on 
haettu yhteensä 24 jatkovalituslupaa. Myös Uuden-
maan liitto on hakenut jatkovalituslupaa.

Uusimaa-kaavan 2050 sisällöstä:

Uusimaa-kaavan päätavoitteita, jotka jakautuvat 
useisiin alatavoitteisiin, ovat: 
• Kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen 

tasapaino. 
• Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnon 

ja luonnonvarojen kestävä käyttö. 
• Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen. 
• Kestävä kilpailukyky. 
 
Uusimaa-kaava 2050 on aiempia maakuntakaavoja 
strategisempi ja siinä keskitytään valtakunnallisten 
ja maakunnallisten intressien sekä seutujen kehit-
tymisen kannalta välttämättömiin kysymyksiin. Sa-
malla annetaan enemmän suunnitteluvaraa kunta-
kaavoitukselle.  

Uudenmaan vahvan kasvun johdosta maakuntakaa-
voituksen suurimpana haasteena on saada uudet 
asukkaat ja työpaikat sijoittumaan mahdollisimman 
kestävästi. Uusimaa-kaavaan liittyy toteuttamisoh-
jelma, joka osoittaa Uudenmaan aluerakenteen ke-
hittymisen prioriteetit. Koska Uudenmaan eri osien 
kasvun määrä ja nopeus riippuu muun muassa kun-
takaavoituksesta ja kuntien investoinneista, hank-
keille ei esitetä toteuttamisvuotta, vaan liikenne-

käytävittäin eri infrahankkeiden vaiheistus, sekä 
riippuvuudet toisistaan ja maankäytön kehityksestä.  

Uusimaa-kaavassa 2050 varaudutaan Espoo–
Salo oikoradan ja sen edellyttämän Espoon kaupun-
kiradan toteuttamiseen. Uusi raideyhteys Helsingin 
ja Turun välillä eli Espoo–Salo -oikorata on osoitet-
tu Uusimaa-kaavassa 2050 pääratamerkinnällä voi-
massa olevan maakuntakaavan ja vuonna 2010 val-
mistuneen alustavan yleissuunnitelman linjauksen 
mukaisesti. Pääratamerkintään liittyy maankäyttö- 
ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Radan linjaus ja asemapaikat tarkentuvat yleis- ja 
ratasuunnitelmassa.  

Uusimaa-kaavassa 2050 Myntinmäen, Histan, Vih-
ti–Nummelan (ja Huhmarin) sekä Lempolan ase-
manseutujen alueet on osoitettu uusina raide-
liikenteeseen tukeutuvina taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeinä (pallokuvioinen rasteri). Ke-
hittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan tuleviin 
asemanseutuihin tukeutuvat, maakunnan kehittämi-
sen kannalta merkittävät uudet taajamatoimintojen 
vyöhykkeet. Suunnittelumääräyksen mukaan uuden 
raideliikenteeseen tukeutuvan taajamatoiminto-
jen kehittämisvyöhykkeen maankäyttö sekä uuden 
tai olevan raideliikenneyhteyden ja uuden aseman 
suunnittelu tulee kytkeä toisiinsa. Vyöhykkeelle ei 
tule suunnitella sellaista alueidenkäyttöä, joka es-
tää tai merkittävästi haittaa alueen tulevaa kehit-
tämistä tiiviiksi, monipuolisia toimintoja ja palvelui-
ta mahdollistavaksi, raideliikenteeseen tukeutuvaksi 
taajama-alueeksi. Vyöhykkeellä tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin. 
Kunkin vyöhykkeen toteuttaminen voi alkaa jo ennen 
kuin alueella on asema. Poikkeuksena ovat Histan ja 
Lempolan alueet, joiden toteuttaminen tulee kytkeä 
uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan to-
teuttamispäätökseen. 

Veikkolan asemanseudun alue on osoitettu taaja-
matoimintojen kehittämisvyöhykkeenä (pystyvii-
voitusrasteri). Ko. kehittämisperiaatemerkinnällä 
osoitetaan suurimpiin ja monipuolisimpiin keskuksiin 
tukeutuvat, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittävät taajamatoimintojen vyö-
hykkeet, joiden yhdyskuntarakenteen kehittämisellä 
ja tehostamisella on erityistä merkitystä koko maa-
kunnan kehittämisen kannalta. Taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeet sisältävät pääosin jo olemas-
sa olevia taajamia, joilla yhdyskuntarakenne on jo 
nykyisellään kestävää tai kehitettävissä sellaiseksi. 
Suunnittelumääräyksen mukaan Helsingin seudul-
la vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkos-
tomaisena joukkoliikennekaupunkina.

Nummen pitkän aikavälin asemavaraus sijoittuu Uu-
simaa-kaavassa  alueelle, jolla ei ole maakuntakaa-
vamerkintöjä, mutta jota koskee maakuntakaavan 
yleiset määräykset (ns. valkoinen alue).

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävänä 
joukkoliikenteen vaihtopaikkana (violetti kolmio) Uu-
simaa-kaavassa on osoitettu Hista, Vihti–Nummela 
ja Lempola. Maakunnallisesti merkittävänä liityntä-
pysäköintialueena (sininen kolmio) on osoitettu His-
ta, Veikkola, Huhmari, Vihti–Nummela ja Lempola.

Uusimaa-kaavan ehdotuksen mukaan Espoo–
Salo -oikorata on Itäradan ja Tallinna-tunnelin ohella 
tärkeimpiä kansainvälistä saavutettavuutta paran-
tavia hankkeita, joka parantaa niin Uudenmaan kuin 
koko Suomenkin kilpailukykyä. Myös Helsingin ja Tu-
run välisen Rantaradan joukkoliikennettä tulee ke-
hittää olemassa olevaan rataan tukeutuen. 

Espoo–Salo -oikoradasta todetaan Uusimaa-kaavan 
2050 ehdotusten kaavaselostuksessa lisäksi seu-
raavaa: 
• Helsinki, Turku ja Tampere muodostavat merkit-

tävän ja laajentuvan kasvukolmion. Väylävirasto 
on tehnyt selvityksiä Helsinki–Turku -radan hen-
kilöliikenteen kehitysnäkymistä, taloudellisista 
vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittä-
misestä. Helsinki–Turku -yhteysvälillä (niin kut-
suttu Tunnin juna -hanke) on strateginen mer-
kitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea 
junayhteys kaupunkien välillä palvelee laajaa 
joukkoa ihmisiä. Hankkeen myötä Helsinki–Turku  
välin matka-aika lyhentyy, mikä parantaa aluei-
denvälisiä kulkuyhteyksiä sekä laajentaa näin 
työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta. Lisäksi 
hankkeella pyritään laajentamaan yritysten lii-
ketoiminta-alueita, tukemaan matkailua sekä 
kasvattamaan alueiden vetovoimaa ja kilpailu-
kykyä. 

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
edellyttävät koko maan monikeskuksisen, ver-
kottuvan ja hyviin yhteyksiin perustuvan alue-
rakenteen sekä joukkoliikenteen edistämistä. 
Alueiden välisellä verkottumisella ja yhteistyöl-
lä vahvistetaan alueiden toimintaedellytyksiä ja 
vetovoimaa. Erikseen mainitaan kansainvälisesti 
ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhte-
yksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki kehottaa maakun-
takaavoituksen yhteydessä kiinnittämään eri-
tyistä huomiota ympäristön ja talouden kannalta 
kestäviin liikennejärjestelyihin. Myös valtakun-
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nalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) kehot-
tavat hyödyntämään ensisijaisesti olemassa 
olevia liikenneverkostoja. VAT:eissa kuitenkin to-
detaan, että uusia yhteyksiä kehitetään liiken-
teellisten tarpeiden mukaisesti. Helsingin ja Tu-
run väliset liikenneyhteydet ovat osa Euroopan 
laajuista TEN-T -ydinverkkokäytävää, joten rai-
deliikenteen nopeuttaminen tällä välillä on ta-
voiteltavaa. Espoo–Salo -oikoradan ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa (YVA) todetaan, että 
rata lisää toteutuessaan Helsingin ja Turun kau-
punkiseutujen vetovoimaisuutta. Tämä paran-
taisi VAT:iden mukaisesti edellytyksiä kehittää 
elinkeino- ja yritystoimintaa. 

Uuden oikoradan vaikutuksista Uusimaa-kaavassa 
todetaan seuraavaa:
• Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen 

yhteydessä tehtyjen rakennemallitarkastelu-
jen mukaan nykyisiin ratoihin perustuva rakenne 
vahvistaa nykyisten keskittymien roolia ja edis-
tää yritystoiminnan keskittymistä. Uudet radat 
puolestaan laajentavat hyvän saavutettavuu-
den piirissä olevaa yritystoiminnan ydinaluetta. 
Espoo–Salo -oikorata ja sen neljä uutta aseman-
seutua parantavat Lohjan yrityskeskittymän ja 
pääkaupunkiseudun yrityskeskittymän välistä 
yhteyttä ja kasvua. Rantaradan varren kuntien 
asukas- ja työpaikkamäärien kehitys on laadit-
tujen ennusteiden mukaan sama nykyisiin ra-
toihin perustuvassa rakennemallissa ja Espoo–
Salo -oikoradan sisältävässä rakennemallissa. 

• Kun Helsingin ja Turun välinen valtakunnallinen 
yhteys siirtyy uudelle radalle, Rantarataa ja sen 
liikennöintiä voidaan kehittää palvelemaan pa-
remmin maakunnallista liikkumistarvetta.  

3.3.3. Varsinais-Suomen  maankunta-
kaavat

Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seu-
tukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaa-
voi na. Alueella on yleissuunnitelman kohdalla 
voi massa Salon seudun maakuntakaava, vahvistus-
päätös 12.11.2008. 

Kokonaiskaavaa on täydennetty teemasisältöisillä 
vaihemaakuntakaavoilla: 
• Salo–Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, 

vahvistuspäätös 4.12.2012 

• Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspää-
tös 9.9.2014 

• Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen 
vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 11.6.2018, lainvoima 2020. 

• Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti 
7.12.2015 luonnonarvojen ja -varojen vaihemaa-
kuntakaavan laadinnan. Päivittyviä maakun-
takaavassa huomioitavia aineistoja ovat pää-
sääntöisesti erityislainsäädännön ohjaamana 
määritetyt alueet ja kohteet, kuten luonnon-
suojelu- ja pohjavesialueet.   Maakuntavaltuus-
to hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvo-
jen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 14.6.2021. 
Hyväksymispäätöksestä tehtiin 4 kpl valituksia, 
jotka tullaan käsittelemään Turun hallinto-oi-
keudessa. Maakuntahallitus määräsi kokoukses-
saan 13.9.2021 kaavan tulemaan voimaan maan-
käyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.

 

Salon seudun maakuntakaava ja Salo–Lohja -oiko-
radan vaihemaakuntakaava
Salon seudun maakuntakaava-alueen muodostavat 
Salon ja Someron kaupungit sekä Halikon, Kiikalan, 
Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suo-
musjärven ja Särkisalon kunnat. Keskeinen kysymys 
Salon seudun maakuntakaavassa on ollut nopean 
ratayhteyden saaminen Turusta Helsinkiin, mitä ai-
kaisempi, vahvistetun seutukaavan mukainen EL-
SA-ratavaraus ei mahdollistanut. Varsinais-Suomen 
ja myös Salon seudun kannalta on nähty elintärkeäk-
si raideliikenteen palvelutason parantaminen sekä 
työmatkaliikenteen että tavaraliikenteen tarpeisiin. 

Ratayhteys Salosta Uudenmaan maakunnan rajalle 
on esitetty Salon seudun maakuntakaavassa yhte-
ystarpeena. Myöhemmin on laadittu Salo–Lohja -oi-
koradan vaihemaakuntakaava, jossa raideliikenteen 
yhteystarve kumottiin ja sen tilalle osoitettiin Uusi 
rautatie -merkintä. Välillä Turku–Salo maakunta-
kaavassa varaudutaan kaksoisraiteeseen, joka mah-
dollistaa paikallisliikenteen kehittämisen. Turku–
Salo -välin kehittäminen voidaan maakuntakaavan 
mukaan toteuttaa vaiheittain, jossa ensimmäisessä 
vaiheessa rakennetaan tarvittavat kohtauspaikat. 

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai-
hemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palvelui-
den ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa on keski-
tytty taajamien maankäyttöön sekä taajamiin liitty-
viin kaupan palveluverkon ja liikenteen kysymyksiin. 
Kaavan strateginen tavoite on suunnata taajamien 
kasvu nykyisille maakuntakaavan mukaisille aktiivi-

sen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityises-
ti vetovoimaisuustekijöiltään kehitettäville alueille. 
Ratkaisulla edistetään yhdyskuntarakenteen ehey-
tymistä, mahdollistetaan liikennejärjestelmän kes-
tävä kehittäminen ja parannetaan palveluiden moni-
puolista saavutettavuutta. Vaihemaakuntakaavassa 
on lisäksi ratkaistu maankäytön ja liikenteen erityis-
kysymyksiä sekä yhdenmukaistettu liikenteen mer-
kintöjä ja määräyksiä. 

Rautatieliikenteen kehittämisestä maakuntakaavas-
sa todetaan seuraavaa: 
• Helsinki‒Turku nopean raideyhteyden raken-

taminen on osa Etelä-Suomen toiminnallisen 
aluerakenteen kehittämistä osana Euroopan 
laajuista TEN-T -korridooria. Investoinnin täysi-
määräinen hyödyntäminen edellyttää maakun-
nan sisäisen saavutettavuuden parantamista ja 
matkakeskusten toteuttamista osana aseman-
seutujen maankäytön tehostamista. Em. toimen-
piteet edellyttävät myös Turku–Uusikaupunki-
radan sähköistämistä VAK-ratapihatoimintojen 
vähentämiseksi, mille on myönnetty rahoitus 
keväällä 2017. 

• Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen tavoit-
teena on yhdistää kestävin liikennemuodoin Tu-
run ja Loimaan, Salon sekä Uudenkaupungin seu-
tukeskusten tiiviin päivittäisen vuorovaikutuksen 
vyöhykkeet Varsinais‐Suomen maakunnan yhte-
näiseksi työ‐ ja asuntomarkkina‐alueeksi.  

• Turun, Salon ja Loimaan raideliikennepaikat si-
sältyvät merkintään ”matkakeskus”. Matkakes-
kuksissa tulee huomioida liityntäpysäköinnin ja 
sähköautojen latauspistetarpeet sekä matka-
ketjujen sujuvuus eri liikkumispalvelujen välillä. 
Matkakeskukset toimivat liikenteen solmukohti-
na monipuolisine toimintoineen. Saramäkeen on 
osoitettu terminaaliratapihalle aluevaraus. 

Muurlan ja Suomusjärven asemaympäristöjen ke-
hittämiseen vaatimaan maankäytön muutokseen on 
maakuntakaavoituksessa varauduttu kehittämispe-
riaatemerkinnöin (taajamatoimintojen kehittämisen 
kohdealue). Taajamatoimintojen kehittämisen koh-
dealuemerkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät, en-
sisijaisesti kehitettävät, seudullista palveluverk-
koa vahvistavat alueet. Merkintää koskee seuraava 
suunnittelumääräys:  
• Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa turvaa-

malla alueen palvelut maankäyttöä kehittämällä 
ja edistämällä palvelujen kestävää saavutetta-
vuutta.

• Asemapaikkojen yhteydessä alueen maankäyt-
tö ja liikenneverkko suunnitellaan ja mitoitetaan 
paikallisjunaliikenteen toimintaedellytyksiä suo-
sivaksi ja matkaketjuja tukevaksi.

• Alueen kehittämisessä tulee turvata luonto-, 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä yh-
tenäisten virkistysalueiden ja ekologisten yhte-
yksien jatkuvuus.
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3.3.4. Yleiskaavat 

Taulukko 1. Yleissuunnitelman alueella on voimassa seuraavat oikeusvaikutteiset yleiskaavat, tilanne 12.1.2022

Kunta Yleiskaavan nimi Hyväksyminen KHO päätös /  
voimaantulo Huomiot

Espoo Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I  YM 27.6.1996

Kaavassa ei ole ESA-rataa. Espoon pohjois- ja kes-
kiosien yleiskaava mahdollistaa Espoo–Salo -oiko-
radan jatkosuunnittelun ja korvaa tältä osin Espoon 
pohjoisosien yleiskaavan (osa I).

Espoo Keskuspuisto II osayleiskaava  Voimaan 
16.8.2006

Kaavaan on merkitty rautatiealue. Ei muutostarvet-
ta.

Espoo Blominmäen osayleiskaava  Voimaan 
3.6.2015

Kaavaan on merkitty rautatiealue. Ei muutostarvet-
ta.

Espoo Espoon eteläosien yleiskaava 2020  Voimaan 
17.2.2010

Kaavaan on merkitty ESA-rata merkinnällä joukko-
liikenteen yhteystarve. Ei muutostarvetta.

Kirkkonummi Kirkkonummen yleiskaava  Voimaan 
19.5.1999

Kaavassa ei ole ESA-rataa.  Edellyttää kaavamuu-
tosta, joka vireillä, ks. seuraava taulukko. 

Vihti Vihdin strateginen yleiskaava 21.2020 Voimaan 
19.10.2021

Vihdin strategisessa yleiskaavassa on huomioitu 
ESA-rata ja ympäröivä maankäyttö ja kaava mah-
dollistaa Espoo–Salo -oikoradan jatkosuunnittelun.

Lohja Taajamaosayleiskaava 10.10.2012 Voimaan 
2.3.2016

Kaavaan on merkitty ESA-rata. Ei muutostarvet-
ta radan osalta. Taajamayleiskaavan muuttaminen 
ei ole edellytyksenä Espoo–Salo -oikoradan yleis-
suunnitelman hyväksymiselle. 

Lohja (Num-
mi-Pusula) Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaava  Voimaan 

19.1.2009

ESA-rata osoitettu ratayhteystarvemerkinnällä. 
Ympäröivä maankäyttö edellyttää kaavamuutosta, 
joka vireillä, ks. seuraava taulukko. 

Lohja  
(Sammatti) Sammatin pohjoisosien yleiskaava 16.4.2007 28.11.2008 

(KHO)
Kaavassa ei ole raidevarauksia. Edellyttää kaava-
muutosta, joka vireillä, ks. seuraava taulukko.

Salo (Suo-
musjärvi) Keskustan pohjoisosan–moottoritien–Lahnajärven osayleiskaava

16.12.2004 
(Suomusjärven 

kunta)
 

Kaavassa ei ole ratavarausta. Edellyttää kaava-
muutosta joka vireillä, ks. seuraava taulukko (Oi-
korataosayleiskaava Suomusjärvi) 

Salo Kiskon rantayleiskaava 19.6.2000  
(Kiskon kunta)  

Kaavassa ei ole ratavarausta. Edellyttää kaava-
muutosta tai kaavan kumoamista tarvittavin osin 
(Hirsijärvi), joka vireillä, ks. seuraava taulukko 
(Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalon-
salmen kohdalla). 

Salo Salon keskustan osayleiskaava 2035 7.4.2014 30.6.2016 
(KHO)

Kaavassa on varauduttu ESA-rataan. Ei muutostar-
vetta.

Salo Salon kaupungin yleiskaava 2020 13.11.2006 13.5.2009

Kaavan ratavaraus poikkeaa ESA-radan linjaukses-
ta. ESA-radan yleissuunnitelman edellyttämä kaa-
vamuutos kaava-alueen itäosassa (Aarnionperä–
Muurla) on hyväksytty ja voimassa.

Salo Oikorataosayleiskaava Aarnionperä–Muurla 8.3.2021 8.5.2021 Kyseessä on Salon yleiskaavan 2020 muutos välillä 
Aarnionperä–Muurla.

Lisäksi oikeusvaikutuksettomassa Salon Muurlan yleiskaavassa 2010 (päivätty 16.5.2000) on esitetty varaus suunnitellulle rautatielle ja tunnelille. 
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Taulukko 2. Yleissuunnitelmatyön aikana muutetut ja vireillä olevat yleiskaavat, tilanne 29.9.2022.

Kunta Yleiskaavan nimi Vireilletulo/aloitus-
vaihe

Valmisteluvaihe Ehdotusvaihe Hyväksyminen Huom.

Espoo Pohjois- ja Keski-Espoon 
osayleiskaava

Kaavaluonnos 29.11.2012 oli 
nähtävillä 2.4.–3.5.2018

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. – 
20.10.2020

Espoon Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kaavan 15.11.2021.

Kirkkonummi Pohjoisen Kirkkonummen lii-
kennekäytävän osayleiskaava

Vireilletulo 7.6.2019
OAS hyväksytty 
21.3.2019

Valmisteluaineisto oli nähtävil-
lä 25.6.–11.9.2020

OAS:n mukaan: kevät 2020 OAS:n mukaan: syksy 2020

Vihti Tervalammen osayleiskaava Päivitetty OAS on hy-
väksytty kunnanhal-
lituksessa 21.06.2021.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 
10.2.–18.3.2016. Kh hyväksyi 
tarkistetut tavoitteet 24.4.2017

Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä, 
vaikka Tervalammen osayleiskaavaa ei 
olisi hyväksytty.

Vihti Etelä-Nummelan osayleiskaa-
va

Kate (ltk): OAS hy-
väksytty ja nähtäville 
19.11.2019

Kaavan valmisteluaineis-
to (ollut nähtävillä 20.10. 
–18.11.2020)

 Nähtävillä 01.06.2021–30.06.2021 Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä, 
vaikka Etelä-Nummelan osayleiskaavaa 
ei olisi hyväksytty.

Lohja Y5 Lohjansolmun asemanseu-
dun ja Lehmijärvi–Pulli maa-
seutualueiden osayleiskaava

Kuulutus 8.2.2017 Valmisteluaineisto oli nähtävil-
lä 10.1. – 8.2.2019
Ltk: 20.11.2019
Valmisteluaineisto oli näh-
tävillä toisen kerran 28.11.–
31.12.2019

Nähtävillä 17.8.–15.9.2020 5a osayleiskaava hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 17.8.2022. 
Tarvitaan kaava Y5a, mutta 
Y5b-kaavaa ei tarvita.

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-alue on 
jaettu kahteen osaan. Y5a Lohjansol-
mun asemanseudun ja Lehmijärvi–Pulli 
maaseutualueiden osayleiskaava sijoit-
tuu alueen eteläosaan ja Y5b Lehmijär-
vi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaava 
alueen pohjoisosaan.

Lohja Y7 Nummi-Pusulan eteläosien 
osayleiskaavan muutos (Es-
poo–Salo -oikorata)

Kaavoitusohjelma 
2019–2021

Kaavaluonnos oli nähtävillä 
7.1.–7.2.2020

Nähtävillä 17.8.–15.9.2020 Y7 osayleiskaava hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 17.8.2022.

Lohja Y8 Sammatti, Pohjoisosien 
osayleiskaavan muutos (Es-
poo–Salo -oikorata)

Kaavoitusohjelma 
2019–2021

Kaavaluonnos oli nähtävillä 
7.1.–7.2.2020

Nähtävillä 17.8.–15.9.2020 Y8 osayleiskaava hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 17.8.2022.

Salo (3205/10.02.02/2019) Oikora-
taosayleiskaava Suomusjärvi

Kaava tullut vireil-
le ja OAS nähtävillä 
25.10.2019 alkaen

10/2019–3/2020
Ltk: 2/2020
Nähtävillä 12.3.–15.4.2020

Nähtävillä 16.11. – 15.12.2020 Kaupungin valtuusto  8.3.2021 Kyseessä on Keskustan pohjoisosan–
moottoritien–Lahnajärven osayleiskaa-
van muutos Suomusjärven kohdalla.

Salo (3359/10.02.02/2019) Kiskon 
rantayleiskaavan kumoaminen 
Sammalonsalmen kohdalla

Vireille 9.11.2019. Pa-
laute OAS:sta 11.11.–
10.12.2019

Nähtävillä 16.11. – 15.12.2020. Kaupungin valtuusto 19.4.2021 Kyseessä on Kiskon rantaosayleiskaavan 
pohjoisosan (Hirsijärvi) kumoaminen.

Tavoitteena on laatia yleiskaavat ratalinjauksen mukaisiksi ennen yleissuunnitelman hyväksymistä. Yleiskaavatilanne päivittyy kuntien kaavoitustyön työn edetessä. 
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3.3.5. Asemakaavat 

Seuraavilla alueilla sijaitsee asemakaavoja, jotka si-
joittuvat ratakäytävän kohtaan osittain tai kokonaan 
(tarkastelualue 30+30 m): 

Espoo 
Espoossa on voimassa seuraavat keskeisimmät 
yleissuunnitelmaa koskevat asemakaavat: 

Espoo–Salo -oikorata osuu Espoossa seuraavien 
asemakaavojen kohdalle. 
• 8.9.2014 Blominmäen asemakaava 
• 11.12.2017 Kulmakorpi I.  

Molemmissa asemakaavoissa on ratavaraus, eikä 
asemakaavoja tarvitse Espoo–Salo -oikoradan takia 
muuttaa. 

Kirkkonummi 
Kirkkonummella Espoo–Salo -oikoradan linjaus si-
joittuu kunnan pohjoisosaan ja Veikkolaan, jossa on 
voimassa seuraavat Espoo–Salo -oikorataa koske-
vat asemakaavat: 
• 2.12.2016 Perälänkannas asemakaavan muutos, 

Veikkola 
• 16.10.2014 Suonsyrjä asemakaavan muutos, 

Veikkola 
• 6.6.2014 Perälänjärvi asemakaavan muutos, 

Veikkola 
• 18.12.2006 Metsäkallio asemakaavan muutos, 

Veikkola 
• 3.5.2000 Veikkola asemakaavan muutos, Veik-

kola 
• 23.10.1967 Asemakaava Veikkola. 

Espoo–Salo -oikoradan linjaus on otettu huomioon 
asemakaavoissa. 

Vihti 
Vihdissä Espoo–Salo -oikoradan linjauksen kohdal-
la Palojärvellä on asemakaava. Rata on siinä otettu 
huomioon. 

Lohja 
Lohjalla Espoo–Salo -oikoradan linjauksen kohdalla 
on Muijalassa seuraava asemakaava:  
• 30.10.2002 Muijala korttelit 504–507. 

Asemakaavassa Espoo–Salo -oikorataa ei ole otettu 
huomioon. Lohjan kaupunki ei kuitenkaan näe estettä 
yleissuunnitelman hyväksymiselle.  

Salo 
Salon keskustaajaman alueet on laajalti asemakaa-
voitettu. Oikoradan linjaus sijoittuu Salon keskustan 
itäpuolisilla alueilla Muurlan ja Suomusjärven ase-
makaavoitettujen taajamien tuntumaan. 
 
Seuraavassa on keskeisimmät yleissuunnitelmaa 
koskevat asema- ja rantakaavat lähinnä Salon Luk-
karinmäellä ja Kiskon alueilla. 
• 10.11.2003 (hyväksytty) Asemakaava no 

73406069. Asemakaavaa on tarkistettava. 
Yleissuunnitelman mukainen ratalinjaus sijoit-
tuu yleisen tien alueelle (LT) ja mahdollisesti 
myös YO-8 alueelle. 

• 14.5.1998 Asemakaavan muutos, Anisi (11).  
Kaavaan merkitty rautatiealeen eritasoristeys 
mahdollistaa yleissuunnitelman mukaisen rat-
kaisun. 

• 31.1.1994 Asemakaavan muutos Horn (2) Armfelt 
(3) Meriniitty (4).  
Asemakaavassa esitetty vesialueen ylittävä 
rautatie-aluevaraus saattaa vähäisesti levey-
deltään poiketa yleissuunnitelman mukaisesta 
ratkaisusta. 

• 20.3.1987 Asemakaavan muutos Alhaisi (13).  
Kaavaan merkitty maanalainen tila, jota saa-
daan käyttää rautatien liikennealueena, poikke-
aa rajaukseltaan vähäisesti yleissuunnitelman 
mukaisesta ratkaisusta. 

• 19.7.1983 Asemakaava Anisi (11) Asemakaavan 
muutos Horn (2); Anisi (11); Lukkarinmäki (12) Al-
haisi (13).  
Asemakaavaan merkitty rautatiealueen ja tun-
nelin varaus poikkeaa yleissuunnitelman mu-
kaisesta ratkaisusta, joka sijoittuu enemmän 
lounaaseen. Asemakaavaa on tarkistettava 
puisto- ja AO-35 erillispientalojen korttelialuei-
den osilta. 

• 29.11.1965 (hyväksytty). Asemakaava no 
73402082E.   
Asemakaavaa on tarkistettava AR-14 kortteli-
alueiden osalta koillisreunalla. 

• 13.11.1962 (hyväksytty). Asemakaava no 
73407015E.   
Asemakaavaa on tarkistettava puisto- ja AO-2 ja 
AO-35 erillispientalojen korttelialueiden osilta. 

• 15.9.1983 Kiikala Hirsijärvi rantakaava  
Rantakaavaan on merkitty yleissuunnitelmalin-
jauksen kohdalla rautatiealue (LR), kauttakul-
ku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen 
(LT) ja maa- ja metsätalous (M) aluevarukset. 
Kaavaa on tarkistettava vähäisesti em. alueiden 
osalta. 

• 19.7.1989 Kiikala‒Hirsijärvi Paunlehden ranta-
kaava  

Yleissuunnitelman mukainen uusi tiejärjestely 
saattaa edellyttää vähäistä kaavatiemuutosta 
rantakaavaan. Ratalinjaus sijoittuu pääosin ran-
takaava-alueen ulkopuolelle. 

• 1.5.1983 Pohjois – Sammalon rantakaava  
Linjaus sijoittuu kaavan maa- ja metsätalous-
alueelle, jota koskee määräys: kasvavaa puus-
toa ei saa kaataa, muuten kuin metsänhoidol-
lisista syistä. Tämä todennäköisesti edellyttää 
rantakaavan tarkistamista. 

• 30.11.1994 Kisko Sammalon kylä, rantakaava 
(Kierourenperä Rn:o 1:41)  
Rantakaavaan merkitty rautatiealueen varaus 
on etelämpänä kuin yleissuunnitelman linjaus. 
Yleissuunnitelman linjaus sijoittuu vähäisel-
tä osalta maa- ja metsätalousalueelle kaavan 
pohjoisosassa. 

• 4.9.1990 Metsä–Valkjärven rantakaava  
Linjaus sijoittuu tunnelissa kaavan retkeily- ja 
ulkoilualueelle. Kaavassa ei ole varauduttu rau-
tatietunneliin, joten tarkistaminen saattaa tulla 
kysymykseen.

Seuraavilla alueilla sijaitsee vireillä olevia asema-
kaavoja, jotka sijoittuvat ratakäytävän läheisyyteen: 

Lohja 
Lohjan Routiossa ja Tavolassa asemakaavat sijoittu-
vat ratalinjan välittömään läheisyyteen moottoritien 
eteläpuolelle. 

Salo 
Asemakaavan muutos Salmenranta. Lukkarinmäen 
(12) kaupunginosan korttelin (10) tontti (10) sekä 
puisto- ja katualuetta. Asemakaavan laatiminen ja 
kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 12.3.2018. 

3.4  Arviointimenetelmä 
Espoo‒Salo -oikoradan rakentamisella on valtakun-
nallisia (valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den toteutuminen), seudullisia ja paikallisia 
vai ku tuksia. Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu Es-
poo–Salo -oikoradan suhde valtakunnallisiin aluei-
denkäyttötavoitteisiin, nykyiseen maankäyttöön 
sekä voimassa ja vireillä oleviin suunnitelmiin. Suun-
nitelmaa on arvioitu sen suhteen, miten oikoradan 
yleissuunnitelman mukainen ratkaisu tukee hank-
keen tavoitteita sekä maakuntien ja kuntien nykyis-
tä ja suunniteltua maankäyttöä tai ovat ristiriidassa 
niiden kanssa.  

Espoo–Salo -oikoradan vaikutukset yhdyskunta-
rakenteeseen ja maankäyttöön sekä maankäytön 
suunnitelmiin on selvitetty asiantuntija-arviona. Ar-
vioinnissa on selvitetty hankealueen ja sen ympäris-
tön maankäyttö ja kaavoitustilanne. Uudella ratalin-
jalla on välittömien vaikutusten lisäksi merkittäviä 
välillisiä vaikutuksia.  

Espoo–Salo -oikoradan ja sen asemien vaikutuksia 
on tutkittu ja tutkitaan parhaillaan useissa yhteyk-
sissä: 
• Maakunta- ja kuntakaavoituksen yhteydessä ar-

vioidaan oikoradan vaikutukset maankäyttö- ja 
rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

• Vuonna 2019 käynnistyneen Helsinki–Turku no-
pean junayhteyden hankekokonaisuuden ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyssä on 
arvioitu hankkeen vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen ja maankäyttöön. YVA-menettely on ol-
lut käynnissä samaan aikaan Espoo–Salo -oiko-
radan yleissuunnittelun kanssa. 

• Uudenmaan liitto teetti Lännen ratakäytävien 
(Rantarata ja ESA-rata) maankäytön tarkaste-
lu ja vaikutusten arviointiselvityksen konsult-
tityönä keväällä 2020. Selvitys laadittiin yh-
dessä kuntien ja viranomaisten kanssa.  Siinä 
tarkasteltiin Rantaradan ja suunnitteilla ole-
van Espoo–Salo -oikoradan asemiin tukeutuvaa 
maankäyttöä ja sen kehittämisen edellytyksiä 
ja mahdollisuuksia sekä näiden riippuvaisuuksia 
ratoihin ja junaliikenteen toteutumiseen kolmen 
lähtöskenaarion pohjalta. Työssä arvioitiin myös 
edellä mainittujen keskinäisiä vaikutuksia sekä 
vaikutuksia muun muassa alue- ja yhdyskunta-
rakenteeseen, aluetalouteen ja kestävän kehi-
tykseen.

Tämän yleissuunnitelman yhteydessä vaikutusten 
arvioinnissa keskitytään oikoradan ratakäytävään ja 
sen lähiympäristöön. Arvioinnin avulla pyritään tu-
kemaan oikoradan teknistä suunnittelua siten, että 
löydetään maankäytön kannalta kokonaisuutena pa-
ras ratalinjaus (vaaka- ja pystygeometria), joka on 
myös teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoi-
nen.
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3.5  Yleissuunnitelman  
suhde valtakunnallisiin  
alueidenkäyttötavoitteisiin 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista 14.12.2017. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen 
pääasiassa maakuntakaavojen kautta. Valtakunnal-
lisista alueidenkäyttötavoitteista alue- ja yhdyskun-
tarakenteeseen ja maankäyttöön liittyvät erityisesti 
seuraavat tavoitteet. 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkot-

tuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-
netta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vah-
vuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 

• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssi-
tehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeu-
tuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakentee-
seen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan 
yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.

• Merkittävät uudet asuin, työpaikka- ja palvelu-
toimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta 
hyvin saavutettavissa.

Tehokas liikennejärjestelmä 
• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestel-

män toimivuutta ja taloudellisuutta varmista-
malla edellytykset tavara- ja henkilöliikenteen 
solmukohtien toimivuudelle. 

• Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jat-
kuvuus ja kehittämismahdollisuudet.

Espoo–Salo -oikorata tukee osaltaan Suomen kil-
pailukyvyn parantamista ja hankkeesta hyötyvien 
alueiden ja yhdyskuntien kehittymistä elinvoimaisi-
na. Alueiden välisellä verkottumisella ja yhteistyöl-
lä voidaan vahvistaa alueiden toimintaedellytyksiä 
ja vetovoimaa. Kansantalouden ja resurssitehokkuu-
den kannalta on tärkeää hyödyntää olemassa olevaa 
rakennetta mahdollisimman hyvin. Hanke tukee ja 
luo edellytyksiä uusien kaupunkien ja keskusten ku-
ten Vihdin ja Lohjan kytkeytymistä valtakunnalliseen 

henkilöjunaliikenteeseen ja edistää siten näiden työ-
paikkojen, palvelujen ja vapaa-ajanalueiden hyvää 
saavutettavuutta.

Oikoradan myötä eteläisen Suomen aluerakenne pe-
rustuu entistä vahvemmin Helsingin ja suurimpien 
kaupunkikeskusten kehittyviin ja nopeisiin (raide)lii-
kenneyhteyksiin. Oikorata parantaa merkittävästi 
suunnittelualueelle sijoittuvien kuntien ja kaupun-
kien sujuvia raideyhteyksiä Helsingin ja Turun suun-
tiin. Näiden alueiden aluerakenteellinen ja liikenteel-
linen asema paranee. 

3.6  Yleissuunnitelman suh-
de maakuntakaavoitukseen 

3.6.1. Yleissuunnitelman suhde Uuden-
maan maakuntakaavoihin 

Ratalain mukaan yleissuunnitelmaa tai ratasuunni-
telmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uudenmaan maa-
kuntakaavat ovat olleet voimassa yleissuunnitelman 
laatimisen aikana 23.9.2021 asti.

Oikoradan yleissuunnitelman mukainen linjaus pe-
rustuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen oikeusvai-
kutteisissa maakuntakaavoissa osoitettuun rata-
linjaan. Ratalinja valittiin tutkittujen vaihtoehtojen 
joukosta Espoo–Salo -oikoradan alustavaan yleis-
suunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyyn perustuen (Liikennevirasto 2010). Mikään 
tutkituista vaihtoehdoista ei osoittautunut vaikutuk-
siltaan ylivoimaisesti muita paremmaksi. 

Vaikutusvertailun pohjalta Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen liitot päätyivät yhteisymmärrykses-
sä alueen kuntien, Liikenneviraston ja LVM:n kanssa 
esittämään moottoritiehen tukeutuvaa vaihtoeh-
toa. Moottoritietä myötäilevään linjausvaihtoehtoon 
päädyttiin vertailtaessa yhteisvaikutuksia koko ra-
dan linjauksen pituudelta. Tuolloin todettiin: ”jos 
hanketta ryhdytään viemään eteenpäin, myös sel-
vitykset ja vaikutusarvioinnit tarkentuvat ja linjaus 
tulee täsmentymään hankkeesta vastaavan teettä-
mässä yksityiskohtaisemmassa jatkosuunnittelus-
sa, ratalain mukaisessa yleissuunnitelmassa”. 

Oikoradan maakuntakaavoitus eteni tiiviissä vuo-
rovaikutuksessa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
maakuntien liittojen ja alueen kuntien kanssa. Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavaa ja Varsinais-Suo-
men vaihemaakuntakaavaa laadittaessa uuden ra-

tayhteyden varrelle sijoittuvien kuntien maankäytön 
suunnittelun kannalta pidettiin tärkeänä ratalinjauk-
sen sijainnin ratkaisemista mahdollisimman pian.

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelussa tavoit-
teena on ollut, että linjaus toteutetaan Uudenmaan 
silloisen voimassa olleen maakuntakaavan tulkinnan 
rajoissa, eikä maakuntakaavaa enää tältä osin avata. 
Yleissuunnittelun yhteydessä maakuntakaavan lin-
jausta (radan vaakageometriaa) on voitu vähäises-
ti tarkistaa ratageometrian (ml. pystygeometria) ja 
muun teknisen suunnittelun reunaehtojen rajoissa 
silloin, kun muutoksella on voitu lieventää haitalli-
sia vaikutuksia ympäristöön ja maankäyttöön. Sille, 
millainen poikkeama voidaan vielä katsoa maakun-
takaavan mukaiseksi ei ole täsmällistä lukua, mutta 
suunnittelussa tavoitteena on ollut maakuntakaa-
van tavoitteen ja tarkoituksen toteutuminen. 

Radan lisäksi myös asemiin liittyvästä maankäy-
töstä ja niiden maakuntakaavojen periaatteiden mu-
kaisuudesta on käyty keskusteluja Espoo–Salo -oi-
koradan yleissuunnittelun yhteydessä. Radan 
yleis suunnittelun (ts. ratateknisen suunnittelun) ai-
kaan voimassa olleessa maakuntakaavassa (Uuden-
maan 2. vaihemaakuntakaava) Lempola oli osoitettu 
kehittämisperiaatemerkinnällä ”raideliikenteeseen 
tu  keutuva asemanseudun kehittämisalue”, johon liit-
tyvän suunnittelumääräyksen mukaan ennen alueen 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua alueen maan-
käyttö on ratkaistava maakuntakaavoituksessa. Li-
säksi suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen 
tulee kytkeä uuden raideliikenneyhteyden ja aseman 
sitovaan toteuttamispäätökseen. 

Yleisssuunnitelman laatimisen aikana on lisäksi ol-
lut esillä kysymys Espoo–Salo -oikoradan aseman 
Lempolan ja Hanko–Hyvinkää -rataan tukeutuvan 
mahdollisen Lohjan keskustan aseman keskinäises-
tä suhteesta ja toteuttamisjärjestyksestä. Voimassa 
olevien kaavojen (silloinen maakuntakaava ja Lohjan 
taajamayleiskaava) laatimisen aikaan ajateltiin to-
teuttamisjärjestyksestä, että Espoo–Salo välillä ra-
kennetaan ensin taajamajuna ja sitten vasta nopea 
yhteys. 

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelmassa asia 
ratkaistiin niin, että sekä Lempolassa että Vihti–
Nummelassa molemmissa varaudutaan sekä kau-
ko- että lähijunan pysähtymiseen. Koska kaukoju-
nan pysähtyminen ei ole junaliikenteen kannalta 
tarkoituksenmukaista molemmilla asemilla, asian 
päättäminen jää ratasuunnitelmavaiheeseen. Loh-
jan keskustaan suuntautuvan taajamajunaliiken-

teen tarpeisiin on yleissuunnitelmassa osoitettu 
oikoradalta erkaneva lyhyt yhdysrata Hanko–Hyvin-
kää -radalle.

Vihdin Nummelassa ja Espoon Histassa radan yleis-
suunnittelun (ts. ratateknisen suunnittelun) aikaan 
voimassa olleessa maakuntakaavassa (Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaava) “Raideliikenteeseen tu-
keutuva taajamatoimintojen alue” asemien kohdal-
la mahdollisti nykyisten yleiskaavojen muuttamisen 
tai uusien yleiskaavojen laatimisen rataan tukeutu-
van maankäytön kehittämiseksi. Myös Veikkolassa 
maakuntakaavamerkintä “Taajamatoimintojen alue” 
mahdollisti rataan tukeutuvan maankäytön kehittä-
misen aseman ympärille. 

Lohjan Lempolan lohella myös Espoon Myntinmäen 
maakuntakaavamerkintä oli “raideliikenteeseen tu-
keutuva asemanseudun kehittämisalue”, joka on ns. 
kehittämisperiaatemerkintä. 

3.6.2. Yleissuunnitelman suhde Uusi-
maa-kaavaan 2050 

Yleissuunnitelmaprosessin aikana Uusimaa-kaava-
kokonaisuus on tullut voimaan 24.9.2021 siltä osin 
kuin kaavasta jätetyt valitukset hylättiin hallinto-oi-
keudessa.

Oikoradan yleissuunnitelmaa ja Uusimaa-kaa-
vaa 2050 on laadittu samaan aikaan. Yhtäaikaisis-
sa prosesseissa on osaltaan voitu varmistaa, että 
Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelma perustuu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvai-
kutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja 
suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. 

Uusimaa-kaavan 2050 kaavaratkaisussa on va-
rauduttu mahdollisuuteen, että Espoo–Salo -oi-
korata toteutuu vaiheittain ensin kaupunkiratana 
Lohjalle. Lohjan keskustaan suuntautuvan taaja-
majunaliikenteen tarpeisiin on kaavassa osoitettu 
Espoo–Salo -oikoradalta erkaneva lyhyt yhdysra-
ta Hanko–Hyvinkää -radalle voimassa olevan maa-
kuntakaavan pohjalta. Uusimaa-kaavan ratkaisussa 
mahdollistetaan siis sekä kaukoliikenteen rata Hel-
sinki–Turku -välillä että taajamarata Lohjan keskus-
taan.

Uusimaa-kaava 2050 mahdollistaa lähijunaliiken-
teen myös Lohjan Lempolaan. Lohjan keskustan ny-
kyinen rata vaatisi erillisen peruskunnostushank-
keen. 
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Yleissuunnitelmaprosessin aikana Uusimaa-kaava-
kokonaisuus on tullut voimaan siltä osin kuin kaa-
vasta jätetyt valitukset hylättiin hallinto-oikeudes-
sa. Hylätyt valitukset koskivat muun muassa uutta 
rakentamista Histan, Myntinmäen sekä Lempolan 
alueille ja suojelualuemerkintöjen osoittamisen pe-
riaatteita. Hallinto-oikeuden hyväksymät valituk-
set koskivat kumottavaksi esitettyjä luonnonsuo-
jelualue- ja Natura 2000 -merkintöjä sekä kaupan 
ratkaisua taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeil-
lä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Uudenmaan lii-
ton tulkinnan mukaan Uusimaa 2050 kaava on radan 
osalta voimassa.

3.6.3. Yleissuunnitelman suhde Varsi-
nais-Suomen maakuntakaavoihin

Varsinais-Suomessa oikorata noudattaa Salo–Loh-
ja -ratalinjan vaihemaakuntakaavaan valittua ja hy-
väksyttyä, oikeusvaikutteista ratalinjaa. Tunneli-
jaksojen kokonaispituus on yleissuunnitelmassa 
suurempi kuin maakuntakaavoissa.  

Yleissuunnitelmassa ei ole varauduttu Salon alueel-
la nopean yhteyden asemiin. Salon asema rajautuu 
yleissuunnitelman ulkopuolelle.

Yleisssuunnitelmassa on teknisesti varauduttu Lah-
najärven, Muurlan ja Suomusjärven asemapaikkoi-
hin (ns. asemavaraus). Näistä Muurlan ja Suomus-
järven asemaympäristöjen kehittämiseen vaatimaan 
maankäytön muutokseen on myös maakuntakaavoi-
tuksessa varauduttu.  Lahnajärven asemavarauk-
seen ja aseman vaatimaan maankäytön muutokseen 
on oikorataosayleiskaavassa Suomusjärvi varaudut-
tu selvitysalue-merkinnällä.

3.7  Yleissuunnitelman suh-
de yleiskaavoitukseen 

Ratalain mukaan yleissuunnitelmaa tai ratasuunni-
telmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

Yleissuunnitelman hyväksyminen edellyttää yleis-
kaavojen muuttamista (tai kumoamista) Espoossa, 
Kirkkonummella, Lohjalla ja Salossa. 

3.7.1. Espoo 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava mahdollis-
taa Espoo–Salo -oikoradan jatkosuunnittelun ja kor-
vaa tältä osin Espoon pohjoisosien yleiskaavan (osa 
I). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2017 päivätyn ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen joh-
dosta 5.10.2021 ja 8.10.2021 muutetun Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaavan 15.11.2021. 

Oikaisukehotuksen keskeinen kysymys on Espoosta 
Lohjan kautta Saloon suunnitellun Länsiradan eli Es-
poo–Salo -oikoradan jatkosuunnittelu, joka yleiskaa-
van tulee mahdollistaa. Ratalinja ja asemanseudut 
on osoitettu maakuntakaavassa, mutta ne puuttuvat 
Espoon yleiskaavoista. Tavoitteena on suunnitella ja 
rakentaa Histaa ja rataa rinnakkain. Jatkosuunnittelu 
mahdollistetaan asemanseudun suunnittelua ja ra-
kentamisen ajoittamista koskevilla kaavamääräyk-
sillä.  

Oikaisukehotuksen johdosta yleiskaavan ”raidelii-
kenteeseen tukeutuvan asemanseudun” kaavamää-
räystä on muutettu ajoituksen osalta niin, että se 
koskee toteuttamisen sijaan rakentamista ja mah-
dollistaa näin jatkosuunnittelun. Ajoitus määräys on 
muutettu muotoon: ”Aluetta voidaan lähteä raken-
tamaan sen jälkeen, kun raideliikenneyhteydestä ja 
asemasta on tehty sitova toteuttamispäätös.” Kehit-
tämissuositus on muutettu muotoon: ” Raideliiken-
neyhteyden ja aseman sitova toteuttamispäätös on 
edellytys alueen rakentamisen käynnistämiseksi.”

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on valmis-
teltu ennakoiden Uusimaa 2050 -maakuntakaavaa, 
joka ei kuitenkaan ole vielä saanut lainvoimaa. Näin 
ollen yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolel-
le on rajattu ne Histan ja Myntinmäen asemanseu-
tujen maankäyttöratkaisut, jotka edellyttävät Uusi-
maa 2050 –kaavan voimaantuloa. Yleiskaavasta on 
rajattu Histan osalta pois “ulompi kehä”, jolle ulot-
tuu Uudenmaan maakuntakaavassa ajoitusmääräys. 
Myntinmäen asemanseutu on rajattu kokonaan pois 
kaava-alueesta, mutta Espoo–Salo -oikorata osoite-
taan yleiskaavassa. Paikallisliikenteen asemapaikka 
on osoitettu Histaan. Myntinmäestä poistuu myös 
aseman ohjeellista sijaintia koskeva kaavamerkintä, 
mikä ei kuitenkaan vaikuta Espoo–Salo -oikoradan 
yleissuunnitelman valmisteluun.

Blominmäen voimassa olevassa osayleiskaavassa 
yleissuunnitelman mukainen Espoo–Salo -oikoradan 
ratalinjaus on otettu huomioon.  

3.7.2. Kirkkonummi 

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 vuodelta 1997 ei 
ole otettu huomioon Espoo–Salo -oikorataa.  Yleis-
kaavassa alueelle osoitettu maankäyttö ei ole myös-
kään luonteeltaan rataan ja seisakkeeseen tukeutu-
vaa. Radan yleissuunnitelma ei siis ole yleiskaavan 
mukainen. 

Valmisteilla on Pohjoisen Kirkkonummen liikenne-
käytävän osayleiskaava, jonka tavoitteena on mah-
dollistaa Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu ja to-
teuttaminen. Lisäksi osayleiskaavalla varaudutaan 
samassa ratakäytävässä toimivaan lähijunaliiken-
teeseen ja osoitetaan siihen liittyvän Veikkolan sei-
sakkeen paikka sekä siihen liittyvät liikenneyhteydet 
ja seisakkeen lähialueen maankäyttö.  

3.7.3. Vihti 

Vihdissä on vireillä strateginen yleiskaava, jonka 
Vihdissä oikoradan kohdalla on yleissuunnittelun 
alkaessa ollut vireillä kolme osayleiskaavaa: Terva-
lammen osayleiskaava (luonnos 27.1.2019), Numme-
lan eteläosien osayleiskaava, osa-alue D (kaavaeh-
dotus 18.1.2011) ja Etelä-Nummelan osayleiskaava 
(OAS hyväksytty ja nähtäville 19.11.2019).

Tervalammen osayleiskaava ei ole vielä valmistunut 
eikä sen valmistuminen ole edellytyksenä Espoo–
Salo -oikoradan yleissuunnitelman hyväksymiselle. 
Espoo–Salo -oikoradan linjaus kulkee kaava-alueen 
etelä-osan lävitse. Suunnittelussa tullaan huomioi-
maan, että laadittavan yleiskaavan ja radan yleis-
suunnitelman välillä ei saa olla ristiriitaa. 

Nummelan eteläosien osyleiskaavan ja Etelä-Num-
melan osayleiskaavan valmistelu on yhdistetty Ete-
lä-Nummelan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on 
ehdotusvaiheessa. Sen valmistuminen ole edelly-
tyksenä Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelman 
hyväksymiselle. Kaavaratkaisu tukee aseman sijoit-
tamista Vihti–Nummelaan ja toisaalta Vihti–Num-
melan aseman sijoitus tukee kaavaratkaisun toteu-
tusta. Suunnittelussa tullaan huomioimaan, että 
laadittavan yleiskaavan ja radan yleissuunnitelman 
välillä ei saa olla ristiriitaa.

Vihtiin on laadittu Espoo–Salo -oikoradan yleis-
suunnitelman kanssa samaan aikaan koko kunnan 
alueen kattavaa strategista yleiskaavaa. Strategi-
sessa yleiskaavassa on osoitettu Espoo–Salo -oiko-
rata raideyhteystarpeena ja Vihti–Nummelan ase-
ma asemavarauksena. Huhmarin asema on osoitettu 

toissijaisena asemavarauksena. Kaava mahdollistaa 
Espoo–Salo -oikoradan jatkosuunnittelun ja se on 
tullut voimaan 19.10.2021. 

3.7.4. Lohja 

Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi–Pulli 
maaseutualueiden osayleiskaava 
Lohjalla on vireillä Lohjansolmun asemanseudun ja 
Lehmijärvi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaava, 
jonka tavoitteena on mahdollistaa Espoo–Salo -oi-
koradan aseman ja uuden kaupunginosan toteu-
tuminen. Kaavalla ohjataan myös asemanseutua 
ympäröivän maaseutualueen maankäyttöä. Ehdo-
tusvaiheen jälkeen kaava-alue on jaettu kahteen 
osaan: Y5a, Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmi-
järvi–Pulli maaseutualueiden osayleiskaava sijoittuu 
alueen eteläosaan ja Y5b, Lehmijärvi–Pulli maaseu-
tualueiden osayleiskaava alueen pohjoisosaan.

Osayleiskaavan laatiminen on ollut vireillä samanai-
kaisesti Uusimaa-kaavan 2050 kanssa. Hankkeeseen 
tarvitaan Y5a, mutta ei Y5b-kaavaa. 

Päivitys 30.9.2022:
Lohjan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Y5a 
kaavan 17.8.2022.

Taajamaosayleiskaava 
Lohjalla on voimassa taajamaosayleiskaava, joka on 
laadittu kaupungin taajama-alueen maankäytön ke-
hittämiseksi. Espoo–Salo -oikorata ja asema on mer-
kitty Lohjan taajamaosayleiskaavaan, joka on radan 
osalta yleissuunnitelman mukainen. 

Taajamaosayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuon-
na 2006. Taajamayleiskaavan laatimisen aikana sel-
vitettiin mm. Espoo–Salo -oikoradan linjaus Lohjan 
alueella (alustava yleissuunnitelma ja YVA). Täl-
löin kaavoituksen lähtökohtana ja taajamaliikenteen 
pääteasemana ei ollut Lohjansolmu. ELY-keskuksen 
mukaan lähijunaliikenteen suuntaamista Lohjansol-
muun tulee arvioida suhteessa taajamayleiskaa-
vaan, sekä tarvittaessa saattaa taajamayleiskaava 
ajan tasalle riittävän laajalta vaikutusalueelta. 

Lohjan kaavoitusohjelman 2021–2023 mukaan kaa-
van hyväksymisen jälkeen Espoo–Salo -oikoradan 
virallinen toteuttamisjärjestys on muuttunut, var-
sinaisen yleissuunnitelman laatiminen on aloitet-
tu, Uusimaa-kaava 2050 on hyväksytty ja alueella 
on tapahtunut useita pienempiä, mutta kaupallisen 
kehityksen kannalta oleellisia muutoksia. Taaja-
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maosayleiskaavan rakennetta ja väestön sijoittu-
mista on syytä tarkastella uudestaan ja todeta kes-
keiset päivittämistarpeet. Taajamaosayleiskaavan 
päivittäminen on alustavan aikataulun mukaan eh-
dotusvaiheessa vuonna 2023.

Taajamayleiskaavan muuttaminen ei ole edellytyk-
senä Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelman hy-
väksymiselle.  

Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaava 
Espoo–Salo -oikoradan linjaus on yleissuunnitel-
massa tarkentunut Nummi-Pusulan eteläosien 
osayleiskaavassa osoitettuun merkintään (yhteys-
tarvemerkintä). 

Lohjalla on vireillä Nummi-Pusulan eteläosien 
osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo -oikorata). 
Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on Espoo–
Salo -oikoradan toteutumisen edistäminen. Yleis-
kaavaehdotuksessa Espoo–Salo -oikorata on osoi-
tettu yleissuunnitelman mukaisesti. Yleiskaavassa 
on osoitettu pääratamerkintä, johon liittyy liikenne-
tunneli-, silta- ja meluntorjuntatarvemerkintöjä. 

Mahdollinen pitkän aikavälin tekninen asemavara-
us, Nummi sjoittuu osayleiskaava-alueen pohjois-
osaan, Tavolan liittymän (liittymä 21) luoteispuo-
lelle ja maantien 1072 länsipuolelle.  Asemavaraus 
osoitettiin vireillä olevan osayleiskaavan muutok-
sessa luonnosvaiheessa ohjeellisena varauksena, 
joka ei sisältänyt suunnittelumääräystä, eikä ase-
mavarauksen ympäristöön ole myöskään osoitettu 
maankäyttöä. ELY-keskus totesi valmisteluaineis-
tosta antamassaan lausunnossa, että mikäli kau-
punki haluaa osoittaa alueelle asemavarauksen, on 
aseman ympäristö syytä esimerkiksi osoittaa selvi-
tysalueeksi. Tällöin myös asemavarauksen ympäris-
töön osoitettujen uusien rakennuspaikkojen toteutu-
sedellytyksiä tulee arvioida siitä näkökulmasta, että 
alueelle toteutetaan tulevaisuudessa raideliikenteen 
asema. Kaavaselostuksessa tulee tällöin myös avata 
kaupungin tavoitteita sekä suunnittelun reunaehto-
ja mahdollisen aseman suhteen. Ehdotusvaiheessa 
valmisteluvaiheessa merkitty teknisluontoinen ase-
mavaraus on poistettu kaavakartalta. Selostukses-
sa todetaan, että aseman suunnittelu ja toteuttami-
nen Lohjansolmun alueella edellyttää asemakaavan 
laatimista.

Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo–Salo -oikora-
dan yleissuunnitelmaan liittyvien liito-oravien li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä kos-
kevien poikkeuslupahakemusten käsittely.  

Sammatin pohjoisosien yleiskaava 
Espoo–Salo -oikoradan linjaus on yleissuunnitel-
massa tarkentunut Sammatin pohjoisosien yleiskaa-
vassa osoitettuun merkintään (yhteystarvemerkin-
tä) nähden.

Lohjalla on ollut vireillä Sammatin pohjoisosien 
osa yleiskaavan muutos (Espoo–Salo -oikorata). 
Osa yleis kaavan muuttamisen tavoitteena on Es-
poo–Salo -oikoradan toteutumisen edistäminen. 
Yleiskaavaehdotuksessa Espoo–Salo -oikorata on 
osoitettu yleissuunnitelman mukaisesti. Yleiskaa-
vassa on osoitettu pääratamerkintä, johon liittyy lii-
kennetunneli-, silta- ja meluntorjuntatarvemerkin-
töjä. 

Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo–Salo -oikora-
dan yleissuunnitelmaan liittyvien liito-oravien li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä kos-
kevien poikkeuslupahakemusten käsittely. 

Kaavassa huomioidaan myös mahdollinen tulevai-
suudessa toteutettava Lahnajärven asemapaikka. 
Kaava-alueen itäosa on osoitettu osa-aluemerkin-
nällä selvitysalueena, jonka maankäyttö ratkais-
taan erikseen rataliikenteen kehittämisen yhteydes-
sä. Selvitysalueeseen kuuluu se osa kaava-alueesta, 
jonka etäisyys on enintään 2 km oikoradan yleis-
suunnitelmassa esitetystä asemapaikkavaraukses-
ta. Merkinnällä ei ole vaikutusta nykyiseen alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. 

tu Espoo–Salo -oikoradan linjaus merkinnällä Uusi 
rautatie, radan sillat ja tunnelit sekä tiejärjestelyt 
valmisteilla olevan yleissuunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi kaavakartalla on esitetty alueet, joilla on ym-
päristömelusta aiheutuva selvitystarve sekä ohjeel-
liset meluesteet.

Kaava-alueelle ei sijoitu oikoradan asemavarauksia.

Päivitys 30.9.2022:
Lohjan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 
17.8.2022.

Päivitys 30.9.2022:
Lohjan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 
17.8.2022.

3.7.5. Salo 

Keskustan pohjoisosan‒moottoritien‒Lahnajär-
ven osayleiskaava 
Salossa on ollut vireillä Oikorataosayleiskaava Suo-
musjärvi, jonka tavoitteena on ollut tarkistaa Kes-
kustan pohjoisosan moottoritien–Lahnajärven osa - 
  yleiskaava ja mahdollistaa näin Espoo–Salo -oi-
koradan jatkosuunnittelu. Aiemmin voimassa ol-
lut osayleiskaava oli ristiriidassa yleissuunnitelman 
kanssa, koska kaavassa ei ollut osoitettu Espoo–
Salo -oikoradan linjausta ja asemavarausta eikä rata-
linjauksen vaatimia muutoksia liikennejärjestelyissä. 

Oikorataosayleiskaavassa Suomusjärvi päivitetään 
voimassa olevaa yleiskaavaa vastaamaan Varsinais-
Suomen maakuntakaavaa Espoo–Salo -oikoradan 
linjauksen osalta sekä mahdollistetaan radan to-
teuttaminen. Kaavaehdotuksessa on osoitettu Es-
poo–Salo -oikoradan linjaus merkinnällä Uusi rau-
tatie, radan sillat ja tunnelit sekä tiejärjestelyt 
valmisteilla olevan yleissuunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi kaavakartalla on esitetty alueet, joilla on ym-
päristömelusta aiheutuva selvitystarve sekä ohjeel-
liset meluesteet.

Päivitys 30.9.2022:
Oikorataosayleiskaava Suomusjärvi on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 8.3.2021.  

Salon keskustan osayleiskaava 2035 
Salon keskustan osayleiskaava 2035 on tullut voi-
maan vuonna 2016. Kaavassa on varauduttu yleis-
suunnitelman mukaiseen ratalinjaukseen merkinnäl-
lä: “Uusi rautatieyhteys (ESA-rata)” Yleiskaavassa ei 
ole Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelmasta ai-
heutuvaa kaavamuutostarvetta. 

Salon yleiskaava 2020 
vuonna 2009. Kaavan länsiosalla Lukkarinmäen koh-
dalla on varauduttu ratalinjaukseen ja liikennetun-
neliin kaavamerkinnöillä. Lukkarinmäen kohdalla 
yleissuunnitelman ratalinjaus poikkeaa vähäisesti 
Salon yleiskaavassa 2020 esitetystä linjaukselle va-
ratusta liikennetunnelimerkinnän rajasta. Yleissuun-
nitelman voidaan arvioida toteuttavan yleiskaavan 
tarkoitusta, kun otetaan huomioonyleiskaavan yleis-
piirteisyys, kaavakartan mittakaava 1:20 000 ja poik-
keama, joka on enimmillään noin 20 m (vastaa kar-
talla 1 mm). Tältä osin yleiskaavassa ei ole oikoradan 
yleissuunnitelmasta aiheutuvaa kaavamuutostar-
vetta.

 Sen sijaanyleiskaavan itäosassa (välillä Aarnionpe-
rä–Muurla) yleissuunnitelman ratalinjaus ja tunne-
limerkinnät eroavat Salon yleiskaavassa esitetystä 
ELSA-radan linjauksesta, joten tältä osin voimassa 
oleva yleiskaava päivitetään. Salossa on ollut vireillä 
Oikorataosayleiskaava Aarnionperä–Muurla, jonka 
tavoitteena on ollut tarkistaa Salon yleiskaava 2020 
ratalinjauksen mukaiseksi ja mahdollistaa näin Es-
poo–Salo -oikoradan jatkosuunnittelu. 

Oikorataosayleiskaavassa Aarnionperä–Muurla päi-
vitetään voimassa olevaa yleiskaavaa vastaamaan 
VarsinaisSuomen maakuntakaavaa Espoo–Salo -oi-
koradan linjauksen osalta sekä mahdollistetaan ra-
dan toteuttaminen. Kaavaehdotuksessa on osoitet-

Päivitys 30.9.2022:
Oikorataosayleiskaava Aarnionperä–Muurla on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.3.2021 ja 
kaava on tullut voimaan. 

Kiskon rantayleiskaava 
Kiskon rantayleiskaavassa vuodelta 2000 ei ole va-
rauduttu oikoradan yleissuunnitelman mukaiseen 
linjaukseen. Salossa on vireillä Kiskon rantayleis-
kaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdal-
la. Tavoitteena on poistaa yleiskaavan ja oikoradan 
välinen ristiriita ennen yleissuunnitelman hyväksy-
mistä. Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sam-
malonsalmen kohdalla on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 19.4.2021. Valtuuston päätöksestä on 
valitettu Turun hallinto-oikeuteen. 

3.8  Yleissuunnitelman suh-
de asemakaavoitukseen 

Ratalain mukaan yleissuunnitelma voidaan hyväk-
syä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kun-
ta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sitä 
puoltavat. Asemakaavojen muutoksia on tarpeen 
tehdä viimeistään ratasuunnitteluvaiheessa Kirkko-
nummella, Lohjalla ja Salossa.  

3.8.1. Espoo 

Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu ei edellytä ny-
kyisten asemakaavojen muuttamista Espoossa. 

3.8.2. Kirkkonummi 

Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu ei edellytä ny-
kyisten asemakaavojen muuttamista Veikkolassa, 
mutta liikennejärjestelyjen takia asemakaavaa on 
ratasuunnitelmavaiheessa muutettava. 
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3.8.3. Vihti 

Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu ei edellytä ny-
kyisten asemakaavojen muuttamista Vihdissä. 

3.8.4. Lohja 

Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu edellyttää Näl-
köönsuolla Muijalassa kortteleiden 504–507 asema-
kaavan muuttamista. Lohjan kaupungin kannanoton 
mukaan asemakaava ei ole este yleissuunnitelman 
hyväksymiselle.

3.8.5. Salo 

Espoo–Salo -oikoradan suunnittelu edellyttää ase-
makaavojen muutoksia Salossa. 

3.9  Vaikutukset alue- ja  
yhdyskuntarakenteeseen 
sekä maankäyttöön 
Vaikutuksissa yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön on arvioitu sekä ratalinjan että asemien ja 
asemavarausten vaikutuksia kuntien nykyiseen ja 
suunniteltuun maankäyttöön sekä alueidenkäytön 
kehittämisedellytyksiin.

Uuden rautatien rakentamisen tai rautatien paran-
tamisen välittömät ja suorat vaikutukset maankäyt-
töön ovat luonteeltaan paikallisia, ja niiden voidaan 
katsoa vaikuttavan rautatien lähialueen maankäyt-
töön. Yleensä uudesta ratakäytävästä aiheutuvat 
välittömät ja suorat vaikutukset lähivaikutusalu-
eelle ovat pääosin kielteisiä. Ratayhteyteen liittyvi-
en mahdollisten asemien vaikutukset sen sijaan ovat 
pääosin välillisiä – liikennöinnistä ja asemaympä-
ristön maankäytön toteutumisesta riippuvia – sekä 
myönteisiä. 

Asemien ympäristössä rata mahdollistaa taajamien 
kehittämisen. Toisaalta uuden radan, asemien ja ase-
mampäristöjen rakentaminen aiheuttaa suoria ja vä-
littömiä haitallisia vaikutuksia lähialueen nykyiseen 
maankäyttöön pirstomalla nykyistä yhdyskunta- ja 
asutusrakennetta. 

Oikoradan linjaus ei kaikilta osin voi noudattaa 
E18-moottoritien linjausta, jolloin paikoin asutusta ja 
muita toimintoja jää moottoritien ja uuden ratakäy-
tävän väliin. 

Koko oikoradan 95 kilometrin pituisesta linjauksesta 
yhteensä noin 31 kilometrin matkalle on suunniteltu 
siltoja (110 siltaa) ja tunneleita (23 tunnelia), mikä ko-
konaisuutena vähentää radan aiheuttamaa estevai-
kutusta merkittävästi. Estevaikutusta lievennetään 
paikallisella tasolla myös tiejärjestelyin ja rakenta-
malla yli- ja alikulkuja nykyisten kulkuyhteyksien lä-
heisyyteen. 

Radan linjaus, rakentamisen ja liikennöinnin aiheut-
tamat vaikutukset ja vaikutusten lieventämistoi-
menpiteet tarkentuvat ratasuunnitelmavaiheessa. 

3.9.1. Vaikutukset Etelä-Suomen alue-
rakenteeseen  

Helsinki–Turku -yhteysvälillä on strateginen mer-
kitys Suomen liikennejärjestelmässä, sillä se yh-
distää maan suurimman ja maan kolmanneksi suu-
rimman kaupunkiseudun. Espoo–Salo -oikoradan 
myötä nopeutuva junayhteys kaupunkien välillä tu-
lee toteutuessaan palvelemaan laajaa joukkoa ihmi-
siä. Matka-aika pääkaupunkiseudun ja Turun ja Sa-
lon seutujen välillä lyhenee nykyisestä, mikä edistää 
kaupunkiseutujen asumis- ja työssäkäyntialuei-
den toiminnallista kytkeytymistä. Samalla oikora-
ta tukee muiden radan varren kaupunkien ja kuntien 
maankäyttöä mahdollistaessaan junan pysähtymi-
sen myös väliasemapaikkakunnilla.

Oikorata tukee osaltaan Etelä-Suomen kilpailuky-
vyn parantamista ja hankkeesta hyötyvien alueiden 
ja yhdyskuntien kehittymistä elinvoimaisina. Aluei-
den välisellä verkottumisella ja yhteistyöllä voidaan 
vahvistaa alueiden toimintaedellytyksiä ja vetovoi-
maa. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laatimi-
sen yhteydessä tehtyjen rakennemallitarkastelujen 
mukaan uudet radat laajentavat hyvän saavutetta-
vuuden piirissä olevaa yritystoiminnan ydinaluetta. 
Hanke luo edellytyksiä uusien kaupunkien ja keskus-
ten kytkeytymiselle valtakunnalliseen henkilöjuna-
liikenteeseen ja edistää siten näiden työpaikkojen, 
palvelujen ja vapaa-ajan alueiden saavutettavuutta.

Länsiradan vyöhykkeen kehittäminen kytkeytyy 
Helsingin seudun 14 kunnan yhteiseen strategiseen 
suunnitteluun, jossa tavoitteena on vastata seudun 
kasvupaineeseen kestävällä tavalla. Uudellamaalla 
Lohjan ja Vihdin kunnat liittyvät oikoradan välityk-
sellä valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon. Näi-
den kuntien vetovoimaisuus lisääntyy ja tulevien 
asemanseutujen maankäyttö tehostuu merkittäväs-
ti.  Oikoradan lähijunaliikenteestä hyötyvät Lohjan ja 
Vihdin lisäksi myös Pohjois-Kirkkonummi ja Espoo.

Oikoradan yleissuunnitelmassa on mahdollistettu 
asemien toteuttaminen Histaan, Veikkolaan, Vihti–
Nummelaan ja Lempolaan. Espoo–Salo -oikoradal-
la varaudutaan teknisesti myös mahdollisiin muihin 
lähiliikenneasemiin (ns. asemavaraus), joiden toteu-
tuminen on sidoksissa kuntien maankäytön merkit-
tävään kehittymiseen asemaympäristöissä. Tällaisia 
tulevaisuuden asemavarauksia on Espoon Myntin-
mäessä, Vihdin Huhmarissa, Lohjan Nummessa sekä 
Salon Lahnajärvellä, Suomusjärvellä ja Muurlassa.

Varsinais-Suomessa raideliikenteen kehittämisen 
edut hyödyttävät merkittävästi Turkua ja ympäröi-
vää kaupunkiseutua. Saavutettavuuden paranemi-
nen ja matka-aikojen lyheneminen kytkevät kaupun-
kiseudun entistä vahvemmaksi osaksi Etelä-Suomen 
toiminnallista aluetta ja lisäävät alueen vetovoimaa 
ja houkuttelevuutta niin investointien kuin potenti-
aalisten uusien asukkaidenkin näkökulmasta, sekä 
edistävät kestävän liikkumisen tavoitteen toteutu-
mista  

3.9.2. Keskeisimmät maankäyttövaiku-
tukset kunnittain  

Tekstissä on soveltuvin osin hyödynnetty Helsinki–
Turku nopea junayhteyden YVA-menettelyssä teh-
tyä vaikutusten arviointia.  

Espoo 
Espoossa Espoo–Salo -oikorata sijoittuu niin sa-
nottuun Länsiradan kehityskäytävään, joka erkanee 
Rantaradasta Espoon keskuksen ja Kauklahden ase-
mien välillä.

Espoo–Salo -oikorata edistää Espoon kaupunkira-
kenteen kehittämistä Länsiradan kehityskäytäväs-
sä uuden junayhteyden ja sen lähiliikenneasemien, 
Myntinmäen (asemavaraus) ja Histan (asema), mah-
dollistaessa voimakkaan maankäytön kehittämi-
sen. Keski- ja Pohjois-Espoosta yhteydet etenkin Tu-
run suuntaan nopeutuvat. Uudet asemat linkittyvät 
jatkossa raideliikenteen myötä radanvarren muihin 
asemanseutuihin ja keskuksiin liittyen osaksi laa-
jempaa ylikunnallista aluerakennetta.

Espoo–Salo -oikoradan mahdolliset asemapaikat tu-
kevat vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavan strategisten tavoitteiden toteutumista 
Länsiradan kehityskäytävässä:
• Oikoradan asemat (Myntinmäki ja Hista) ja niiden 

ympäristöjen maankäytön kehittäminen tukevat 
Espoon pohjois- ja keskiosien kehittämistä osa-
na pääkaupunkiseudun tiivistyvää rakennetta.  

• Espoo–Salo -oikorata luo edellytyksiä Mynttilän 
ja Histan kehittämiselle kaupunkimaisina asuina-
lueina ja lähipalvelukeskuksina. Histan ja Mynt-
tilän merkitys asuinalueina ja (lähi)palvelukes-
kuksina kasvaa nykyisestä. Histan asema tukee 
osaltaan Ämmässuon ja Kulmakorven kiertota-
lousalueen kehittämistä työpaikka-alueena.

• Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa näiden kes-
kusten kytkeytymisen henkilöjunaliikenteeseen.

 
Uudesta ratakäytävästä ja asemien ympäristös-
sä tapahtuvasta lisärakentamisesta aiheutuu myös 
haitallisia vaikutuksia lähivaikutusalueelle. Oikorata 
aiheuttaa mm. maa- ja metsätalousalueilla, virkis-
tysalueilla sekä kylä- ja haja-asutusalueilla pirsto-
vaa vaikutusta sekä koko matkallaan silta- ja tunne-
liosuuksia lukuunottamatta yhdyskuntarakenteen 
estevaikutusta.
• Mikkelä: Rantaradalta erkanemisen ja Iso-Maan-

tien kohdalla radan linjaus vaikuttaa muutaman 
asuinrakennuksen kohdalla, mutta Mikkelän 
tunnelin kohdalla radalla ei ole vaikutusta asu-
miseen. 

• Blominmäki: Kylämäistä asutusta jää ratasillan 
läheisyyteen sen lounaispuolelle. 

• Mynttilä: Asemanseudun kehittäminen kaventaa 
merkittävästi nykyistä rakentamatonta aluetta 
ja maakuntakaavan mukaista virkistysaluetta. 
Rata ylittää sillalla golfkentän ja sen yhteydes-
sä olevat ulkoilu- ja virkistysreitit. Sillan ansios-
ta estehaitta virkistykselle jää kuitenkin melko 
vähäiseksi.

• Mustapurontie: Asutusta jää moottoritien ja ra-
dan väliin. Rautatiealueen alle on jäämässä yksi 
asuinrakennus.

• Kolmiranta: Kylämäistä asutusta jää ratalinjauk-
sen kohdalle sekä radan ja moottoritien väliin.

Espoon alueella oikoratalinjan ja sen tarvitsemien 
huoltoteiden alle on yleissuunnitelman mukaan jää-
mässä kaikkiaan 7 asuinrakennusta. 

Kirkkonummi 
Kirkkonummella oikorata sijoittuu moottoritien 
kanssa samaan maastokäytävään. Veikkolan ase-
mapaikka sijoittuu yleissuunnitelmassa moottori-
tien pohjoispuolelle Perälänjärven ja Lamminjärven 
väliselle kannakselle nykyisen taajamarakenteen 
läheisyyteen.  Ratalinjaus mahdollistaa asemapai-
kan sijainnin tarkistamisen vielä ratasuunnitelma- ja 
asemakaavavaiheessa.

Kirkkonummella hanke vahvistaa kaupunkiraken-
teen kehittymistä Länsiradan kehityskäytävässä uu-
den junayhteyden ja sen lähiliikenneaseman mah-
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dollistaessa voimakkaan maankäytön kehittämisen. 
Oikoradan myötä Kirkkonummen pohjoisosan pai-
noarvo kunnan yhdyskuntarakenteessa kasvaa ja 
Kirkkonummi kehittyy jatkossa sekä Rantarataan 
että Espoo–Salo -oikorataan tukeutuen. Yhteydet 
Pohjois-Kirkkonummelta Helsingin ja Turun suuntiin 
nopeutuvat ja monipuolistuvat ja Veikkola linkittyy 
jatkossa raideliikenteen myötä radanvarren muihin 
asemanseutuihin ja keskuksiin liittyen osaksi laa-
jempaa ylikunnallista aluerakennetta.

Espoo–Salo -oikoradan Veikkolan asemapaikka tu-
kee vireillä olevan Pohjoisen Kirkkonummen liiken-
nekäytävän osayleiskaavan tavoitteiden toteutu-
mista Länsiradan kehityskäytävässä: 
• Oikoradan Veikkolan asema tukee Kirkkonum-

men pohjoisten osien kehittämistä osana Helsin-
gin seudun tiivistyvää rakennetta. 

• Hanke mahdollistaa Veikkolan kytkeytymisen 
henkilöjunaliikenteeseen. 

• Asemanseutu tukeutuu hyvin nykyiseen nykyi-
seen rakenteeseen ja tukee Veikkolan keskuksen 
kehittymistä.  

• Lähijunaliikenteen yhteys erityisesti pääkaupun-
kiseudun suuntaan mahdollistaa myös Nuuksion 
kansallispuiston potentiaalin laajemman hyö-
dyntämisen pääkaupunkiseudun suunnasta.

Uudesta ratakäytävästä ja asemaympäristössä ta-
pahtuvasta lisärakentamisesta aiheutuu myös hai-
tallisia vaikutuksia lähivaikutusalueelle. Oikorata 
aiheuttaa mm. maa- ja metsätalousalueilla, virkis-
tysalueilla sekä kylä- ja haja-asutusalueilla pirsto-
vaa vaikutusta sekä koko matkallaan silta- ja tunne-
li-osuuksia lukuun ottamatta yhdyskuntarakenteen 
estevaikutusta.
• Perälänjärven kohdalla Veikkolan taajamaan liit-

tyvää asutusta jää melko runsaasti radan alle ja 
välittömään läheisyyteen.

• Nuuksion luonnonsuojelualue ja E18-moottori-
tien meluvaikutukset rajoittavat asuinrakenta-
miseen soveltuvia alueita.

Kirkkonummen oikoratalinjan ja sen tarvitsemien 
huoltoteiden alle on yleissuunnitelman mukaan jää-
mässä 16 asuinrakennusta.  

Vihti 
Vihdissä Espoo–Salo -oikoradan suunnitteluosuus 
on nykyisellään pääasiassa maa- ja metsätalousalu-
etta. Alueella sijaitsee myös jonkin verran asutusta 
muun muassa Palojärven ja Huhmarin kyliin liittyen. 
Vihti–Nummela -asema sijoittuu Vihdin pääkes-
kuksen, Nummelan eteläpuolelle Höytiönnummel-
le nykyisen ajoharjoitteluradan kohdalle. Aseman 

laituripituuksissa varaudutaan lähi- ja kaukojunien 
pysähtymiseen. Maankäytön kehittyessä lähijunien 
pysähtyminen voi olla mahdollista myös Huhmaris-
sa (asemavaraus). 

Vihti liittyy uuden radan välityksellä valtakunnalli-
seen raideliikenneverkkoon, mikä lisää kunnan ve-
tovoimaisuutta asumisen ja työssäkäynnin alueena. 
Uudet asemat linkittyvät jatkossa raideliikenteen 
myötä radanvarren muihin asemanseutuihin ja kes-
kuksiin liittyen osaksi laajempaa ylikunnallista alue-
rakennetta.

Espoo–Salo -oikorata tukee Vihdin strategisen yleis-
kaavan tavoitteiden toteutumista Länsiradan kehi-
tyskäytävässä ja mahdollistaa Vihti–Nummelan ja 
Huhmarin asemien toteuttamisen:
• Oikorata luo edellytykset raideliikenteeseen no-

jautuvan yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi 
ja lisää olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
saavutettavuutta kestävin kulkumuodoin.

• Raideliikenneyhteydet ja uusi asema tukevat 
merkittävästi päätaajamaan kytkeytyvän Ete-
lä-Nummelan kehittymistä, ja Etelä-Nummela 
tuleekin olemaan Vihdin pääasiallinen kasvualue 
tulevina vuosikymmeninä. Matkaa tulevalta ase-
malta Nummelan ydinkeskustaan on noin 2,5 km.

• Vihti–Nummelan asemanseutu tukeutuu hy-
vin nykyiseen nykyiseen rakenteeseen ja tukee 
Nummelan kehittymistä tiiviinä ja kaupunkimai-
sena. Aseman sijainti on liikennejärjestelmässä 
keskeinen ja sen potentiaali on liityntäliikenteen 
kannalta merkittävä. 

• Huhmarin pitkän aikavälin asemavarauksen si-
jainti Vanhan Turuntien ja Porintien (vt 2) riste-
yksessä sekä lähellä E18-moottoritien liitty-
mäaluetta on liikennejärjestelmässä keskeinen 
ja sen potentiaali on liityntäliikenteen kannalta 
merkittävä. Maankäytön toteutuminen suunni-
tellussa laajuudessa on epätodennäköistä lyhy-
ellä aikavälillä (Vihti–Nummelan aseman toteu-
tuminen ensisijaista). 

Uudesta ratakäytävästä ja asemien ympäristös-
sä tapahtuvasta lisärakentamisesta aiheutuu myös 
haitallisia vaikutuksia lähivaikutusalueelle. Oikorata 
aiheuttaa mm. maa- ja metsätalousalueilla, virkis-
tysalueilla sekä kylä- ja haja-asutusalueilla pirsto-
vaa vaikutusta sekä koko matkallaan silta- ja tunne-
liosuuksia lukuun ottamatta yhdyskuntarakenteen 
estevaikutusta.
• Huhmarin, Tervalammen ja Palojärven kylien 

kohdalla yksittäisiä rakennuksia jää radan lähei-
syyteen. Turunväylä ja valtatie 2 sekä niiden me-

lualueet rajoittavat asuinrakentamista Huhma-
rin asemavarauksen läheisyyteen.

Vihdin alueella oikoratalinjan ja sen tarvitsemien 
huoltoteiden alle on yleissuunnitelman mukaan jää-
mässä 15 asuinrakennusta. 

Lohja 
Lohjan alueella rata sijoittuu E18-moottoritien kans-
sa samaan maastokäytävään. 

Lohjan keskusta päätaajamineen sijoittuu moottori-
tien eteläpuolelle nauhamaisena harjualueen suun-
taisesti. Lempolan uusi asema sijoittuu moottoritien 
pohjoispuolelle Lehmijärven–Pullin maaseutumai-
selle alueelle. Lempolan aseman kohdalla E18-tien 
eteläpuolella sijaitsee yksi nauhataajaman alakes-
kuksista, joka muodostuu sekä Ventelän vanhasta 
keskuksesta palveluineen että Lempolan uudesta 
kauppakeskuksesta.

Lohja liittyy uuden radan välityksellä valtakunnalli-
seen, mikä lisää kunnan vetovoimaisuutta asumisen 
ja työssäkäynnin alueena. Yhteydet Lohjalta Helsin-
gin ja Turun suuntiin nopeutuvat ja monipuolistuvat 
ja Lempola linkittyy jatkossa raideliikenteen myötä 
radanvarren muihin asemanseutuihin ja keskuksiin 
liittyen osaksi laajempaa ylikunnallista alueraken-
netta.

Hankkeen myötä Lohjan kaupunkimaisena kehitettä-
vä alue laajenee moottoritien pohjoispuolelle, mihin 
on voimassa ja vireillä olevassa maakuntakaavoituk-
sessa varauduttu. Raideliikenneyhteydet ja uusi ase-
ma tukevat useamman kylän alueita ja haja-asutus-
alueita käsittävän alueen kehittymistä merkittäväksi 
uudeksi keskukseksi ja asemanseuduksi. Lohjansol-
mun asemanseudun kehittämisen ei ole tarkoitus 
syrjäyttää Lohjan keskustaa pääkeskuksena vaan 
luoda aseman ja keskustan välille toimiva yhteys.

Espoo–Salo -oikorata tukee Lohjansolmun ase-
manseudun ja Lehmijärvi–Pulli maaseutualueiden 
osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista Länsi-
radan kehityskäytävässä:
• Hankkeen toteuttaminen luo edellytyksiä raide-

liikenteeseen tukeutuvan uuden kaupunginosan 
kehittämiselle Lempolaan 

• Hanke luo edellytyksiä koko Lohjan alueella sil-
le, että junalla matkustaminen tehdään mahdol-
lisimman monelle helpoksi ja houkuttelevam-
maksi vaihtoehdoksi kuin henkilöauton käyttö.

• Asema sijoittuu E18-tien liittymäalueen lähei-
syyteen ja erityisesti toimivat yhteydet Lohjan 

keskustaan lisäisivät merkittävästi aseman po-
tentiaalia joukkoliikenteen vaihtopaikkana. 

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelmassa on 
osoitettu Espoo–Salo -oikoradalta (Vihti–Numme-
la-aseman länsipuolelta) erkaneva lyhyt yhdysrata 
Hanko–Hyvinkää -radalle Lohjan keskustaan suun-
tautuvan taajamajunaliikenteen tarpeisiin voimassa 
olevan maakuntakaavan pohjalta.  Vireillä olevas-
sa maakuntakaavaratkaisussa on varauduttu mah-
dollisuuteen, että Espoo–Salo -oikorata toteutuu 
vaiheittain ensin kaupunkiratana Lohjalle. Maakun-
takaavan ratkaisussa mahdollistetaan siis sekä kau-
koliikenteen rata Helsinki–Turku välillä että taajama-
rata Lohjan keskustaan.  

Espoo–Salo oikoradan yleissuunnitelmassa on va-
rauduttu Lempolan asemapaikan lisäksi Nummi-Pu-
sulan Nummen asemapaikkaan, joka on mahdollinen 
pitkän aikavälin tekninen asemavaraus. Nummen 
mahdollinen tulevaisuuden asemavaraus sijoittuu 
Sammatin, Saukkolan ja Nummen taajamien väliselle 
harvaan asutulle maaseutualueelle.

Uudesta ratakäytävästä ja asemien ympäristös-
sä tapahtuvasta lisärakentamisesta aiheutuu myös 
haitallisia ja muita merkittäviä vaikutuksia lähivai-
kutusalueelle. Oikorata aiheuttaa mm. maa- ja met-
sätalousalueilla, virkistysalueilla sekä kylä- ja ha-
ja-asutusalueilla pirstovaa vaikutusta sekä koko 
matkallaan silta- ja tunneliosuuksia lukuun ottamat-
ta yhdyskuntarakenteen estevaikutusta.
• Lehmijärvi–Lempola ja Myllymäki–Koivumäki  

alueilla radan lähiympäristöön jää jonkin verran 
nykyistä asutusta (kyläasutus) ja loma-asutus-
ta. Lempolan aseman edellyttämä tiivis rakenta-
minen muuttaa myös välitöntä asemaympäris-
töä laajemmin alueen nykyistä maaseutumaista 
ympäristöä ja asutusrakennetta. 

• Koivulanselän, Kisakalliontien–Sairavanlahden 
alueilla sekä Sepänniemensalmen alueella ra-
dalla on vaikutusta olemassa olevaan asutuk-
seen ja loma-asutukseen sekä virkistykseen 
soveltuviin alueisiin ja virkistysyhteyksiin. Rata 
voimistaa liikenteestä (moottoritiestä) johtu-
via haittoja alueella. Tunneliosuudet sijoittuvat 
metsäisille osuuksille ja lieventävät merkittä-
västi (maakunnallisiin) virkistysyhteyksiin koh-
distuvia vaikutuksia.

• Hajalan kohdalla, Halarissa ja Lehtilässä rata 
aiheuttaa haittaa asutukselle, joka jää radan ja 
moottoritien väliin. Rata sijoittuu Pietarinmäen 
kohdalla tunneliin, mikä vähentää haittaa jossa-
kin määrin, mutta tunnelin molempien suuauk-
kojen tuntumaan jää yksittäisin rakennuksia  
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• Raatin alueella moottoritielinjaus on mutkai-
nen eikä ratakäytävä siten voi sitä myötäillä ko-
konaan samassa maastokäytävässä. Raatissa 
moottoritie ja rata aiheuttavat kyläasutukselle 
haittaa, jota on kuitenkin pyritty lieventämään 
nostamalla radan tasausta. Raatinjokilaakso yli-
tetään pitkällä, korkealla sillalla, mikä vähentää 
penkereratkaisuun nähden merkittävästi haital-
lisia vaikutuksia

• Heinästön, Sevolammen, Syvälammen ja Saari-
lammen alueilla sekä Lahnajärven–Siitoonjärven 
alueilla rata voimistaa liikenteestä (moottori-
tiestä) johtuvia haittoja ja yksittäisiä rakennuk-
sia jää lähelle rataa ja/tai moottoritien ja radan 
väliin.

• Sorvantien varrella Hämjoen tuntumassa radan 
pohjoispuolella ja Hämjoen kohdalla radan ete-
läpuolella yksittäisiä rakennuksia jää lähelle ra-
taa/radan ja moottoritien väliin.

Kaiken kaikkiaan Lohjan alueella oikoratalinjan ja sen 
tarvitsemien huoltoteiden alle on yleissuunnitelman 
mukaan jäämässä kuusi asuin-/lomarakennusta ja 
kaksi toimitilarakennusta.

Salo 
Salossa oikoradan linjaus kulkee Lohjan rajalta Lah-
najärvelle asti E18-tien ja seututien 110 (vanha Tu-
runtie) kanssa samassa maastokäytävässä. Lah-
najärven jälkeen oikoradan linjaus erkanee omaan 
maastokäytäväänsä aina Saloon asti. Oikoratalinja-
uksen alue on pääasiassa maa- ja metsätalousval-
taista aluetta Salon kaupunkialuetta lukuun otta-
matta.

Hanke tukee Salon seudun elinvoimaisuutta ja elin-
keinoelämän tarpeita. Espoo–Salo -oikorata ja no-
pean junayhteyden kehittämiseen liittyvä Ran-
taradan parantaminen Salo–Turku -yhteysvälillä 
mahdollistavat nopeammat yhteydet sekä pääkau-
punkiseudun että Turun suuntiin, mikä luo edellytyk-
siä kaupungin kasvulle: Salon alueen houkuttelevuus 
asumiselle ja yritystoiminnalle lisääntyy. Ratahank-
keet tukevat erityisesti Salon keskustan ja keskus-
tan lähialueiden kehittymistä, maankäytön tiivistä-
mistä ja asemaympäristön kehittämistä maakunnan 
ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Oikorata yhdistyy Rantarataan ja Salon ratapihaan 
Lukkarinmäen länsipuolella. Lukkarinmäen kohdalla 
linjaus sijoittuu tunneliin, mikä joudutaan rakenta-
maan osittain avokaivantoina, joiden kohdalla nykyi-
siä rakennuksia joudutaan poistamaan eikä korvaa-
vaa rakentamista suunnitella tilalle. Lukkarinmäen 
tunnelin toteuttaminen pirstoo olemassa olevaa 

yhdyskuntarakennetta ja rakennettua ympäristöä 
ja aiheuttaa siten merkittävää haittaa oikoradan lä-
hiympäristössä. Kun tunneli on rakennettu valmiik-
si, voidaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia lieventää maisemoimalla betoni-
tunneliosuuksien maanpinta. 

Myös se osuus ratalinjasta, joka ei sijoitu tunneliin 
aiheuttaa haittaa Lukkarinmäellä. Tunnelin molem-
missa päissä esiintyy haittavaikutuksia rakennet-
tuun ympäristöön ratakäytävän vaatiman tilantar-
peen takia. Lukkarinmäen länsireunalla joudutaan 
purkamaan asuinrakennuksia ratakäytävän tieltä. 
Tunnelin itäpuolella oikorata kaventaa urheilu- ja 
virkistyspalvelujen aluetta (golf-kenttä) ja aiheuttaa 
lähiympäristöön lisääntyvää estevaikutusta. 

Golf-kentän pohjoispuoleiset asuntoalueet jäävät 
suhteellisen lähelle rataa. Golf-kentän länsipuolelle 
sijoittuu asuinrakennuksia ja julkisten palvelujen ra-
kennuksia (mm. koulu), jotka jäävät linjauksen ja tun-
nelin suuaukon välittömään läheisyyteen. 

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelmassa on va-
rauduttu Salon alueella uusiin asemapaikkoihin 
Lahnajärvellä, Suomusjärvellä ja Muurlassa, jot-
ka kaikki ovat mahdollisia pitkän aikavälin teknisiä 
asemavarauksia. Asemien toteuttaminen edellyttää 
asemaympäristöjen maankäytön merkittävää te-
hostamista.

Lahnajärven mahdollinen tulevaisuuden asema-
varaus sijoittuu pääasiassa loma-asutus- ja vir-
kistyskäytössä olevalle alueelle. Mahdollisuuksia 
maankäytön kehittämiseen rajoittavat ahdas ase-
mapaikka, molemmilla puolin rataa sijaitsevat ve-
sistöt sekä liikenteen (E18-moottoritie ja rata) ai-
heuttamat haitat. Lahnajärven asemavaraukseen 
ja aseman vaatimaan maankäytön muutokseen on 
oikorataosayleiskaavassa Suomusjärvi varauduttu 
selvitysaluemerkinnällä. 

Suomusjärven mahdollinen tulevaisuuden asema-
varaus sijoittuu Suomusjärven Kitulan taajaman ja 
Aneriojärven eteläpuolelle maa- ja metsätalousval-
taiselle alueelle.  Suomusjärven asemavaraukseen 
ja aseman vaatimaan maankäytön muutokseen on 
maakuntakaavoituksessa varauduttu kehittämispe-
riaatemerkinnöin. 

Muurlan mahdollinen tulevaisuuden asemavara-
us tukeutuu Muurlan taajamaan sijoittuen sen ete-
läpuolelle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 
noin 10 km etäisyydelle Salon keskustasta.  Muur-
lassa moottoritien ja uuden oikoradan välissä ole-

vat alueet on Varsinais-Suomen voimassa olevas-
sa maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen 
kehittämisen kohdealueina. 

Uudesta ratakäytävästä ja asemien ympäristös-
sä tapahtuvasta lisärakentamisesta aiheutuu myös 
haitallisia ja muita merkittäviä vaikutuksia lähivai-
kutusalueelle. Oikorata aiheuttaa mm. maa- ja met-
sätalousalueilla, virkistysalueilla sekä kylä- ja ha-
ja-asutusalueilla pirstovaa vaikutusta sekä koko 
matkallaan silta- ja tunneliosuuksia lukuun ottamat-
ta yhdyskuntarakenteen estevaikutusta.
• Lahnajärvi–Siitoonjärvi: Rata ylittää moottori-

tien ja asettuu moottoritien eteläpuolelle Lahna-
järven ja Siitonjärven välisellä kapealla kannak-
sella. Yksittäisiä rakennuksia jää moottoritien ja 
radan väliin. Useita lomarakennuksia jää rata-
käytävän lähiympäristöön. Rata voimistaa liiken-
teestä (moottoritiestä) johtuvia haittoja alueel-
la ja vaikuttaa loma-asutuksen ohella rantojen 
käyttöön ja alueen muuhun virkistyskäyttöön. 

• Suomusjärvellä rata aiheuttaa haittaa asuin- ja 
lomarakennuksille lähellä ratakäytävää. 

• Ahtilalan ja Sammalonsalmen sekä Sammalon-
salmen ja Muurlan välillä rata sijoittuu maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle. Rata aiheuttaa 
haittaa yksittäisille asuin- ja lomarakennuksille 
lähellä ratakäytävää. 

• Ratalinjaus ylittää Hirsijärven Sammalonsalmen, 
jonka lähiympäristöön aiheutuu haittavaikutuk-
sia usealle asuin- ja lomarakennuksille

• Muurlassa jaAarnionperällä radan läheisyyteen 
sijoittuu asuinalueita, joille ratalinjaus aiheuttaa 
haittaa. 

Salon kaupungin alueella oikoratalinjan ja sen tar-
vitsemien huoltoteiden alle on jäämässä 12 asuin-/
lomarakennusta sekä tsasounan kokoontumisraken-
nus ja vanha käytöstä poistunut koulurakennus. 

3.10  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Oikorata parantaa kaupunkien välistä saavutetta-
vuutta Etelä-Suomessa ja osana kansainvälistä lii-
kenneverkkoa valtakunnan, maakuntien ja kaupun-
kien tavoitteiden mukaisesti. Asemien ympäristössä 
rata mahdollistaa taajamien kehittämisen. Toisaalta 
uuden radan, asemien ja asemampäristöjen rakenta-
minen aiheuttaa suoria ja välittömiä haitallisia vai-
kutuksia lähialueen nykyiseen maankäyttöön pirs-
tomalla nykyistä yhdyskunta- ja asutusrakennetta. 

Koko oikoradan 95 kilometrin pituisesta linjauksesta 
yhteensä noin 31 kilometrin matkalle on suunniteltu 
siltoja (110 siltaa) ja tunneleita (23 tunnelia), mikä ko-
konaisuutena vähentää radan aiheuttamaa estevai-
kutusta merkittävästi. Estevaikutusta lievennetään 
paikallisella tasolla myös tiejärjestelyin ja rakenta-
malla yli- ja alikulkuja nykyisten kulkuyhteyksien lä-
heisyyteen. 

Radan tai tarvittavien huoltoteiden alle tai välittö-
mään läheisyyteen on jäämässä jonkin verran ra-
kennuksia. Radan haitallisia vaikutuksia nykyiseen 
maankäyttöön kuten asuin- ja lomarakennuksiin voi-
daan jatkosuunnittelussa edelleen lieventää radan 
suunnittelulla ja meluntorjuntarakenteilla. Tarkaste-
lua tulee tarkentaa ratasuunnitelmavaiheessa ‘muu 
toimenpide’ -merkinnällä osoitettujen rakennusten 
osalta sekä niiden rakennusten osalta, jotka melun-
torjunnasta huolimatta ovat jäämässä melualueelle. 

Ratalain mukaan yleissuunnitelmaa tai ratasuunni-
telmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Espoo–Salo -oikora-
dan yleissuunnitelman vaatimat yleiskaavojen muu-
tokset ovat kunnanvaltuustojen hyväksymiä, paitsi 
pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleis-
kaava, joka on vielä vireillä. Uusimaakaava 2050 on 
Uudenmaan Liiton hyväksymä. 

Päivitys 30.9.2022:
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonai-
suuden 25.8. 2020. 

Ratalain mukaan yleissuunnitelma voidaan hyväk-
syä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kun-
ta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sitä 
puoltavat. Asemakaavojen muutoksia on tarpeen 
tehdä viimeistään ratasuunnitteluvaiheessa Kirkko-
nummella, Lohjalla ja Salossa.  

Radan linjaus, rakentamisen ja liikennöinnin aiheut-
tamat vaikutukset ja vaikutusten lieventämistoi-
menpiteet tarkentuvat ratasuunnitelmavaiheessa. 
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4.1  Lähtötiedot 

Ratalain 12 §:n mukaan rautatien rakentamista kos-
kevassa yleissuunnitelmassa on esitettävä rautatie-
alueen arvioidut vaikutukset kiinteistörakenteeseen. 
Radan alustavan yleissuunnitelman perusteella 
on laadittu ns. kevyt kiinteistövaikutusten arvioin-
ti (Maanmittauslaitos 2019). Varsinainen, tarkempi 
kiinteistövaikutusten arviointi on valmistunut Maan-
mittauslaitoksen erillisselvityksenä 28.11.2019. 

Kiinteistövaikutusten arviointi keskittyy radan vai-
kutusalueen metsä- ja peltoalueisiin sekä maa- ja 
metsätalouden kulkutarpeeseen. Arvioinnin lähtö-
tietoina on käytetty Maanmittauslaitoksen JAKO- 
kiinteistötietojärjestelmää, Maaseutuviraston IACS- 
peltolohkoaineistoa ja Maanmittauslaitoksen maas-
totietokantaa. Peltolohkoaineistossa on peltoloh-
kotietojen lisäksi tietoja pellon viljelijästä (hal-
linta), viljelijän talouskeskuksen sijainnista sekä 
viljelysuunnasta. Nykyistä tieverkkoa on tarkasteltu 
maastotietokannan tieverkon perusteella. 

4.2  Nykytilanteen kuvaus 

Salossa radan vaikutusalueella (5 kilometrin etäi-
syydellä radasta) on noin 7650 hehtaaria peltoa. 
Vuokralohkojen osuus on 42 % kokonaispeltopin-
ta-alasta. Pellon omistajia tällä alueella on noin 450 
ja viljelijöitä noin 220. Peltolohkojen keskimääräinen 
etäisyys talouskeskuksesta on 3,2 kilometriä ole-
massa olevan tieverkon kautta. Alle 3 hehtaarin pel-
tolohkoja on 69 % kaikista peltolohkoista. 

Lohjalla radan vaikutusalueella on 6070 hehtaaria 
peltoa. Vuokralohkojen osuus on 32 % kokonaispel-
topinta-alasta.  Pellon omistajia alueella on noin 430 
ja viljelijöitä noin 220. Peltolohkojen keskimääräinen 
etäisyys talouskeskuksesta on 2,6 kilometriä ole-
massa olevan tieverkon kautta.  

Radan vaikutusalueella on paljon metsäalueita, jo-
ten rata tulee rikkomaan metsäpalstoja pienempiin 
osiin. Tältä osin lähtökohdat vaihtelevat kuntien vä-
lillä, sillä Salossa ja Lohjalla radan vaikutusalueella 
on muita kuntia enemmän metsätalousalueita. Es-
poossa kaupungin maanomistus pienentää yksityi-

sille kiinteistönomistajille radasta aiheutuvaa hait-
taa. 

4.3  Arviointimenetelmä 

Espoo–Salo -oikoradan rakentamisen vaikutuksia 
maa- ja metsätalouskiinteistöjen käyttöön ja kulku-
yhteyksiin on arvioitu tietoaineistoselvityksenä. Ar-
vioinnissa on selvitetty, mitä vaikutuksia radalla on 
pelto- ja metsätilusten käytölle sekä etsitään keino-
ja, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan poistaa, lie-
ventää ja ehkäistä. 

Alustavan yleissuunnitelman pohjalta on laadittu 
kevyt kiinteistövaikutusten arviointi (Maanmittaus-
laitos 18.1.2019). KevytKIVA:lla on selvitetty yleispiir-
teisesti sellaisia kohteita, joissa tulee maa- ja met-
sätalouden osalta tarkastella tarkemmin, voidaanko 
ratahankkeesta maanomistajille aiheutuvia haitalli-
sia vaikutuksia vähentää tai poistaa kiinteistötekni-
sillä toimenpiteillä.  

Rata tulee vaikuttamaan peltoviljelyyn laajalla 
alueella, joten peltolohkoja on tarkasteltu noin vii-
den kilometrin etäisyydeltä radan molemmin puo-
lin. Vaikutuksia maatalousliikenteeseen on arvioitu 
IACS-peltolohkoaineiston ja siitä tuotettujen lintuvii-
vakarttojen perusteella. 

Varsinainen KIVA-selvitys on valmistunut vuonna 
2020. Sen yhteydessä on haastateltu niiden tilojen 
omistajia, joiden tilusten käytölle suunnitellusta ra-
dasta aiheutuu sellaista haittaa ja vahinkoa, joihin 
erilaisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa.  

4.4  Vaikutukset 

Rata pirstoo pelto- ja metsäalueita sekä rikkoo ole-
massa olevia kulkuyhteyksiä. Pelto- ja metsäpin-
ta-ala pienenee alueiden jäädessä rata-alueelle.  

Salossa merkittävimmät haitat radasta aiheutuvat 
Muurlan ja Ahtialan peltoalueille. Rata pirstoo yhte-
näisiä peltoalueita ja lisää maatalouden kulkumatko-
ja nykyisten tieyhteyksien katketessa. Lohjalla rata 
halkoo yksittäisiä peltoalueita mm. Raatin ja Kovelan 

alueilla. Salossa ja Lohjalla radan alle jäävästä pel-
topinta-alasta aiheutuu viljelmille supistumishait-
taa. 

Peltojen osalta Vihdissä ja Kirkkonummella on mah-
dollista tehdä vain pieniä maanomistajalähtöisiä ti-
lusvaihtoja. Espoossa rata ei juurikaan vaikuta pel-
tojen viljelyyn.  

Metsäpalstojen suurehko koko ja tunnelien suuri 
määrä vähentävät pirstoutumishaittaa. Rata-alueen 
sijoittuminen lähelle olemassa olevaa tiestöä eh-
käisee pirstoutumista, mutta samalla synnyttää pie-
niä ja kapeita metsäkäytön ulkopuolelle jääviä aluei-
ta. Yksittäisen palstan kohdalla pirstoutumishaitta 
saattaa olla suuri. 

Laajoihin alueellisiin metsätilusjärjestelyihin ei läh-
tökohtaisesti ole tarvetta, mutta yksittäiset ti-
lusvaihdot ovat mahdollisia. Tilusjärjestelyillä 
poistetaan metsätilusten pirstoutumishaittoja ja vä-
hennetään yksityisteiden rakentamistarvetta.  

Kulkuyhteyksien järjestämiseksi tulee suunnitella ja 
toteuttaa lisää yksityisteitä. Paikoitellen on mahdol-
lista toteuttaa tilusjärjestelyitä tai metsäpalstan lu-
nastuksia. Radan molemmille puolille mahdollisesti 
toteutettava huoltotie ratkaisee osan metsätiluksil-
le pääsemiseksi tarvittavista kulkureiteistä, mutta 
kulkumatkat pitenevät tällöinkin. 

Salossa ja Lohjalla uuden radan haittavaikutus met-
sätaloudelle on selvästi suurempi kuin Kirkkonum-
mella, Vihdissä ja Espoossa. 

4.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Kiinteistöteknisillä toimenpiteillä voidaan merkittä-
västi vähentää peltoalueiden pirstoutumista radan 
läheisyydessä. Sen sijaan metsäalueiden osalta ti-
lusjärjestelyillä on merkitystä lähinnä vain uusien 
tieyhteyksien suunnitteluun, mutta ei pirstoutumis-
haittaan.  

Vihdissä ja Kirkkonummella on mahdollista tehdä 
vain pieniä maanomistajalähtöisiä tilusvaihtoja. Es-
poossa rata ei juurikaan vaikuta peltojen viljelyyn.  

4  Maa- ja metsätalouskiinteistöt 
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5.1  Lähtötiedot  

Vaikutuksella ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai yh-
teiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa 
muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin 
jakautumisessa. Hankkeen vaikutukset voivat koh-
distua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. 
Toisaalta luontoon, liikkumiseen tai elinkeinoelä-
mään kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillises-
ti myös ihmisten hyvinvointiin. Ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset liittyvät siis läheisesti muihin hankkeen 
aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välil-
lisesti. 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vai-
kutuksia voivat olla hankkeen aiheuttamat muutok-
set: 
• asumisviihtyvyydessä (vakituinen ja loma-asu-

tus, herkät kohteet, melu, tärinä ja maisema) 
• kiinteistöjen arvossa (vakituiset, loma-asunnot 

ja maa-alat) 
• paikallisessa liikkumisessa (radan estevaikutus, 

kulkuyhteyksien muutokset)
• alueiden virkistyskäytössä (virkistysreitit ja 

-alueet, melu) 
• hyvinvoinnissa (ihmisten huolet ja pelot, tulevai-

suuden suunnitelmat)  

Hankkeen vaikutukset syntyvät pääosin radan ra-
kentamisen ja käytön aikana, mutta joiltain osin pai-
kallisiin ihmisiin kohdistuu vaikutuksia jo suunnitte-
lun aikana. 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihty-
vyyteen arvioitiin seuraavien lähtöaineistojen tuella: 
• Sidosryhmätyöpajoissa (maaliskuu 2019), yleisö-

tilaisuuksissa (lokakuu 2018, huhtikuu 2019) sekä 
karttapalautekyselyillä (loka–marraskuu 2018, 
huhti–toukokuu 2019) kerätyt osallisten näke-
mykset ja tiedot 

• Muu palaute (sähköpostit, nettisivut) 
• Hankkeen muiden vaikutusarviointien tulokset 
• Kartta- ja tilastoaineistot (virkistysalueet ja -rei-

tit, julkiset palvelut, väestötiedot ym.) 
• Espoo–Salo -oikoradan ympäristövaikutusten 

ar vi ointiselostus 2010 

5.2  Arviointimenetelmä 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten 
arviointimenetelmänä käytettiin lähtöaineistojen 
asiantuntija-analyysiä. Asukkaiden ja muiden osal-
listen ilmaisemia näkemyksiä tarkasteltiin suhtees-
sa muihin vaikutusten arvioinnin tuloksiin ja muuhun 
lähtöaineistoon. Hankkeen muita vaikutusarviointeja 
hyödynnettiin lähtötietoina ja vertailukohtana osal-
listen kokemustiedolle ja näkemyksille.  

Kohteen herkkyyttä arvioitaessa selvitettiin poten-
tiaalisten haitankärsijöiden määrä, lähistön her-
kät kohteet (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala) 
ja tärkeät julkiset palvelut, virkistyskäyttö, ympä-
ristöhäiriöt (melu, tärinä, liikenne), maisemalliset, 
kulttuuriset tai elinkeinoelämää palvelevat ominai-
suudet sekä alueen muuttuvuus/pysyvyys ja sopeu-
tumiskyky muutokseen. 

Muutoksen suuruutta arvioitaessa otettiin huo-
mioon asumisen laatu (melu, tärinä, maisema, toi-
mintamahdollisuudet), paikallinen liikkuminen (kul-
kuyhteyksien muutokset, radan estevaikutus), 
asuk kaiden huolet, pelot ja tulevaisuuden näkymät 
sekä virkistysreittien ja -alueiden laatu (reitin kat-
keaminen/ muuttuminen, alueen pirstoutuminen/ 
koon muutos). 

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvi-
tettiin ne väestöryhmät tai alueet, joihin vaikutukset 
erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioitiin vaikutus-
ten merkittävyyttä sekä mahdollisuuksia lievittää ja 
ehkäistä haittavaikutuksia.  

Ratahankkeen terveysvaikutukset liittyvät lähinnä 
rakentamisen ja liikenteen aiheuttamaan meluun ja 
ilmalaatuun. Käytönaikaisia terveysvaikutuksia voi 
aiheutua niin ikään melu- ja tärinähaitasta, vaikka 
lieventämistoimenpiteiden avulla haittoja saadaan-
kin vähennettyä merkittävästi. Terveysvaikutuksia 
arvioitiin tilastollisesti väestötasolla, joten melun 
tai ilmanlaadun terveysvaikutuksiin ei otettu suo-
raan kantaa. 

Vaikutukset terveyteen arvioitiin asiantuntija-ar-
viona. Terveysvaikutuksia on tarkasteltu yleisel-
lä tasolla liittyen yleisesti vastaavissa hankkeis-
sa tunnistettuihin vaikutuksiin. Tärkeimpänä tukena 

toimivat laskennallinen melumallinnus ja tärinä- ja 
runkomelutarkastelut. Nämä on tarkemmin kuvattu 
luvussa 12 Melu, tärinä ja runkomelu. Ratahankkeen 
terveysvaikutukset liittyvät lähinnä rakentamisen ja 
liikenteen aiheuttamaan meluun ja tärinään. Myös 
radan suunnittelun eteneminen ja toisaalta hank-
keeseen liittyvä epävarmuus voivat aiheuttaa stres-
siä ja huolta. 

5.3  Nykytilanteen kuvaus 

Ratalinjaus kulkee Espoon, Kirkkonummen, Vihdin, 
Lohjan ja Salon läpi. Suunnittelualueen asuinympä-
ristöt, elämäntavat ja luonnontilat vaihtelevat ha-
ja-asutusalueista taajamiin ja maaseutuympäris-
töstä kaupunkimaisemaan. Taajama-aste on suurin 
Espoossa ja pienin Salossa ja Vihdissä (taulukko 3). 
Vuonna 2019 väkiluku on kasvanut eniten Espoossa, 
kun taas Salossa ja Lohjalla asukasmäärä on vähen-
tynyt ja eläkeikäisten osuus on suurin. Työllisyysas-

te suunnittelualueen kunnissa ja kaupungeissa on 
Saloa lukuun ottamatta maan keskiarvoa korkeam-
pi. Salossa on heikoin työllisyystilanne ja eniten al-
kutuotannon työpaikkoja. Kesämökkejä löytyy eniten 
Lohjalta ja Salosta. 

Ratalinjauksen varren kaupungeista Espoo, Kirkko-
nummi, Vihti ja Lohja kuuluvat pääkaupunkiseudun 
työssäkäyntialueeseen. Salo puolestaan kuuluu Sa-
lon työssäkäyntialueeseen. Työmatkapendelöin-
ti pääkaupunkiseudulle on kasvanut viime vuosina 
merkittävästi, ja hyvät liikenneyhteydet edistävät 
myös pendelöinnin kasvua. Salossa on rantaradan 
asema, mutta muualla oikoradan alueella kuljetaan 
moottoritietä omalla autolla tai busseilla. Kirkko-
nummella ja Vihdissä asuinkuntansa ulkopuolel-
la työssäkäyviä on yli 60  % työllisistä, kun Salosta 
muualle pendelöivien osuus on noin 25 %, Lohjalta 
noin 40 % ja Espoosta 50 %. (HSY 2021, Tilastokes-
kus 2021). 

5  Ihmisten elinolot ja viihtyvyys 

Taulukko 3. Keskeisiä väestöön ja ihmisten elinympäristöön liittyviä tunnuslukuja kunnittain (tilastokeskus 
2020 ja 2021) 

Espoo Kirkkonummi Vihti Lohja Salo

Väkiluku, 2019 289,731 39,586 29,158 45,965 51,833

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 19 20 19 16 14

15–64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 66 64 62 60 59

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2019 15 17 19 24 27

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2019 2.2 0.8 –0.2 –0.7 –0.9

Taajama-aste, %, 2018 99.5 89.5 74.7 82.8 74.9

Työllisyysaste, %, 2018 75 78 78 75 70

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2017 0.1 0.9 2.5 2.3 5.3

Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2017 15.8 18.9 26.7 25.1 25

Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2017 82.8 78 68.7 71.1 68.3

Kesämökkien lukumäärä 2018 1,658 2,493 2,558 8,516 7,071
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5.3.1. Espoo 

Asuminen 
Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Kaupun-
gin laajentuminen länteen perustuu Espoon kas-
vuun, nykyisen kaupunkirakenteen kehittämiseen 
sekä mahdollisen uuden junayhteyden ja sen lähilii-
kenneasemien mahdollistamaan maankäytön muu-
tokseen. Ratalinjauksen vaikutusalue vaihtelee tii-
viistä kaupunkiasutuksesta haja-asutusalueeseen.  

Rata sijoittuu Espoossa ns. Länsiradan kehityskäy-
tävään, joka erkanee Rantaradasta Kauklahdessa. 
Espoon keskuksen alueelle oikorata ei tuo muutok-
sia. Kauklahdesta aina Kolmirantaan saakka ratalin-
jaus kulkee metsäisellä alueella.  Espoonjokilaakso 
ja Gumbölen virkistysalue ja golfrata ovat tärkeitä 
alueen viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Alueella 
on myös merkittävä työpaikkakeskittymä Ämmäs-
suon ja Kulmakorven kehittyvä bio- ja kiertotalou-
den alue. Sen läheisyyteen jääviä asuinalueita ovat 
mm. Nupurinkallio ja Kolmiranta. Lisäksi radan lä-
heisyyteen sijoittuvat Histan ja Gumbölen kartanot 
sekä pientaloalueita Mynttilässä, Forsbackassa ja 
Svartbäckissä. Loma-asutus on suunnittelualueel-
la hajanaista ja keskittynyt järvien ympärille etenkin 
Kolmirannan alueelle.  

Kehä III, E18-moottoritie ja maantie 110 ovat vilk-
kaasti liikennöityjä väyliä, jotka aiheuttavat nykyti-
lanteessa merkittävästi melua oikoratalinjauksen 
alueella Espoossa. Moottoritien liikenteen melu on 
koettu häiritsevänä erityisesti Kolmperässä ja Kol-
mirannassa. Tiemeluhaittoja aiheutuu myös Kehä 
kolmosen läheisyydessä oleville asuinalueille Myn-
tinmäkeen ja Mikkelään.  

Virkistys 
Espoon alueella ratalinjauksen pohjois- ja etelä-
puolella on laaja maakuntakaavaan merkitty virkis-
tysalue, joka ulottuu aina Nuottalahdesta Nuuksi-
on pohjoisosiin saakka. Virkistysalueella on useita 
eri pituisia merkittyjä ulkoilureittejä ja mahdollisuus 
harrastaa luonnossa liikkumista ja monipuolisesti eri 
liikuntalajeja.  

Espoon keskuksen ja Mynttilän välillä on useita mer-
kittyjä valaistuja ja valaisemattomia ulkoilureittejä 
ja luonnonomaisia polkuja. Espoonjokilaakso on osa 
laajempaa viherjaksoa, joka koetaan tärkeänä vir-
kistyspaikkana. Joen reunaa pitkin kulkee useita ul-
koilureittejä sekä melontareitti Pitkäjärveltä Mus-
talahteen saakka. Ratalinja kulkee metsäalueen läpi 
Darnman ja Kvarnträsk-järvien välistä, joiden poh-

joispuolelle jää Gumbölen Golfrata sekä ratsastus-
keskus. 

5.3.2. Kirkkonummi 

Asuminen 
Kirkkonummen pohjoisosassa ratalinjauksen vaiku-
tusalue on enimmäkseen rauhallista metsämaise-
maa. Rata sijoittuu E18-moottoritien kanssa samaan 
maastokäytävään Perälänjärven ja Lamminjärven 
väliselle kannakselle. Kirkkonummella merkittä-
vin radan läheisyyteen jäävä taajama on noin 5 500 
asukkaan Veikkola, jossa on asutuksen ja palveluiden 
lisäksi paljon pienteollisuutta ja varastotoimintaa.  

Nykyinen rantarata ja lähiliikennepysäkit sijaitsevat 
kunnan eteläosassa.   

Kirkkonummella oikoratalinjauksen varrella melu-
haittoja tieliikenteestä aiheutuu eniten Haukilam-
messa ja Veikkolan kohdalla. Meluhaittoja tieliiken-
teestä aiheutuu tällä hetkellä eniten Haukilammessa, 
jossa tiemelu ylittää päivämelun ohjearvot (55 dB) 
yli 5 desibelillä. Veikkolassa moottoritie kulkee Perä-
län- ja Lamminjärven välistä, mikä aiheuttaa melu-
vaikutuksia asuinalueille. 

Virkistys 
Ratalinjaus kulkee Kirkkonummella pääosin met-
säisellä alueella. Ratalinjauksen pohjoispuolelle jää 
Nuuksion kansallispuisto, joka on lähimmillään 100–
300 metrin etäisyydellä radasta. Ennen Veikkolan 
taajama-aluetta ratalinjaus kulkee läpi Torvströ-
mossen suoalueen, joka on arvokas luontoalue ja 
suosittu ulkoilupaikka. Alueella kulkee Veikkolan ja 
Siikarannan välinen yhdysreitti, Kaarniaispolku, joka 
kytkeytyy Nuuksion luonnonsuojelualueeseen. Sii-
kajärvellä sijaitsee muun muassa uimaranta ja ho-
telli Nuuksio.  

Veikkolassa rata kulkee E18-moottoritien pohjois-
puolella Lammin- ja Perälänjärven välistä. Lammin-
järvellä on kaksi uimarantaa ja sauna. Yleinen uima-
ranta on aktiivisessa käytössä kesäaikaan. Lisäksi 
järven eteläpuolella sijaitsee noin 4,5 kilometrin pi-
tuinen Veikkolan urheilupuiston kuntorata, jossa on 
talvisin myös hiihtolatu.   

5.3.3. Vihti 

Asuminen 
Ratalinjaus kulkee Vihdin eteläosassa E18-moottori-
tien ja Nummelan taajaman välissä pääosin metsä- 
ja peltomaisilla alueilla. Vihdin asukasmäärä vuo-
den 2019 oli 29 158, josta Nummelan osuus oli noin 
puolet. Ratalinjauksen vaikutusalue on pääosin ha-
ja-asutusaluetta. Eniten asuin- ja vapaa-ajanasu-
tusta jää Huhmarin ja Palojärven läheisyyteen. 

Nykytilanteessa Vihdissä tiemelulle altistuu eniten 
ihmisiä Palojärven ja Huhmarin välisellä alueella. 
Merkittävin melu aiheutuu E18-moottoritien ja val-
tatien 2 liikenteestä. Tieliikenteen lisäksi meluhait-
toja aiheuttavat myös Vihdin ja Lohjan rajalla kulke-
va valtatie 25 ja Lohja–Hyvinkää -rata.  

Virkistys 
Vihdin eteläosassa suunnittelualue on pääasiassa 
metsä- ja peltoaluetta. Ratalinjauksen läheisyyteen 
sen eteläpuolelle jää Palojärvi, jonka pohjoisosas-
sa E18-moottoritien tuntumassa on pieni uimaran-
ta. Palojärven läheisyydessä on myös 85 hehtaarin 
Palakosken alue, jossa on monipuolisia ulkoilumah-
dollisuuksia ja useita eri pituisia merkittyjä ulkoi-
lureittejä. Alueella sijaitsevat Mummusalin kalliot 
muodostavat korkeita näköalapaikkoja, joista avau-
tuu pitkiä näkymiä metsä- ja vesialueiden yli. Luonto 
on monipuolista metsä-, niitty- ja lehtoaluetta. 

5.3.4. Lohja 

Asuminen 
Lohjalla ratalinjauksen vaikutusalue on pääosin maa-
seutumaista aluetta vesistöjen läheisyydessä. Ra-
talinjauksen vaikutusalueella asutus on keskittynyt 
Lehmijärven ympäristöön, Karnaisiin, Raatin kyläl-
le ja Halarin–Lehtilän -alueelle.. Haja-asutusalueita 
on myös Lehmijärventien ja Saukkolantien ympäris-
töissä. Ratalinjauksen varrella Raatinjoen laaksos-
sa sijaitseva Raatin kylä on maaseutumaista aluet-
ta metsineen ja peltoaukeineen. Kylässä sijaitsee 
vakituisen asutuksen lisäksi muutamia vapaa-ajan 
asuntoja sekä tilakeskuksia, joista vanhimpien juuret 
ulottuvat 1500-luvulle asti. Loma-asutusta on Loh-
jalla runsaasti, ja se on pääosin keskittynyt järvien 
rannoille. Merkittävin loma-asutuskeskittymä on 
Lohjan ja Salon rajalla sijaitsevan Siitoonjärven ym-
pärillä.  

Lohjalla suunniteltu ratalinjaus mukailee E18-moot-
toritien linjausta kulkien sen pohjoispuolella. Nykyti-
lanteessa tieliikenteen meluhaittaa asuinviihtyvyy-

delle on aiheutunut etenkin tunneleiden suuaukoilta 
ja vesistöjen yli leviävästä melusta. Osa vakituisis-
ta- ja loma-asukkaista kokee jatkuvaa meluhaittaa 
liikenteestä. Meluhaittaa on koettu etenkin Lehmi-
järven, Koivulanselän, Sepänniemensalmen, Raatin 
ja Siitoonjärven alueilla.  

Virkistys 
Lohjan alueella on monipuolinen ja vaihteleva luon-
nonympäristö järvineen ja vaihtelua maastoon tuo 
myös Salpausselkään kuuluva Lohjanharju. Rata-
linjaus ylittää Koivulanselän kohdalta Lohjanjärven, 
joka on virkistyskäytössä vuoden ympäri. Lohjanjär-
ven alueella toimii useita luontovirkistys-, vapaa-ai-
ka-, majoitus-, ja ohjelmapalveluita tarjoavia yrityk-
siä ja ravintoloita. Kisakallion urheiluopiston alueella 
on monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja majoitus-
palvelut.  

Karnaistenkorpi on Lohjan laajin yhtenäinen ulkoi-
lualue. Sen alapuolella tunnelissa kulkee E18-moot-
toritie. Alueella on runsas reittiverkosto, kaksi 
laavua ja nuotiopaikkoja sekä kaksi opastettua luon-
topolkua, joihin on yhdyspolku myös Kisakallion ur-
heilupuiston alueelta. 

Suunnitellun ratalinjauksen varrella Lohjalla on 
myös useita virkistyskäytössä olevia suunnistuskar-
toitettuja alueita Lempolan, Karnaisten, Kivimäen ja 
Pitkämäen alueilla. 

5.3.5. Salo 

Asuminen 
Oikorata kulkee Salon alueella uudessa maasto-
käytävässä pääosin maa- ja metsätalousvaltaisel-
la alueella. Ratalinjauksen varrella sijaitsee vaki-
tuisen ja vapaa-ajan asumisen keskittymiä entisen 
Suomusjärven kunnan alueella Siitoonjärven, Lah-
najärven ja Suomusjärven rannoilla, Ahtialan kyläs-
sä, Hirsijärven rannoilla ja ympäristössä, Muurlassa 
Kistolan kylässä, sekä Linnunpellon‒Aarnionperän 
alueella. Lisäksi ratalinjauksen varrella sijaitsee joi-
takin pienempiä järviä ja lampia, joiden rannoilla on 
jonkin verran loma-asutusta. Salon keskustaa lä-
hestyttäessä ratalinjaus kulkee taajama-alueen hal-
ki liittyen rantarataan Lukkarinmäen asuinalueella 
hieman ennen Salon asemaa.. 

Suomusjärven kirkonkylän alueella Suomusjärven ja 
Lahnajärven rannoilla sekä järvien välisellä alueel-
la on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta ja 
Siitoonjärvellä Lohjan ja Salon rajalla runsaasti lo-
ma-asutusta. Siitonjärven alue on moottoritien linja-
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uksen vaikutusalueella ja asukkaat ovat huolissaan 
melun vaikutuksista asuinviihtyvyyteen ja virkistys-
käyttöön, radan ja moottoritien yhteisvaikutuksis-
ta sekä ratalinjauksen estevaikutuksista mm. riis-
taeläinten liikkumiseen.  

Suunniteltu ratalinjaus erkanee E18-moottoritiestä 
Suomusjärven länsipuolella ja Salon taajama-alueel-
le (Linnunpelto) saakka ratalinjaus kulkee maaseutu-
maisessa ympäristössä, jossa ei nykyisin ole merkit-
täviä meluhäiriöitä aiheuttavia toimintoja.  

Syvälammen sekä Vähä-Ruona, Iso-Ruona ja Kuku-
tin-järvien rannoilla on jonkin verran loma-asutus-
ta. Ratalinjauksen pohjoispuolella Nuppulankulmas-
sa on myös jonkin verran asuin- ja lomarakennuksia. 
Ahtialan kylässä on vakituista asutusta. Alueella ra-
tahanketta on vastustettu voimakkaasti. Hirsijär-
ven rannoilla ja Valkjärven alueella sijaitsee paljon 
loma-asutusta. Muurlassa ratalinjaus kulkee läpi 
maalaismaisen Kistolan kylän, jossa on vakituista 
asutusta. 

Salon taajama-alueelle tultaessa ratalinjauksella 
on nykytilassa meluhäiriöitä. Suurimmat melunläh-
teet ovat kantatie 52 Linnunpellon alueella, Perni-
öntie Lukkarinmäen itäpuolella ja rantarata Lukka-
rinmäen länsipuolella. Lukkarinmäen asuinalueella 
on runsaasti vakituista asutusta ja asuinkäytössä on 
pääasiassa vanhaa rakennuskantaa 1800-luvulta al-
kaen. Lukkarinmäen alue on valtakunnallisesti arvo-
kas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Alueen läpi 
on suunniteltu ratalinjausta jo 1970-luvulla, mikä on 
aiheuttanut pitkään huolta asukkaille.   

Virkistys 
Salon kaupungin alueella on useita huollettuja ulkoi-
lu- ja kuntoilureittejä, ja näistä yksi on ratalinjauk-
sella. Alueen vesistöt ja metsät muodostavat virkis-
tyskohteita paikallisille muun muassa metsästys- ja 
kalastusalueina.   

Siitoonjärven, Suomusjärven, Lahnajärven ja Hirsi-
järven rannoilla on runsaasti loma-asutusta ja asuk-
kaat käyttävät järvien ympäristöjä myös virkistyk-
seen. Vähä-Ruonan rannalla on Suomusjärven Sisun 
Sisumaja, jossa on jäsenille sauna ja avantouinti-
mahdollisuus. Majaa myös vuokrataan tilaisuuksiin. 
Sisumajan pihasta lähtee hiihtoreitistö, joka ulottuu 
Syvälammen alueelle ja Syvälammelta on talvisin 
latuyhteys myös Suomusjärven kylälle. Alueen met-
sät on suunnistuskartoitettu laajalta alueelta mo-
lemmin puolin moottoritien linjausta. Asukkaat ovat 
huolissaan radan vaikutuksista alueiden virkistys-
käyttöön.   

Ratalinjauksen varrelle jääviä tärkeitä virkistys- ja 
ulkoilualueita ovat myös Aneriojärvi ja järveltä ete-
lään laskevan Aneriojoen jokilaakso, Hirsijärvi ja 
Sammalon salmi. Aneriojärvi kuuluu lintuvesien suo-
jeluohjelmaan monipuolisen ja arvokkaan lintulajis-
tonsa johdosta.  

Salon keskustan itäpuolella ratalinjauksen pohjois-
puolelle jää golfkenttä. Salon lukion lähimaastossa 
kulkee luontopolku, jonka yli suunniteltu ratalinjaus 
kulkee. 

Suunnitellun ratalinjauksen vaikutusalueelle Salos-
sa jää myös Kiskonjoen latvavedet, Natura-aluee-
seen kuuluva Koskenalanen-lampi sekä muutamia 
luonnonsuojelualueita. 

5.4  Vaikutukset 

5.4.1. Asukkaiden näkemykset 

Radan aiheuttama melu ja näkyminen maisemassa 
ovat asukkaiden mielestä merkittävimpiä radasta ai-
heutuvia vaikutuksia, jotka vaikuttavat elinoloihin ja 
viihtyvyyteen. Ratalinjauksen sijainti ja asemapaikat 
sekä luontoarvojen säilyminen ja vaikutukset eläi-
miin koettiin tärkeinä suunnittelussa huomioitavina 
asioina. Epävarmuus ja tietämättömyys suunnitte-
lusta ja sen etenemisestä ovat aiheuttaneet huolia ja 
pelkoja erityisesti ratalinjauksen läheisyydestä kiin-
teistön omistaville. Yleissuunnitteluvaiheen aikana 
kerätystä palautteesta radan aiheuttamat kieltei-
set vaikutukset saivat myönteisiä merkittävämmän 
huomion.  

Asuinalueiden ja luonnonpuistojen läheisyyteen toi-
vottiin riittävää meluntorjuntaa. Meluvaikutuksista 
oltiin huolissaan erityisesti asuin- ja vesistöalueiden 
läheisyydessä Kolmirannassa, Nuuksion eteläpuo-
lella, Veikkolassa, Lehmijärven, Koivulanselän, Kar-
naisten, Sepänniemensalmen, Raatin, Siitoonjärven 
ja Lukkarinmäen alueilla, sekä Hirsijärven, Ahtialan, 
ja Muurlan alueilla, joissa ei nykyisin ole merkittä-
viä meluhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Ahtialan 
alueella ratahanketta on vastustettu voimakkaasti. 
Ratamelun yhteisvaikutukset tieliikennemelun kans-
sa herättivät asukkaissa huolta erityisesti alueilla, 
joissa suunniteltu ratalinjaus sijaitsee E18-moottori-
tien lähellä ja joissa tieliikennemelu heikentää asuin-
viihtyvyyttä jo nykytilassa. 

Ratalinjauksen ja asemapaikkojen sijainneista Veik-
kolan, Vihti–Nummelan ja Lohjan Lempolan asema-

paikat keräsivät palautetta. Asemapaikkojen toi-
vottiin sijaitsevan mahdollisimman lähellä asutusta 
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Parhaassa tapauk-
sessa niin, että kotoa voi kulkea jalan tai polkupyö-
rällä asemalle. Riittävä liityntäpysäköinti nähtiin 
haittoja lieventävänä toimenpiteenä. Lohjalla kes-
kustelua herätti myös kulkuyhteyksien sujuvuus 
Lohjan keskustasta Lempolan asemalle ja Lempolan 
alueelle suunnitellun uuden kaupunginosan vaiku-
tukset Lohjan kaupunkirakenteeseen. 

Raideliikenneyhteyksien paraneminen ja laajentu-
minen nähtiin yleisesti myönteisenä asiana. Väes-
tönkasvuun ja työmatkaliikenteen lisääntymiseen 
suhtauduttiin osin epäilevästi. Radan kustannukset 
suhteessa sen käyttöön mietityttivät.  

Ratalinjaus herätti paljon kommentteja ja keskus-
telua yleisötilaisuuksissa. Radan erkaneminen Es-
poojokilaakson jälkeen ja linjaus luonnontilaisella 
alueella virkistysalueiden ja golf-radan läpi koettiin 
huonona. Liikkumiseen ja kulkuyhteyksien säilymi-
seen lohjalla sijaitsevaan Lohirannan leirikeskuk-
seen toivottiin karttapalautteissa kiinnitettävän eri-
tyistä huomiota, jotta alue säilyy turvallisena eikä 
läpikulku rasita liikaa vakituisten asukkaiden asu-
mista. 

Ratalinjaus erityisesti Salon Lukkarinmäen valtakun-
nallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäris-
tön (RKY) kohdalla nähtiin erittäin kielteisenä. Vaih-
toehtoisena ratkaisuna esitettiin mm. ratalinjauksen 
kiertoa tai syvää tunnelia avorataosuuksien ja beto-
nitunnelin rakentamisen edellyttämän rakentamisen 
aikaisen avolouhoksen sijaan. Yleissuunnitelmarat-
kaisun mukaisen Lukkarinmäen tunnelin suuaukon 
läheisyydessä on myös lukio, jonka toiminnan häi-
riintymisestä oltiin huolissaan.  

Maisemavaikutukset erityisesti luonnontilallisil-
la alueilla; metsissä, jotka ovat virkistys- ja va-
paa-ajanviettokäytössä, aukeilla pelto- ja maata-
lousalueilla sekä vesistöjen läheisyydessä koetaan 
merkittävinä. Toimenpiteinä tämän lieventämiseksi 
esitettiin muutoksia ratalinjaukseen; linjauksen siir-
toa useissa kohdissa lähemmäs moottoritietä, pi-
dempiä siltoja ja tunneliyhteyksiä. Lohjalla asukkaat 
olivat huolissaan radan vaikutuksista Raatinjoen 
laaksoon ja kylämaisemaan. 

Maisemavaikutukset kytkeytyvät huoleen luonto-
arvojen säilymisestä. Asukkailta saatiin huomioi-
ta tehdyistä lintu- ja eläinhavainnoista suunnitte-
lualueella, muun muassa kaakkuri, metso, saukko, 
liito-orava, susi sekä havaintoja lintujen pesimäalu-

eista. Useat siltayhteydet ja tunnelit nähtiin hyvinä 
ratkaisuina ekologisten yhteyksien säilymiseksi. Osa 
asukkaista kokee, että erityisesti vesistöalueilla rata 
aiheuttaa vaikutuksia eläimiin, maisemaan ja veden 
laatuun. Lisäksi radan vaikutuksista pohjaveteen ol-
tiin huolissaan.  

Huolta aiheuttivat radan läheisyydessä olevien ra-
kennusten kohtalo, asuntojen arvon lasku, linjauksen 
läheisyydessä olevien asuntojen mahdolliset myyn-
tivaikeudet ja tulevat kiinteistöjen lunastusmenette-
lyt. Hankkeen pitkä suunnitteluaika, aikataulu ja to-
teutumisen epävarmuus ovat aiheuttaneet huolta ja 
pelon tunteita ihmisissä. Radalla on vaikutuksia ih-
misten päivittäiseen elämään ja erilaiset tuntemuk-
set ovat yleisiä. 

5.4.2. Yleistä vaikutuksista

Asuminen  
Ratalinjauksen alle jää lukuisia asuinrakennuksia, 
joiden omistajat menettävät kotinsa tai vapaa-ajan 
asuntonsa (taulukko 4). Lisäksi lähellä rataa sijait-
see rakennuksia, joissa meluntorjuntaratkaisuista 
huolimatta ylittyy valtioneuvoston melulle asetet-
tu ohjearvotaso ja ilman lisätoimenpiteitä ne jäävät 
meluhäiriön vaikutusalueelle. Näiden muu toimen-
pide -kiinteistöjen meluntorjuntaratkaisu tarkentuu 
ratasuunnitelmavaiheessa (taulukko 5). Kodin tai 
vapaa-ajan asunnon jääminen radan alle tai lähelle 
muu toimenpide -kohteeksi on hankkeen suurimpia 
haittoja asukkaiden elinoloihin. Molemmissa ryhmis-
sä haitan suuruutta lisää jo nyt toteutuva epävar-
muus siitä, milloin vaikutus toteutuu vai toteutuuko.   

Ratalinjauksen lähiympäristössä asuinviihtyvyyteen 
voi vaikuttaa etenkin rataliikenteen melu ja yhteis-
vaikutus moottoritien liikennemelun kanssa, tärinä 
sekä maiseman muutos. Uuden radan lähelle jää-
vien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen melutasot 
nousevat rataliikenteen myötä nykyisestä varsinkin 
haja-asutusalueilla, jotka ovat nykyisin rauhallista 
maaseutua. Asukkaat voivat kokea melun häiritse-
vänä, vaikka melun ohjearvotasot eivät ylittyisikään. 
Junaliikenne on uusi melulähde ympäristössä ja no-
peiden junien melupäästöt ovat normaalijunia suu-
rempia. 

Ratamelu aiheuttaa paikoin myös yhteisvaikutuksia 
E18-moottoritien kanssa. Osa ratalinjauksen lähiym-
päristön asukkaista on jo nyt moottoritien melun vai-
kutusalueella. Jaksottainen ja hetkellinen ratamelu 
eroaa tieliikennemelusta, joka on tasaista ja jatku-
vaa. Tutkimusten mukaan samoilla äänitasoilla tar-
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kasteltuna tieliikennemelu koetaan usein ratamelua 
häiritsevämpänä. Junan ohituksen aiheuttamat het-
kelliset melutasot saattavat häiritä etenkin yöllä. 
Raideliikenteen jaksottaisuudesta johtuen ratame-
lun aiheuttama häiriö ei ole jatkuvaa, jolloin esimer-
kiksi virkistykseen ja luonnon havainnointiin löytyy 
hiljaisempia hetkiä myös radan lähialueilla eri taval-
la kuin tieliikennemelun vaikutusalueilla. 

Melua torjutaan pääosin meluseinillä ja melukaiteil-
la. Meluntorjuntarakenteita ratalinjauksen varrelle 
on suunniteltu yhteensä noin 42 kilometriä. Kaikkia 
asuin- ja vapaa-ajan rakennuksia ei saada suojattua 
melulta rakenteellisella meluntorjunnalla. 

Yleissuunnitelmassa meluhäiriön vaikutusalueel-
le jää meluntorjunnasta huolimatta yhteensä noin 
47 asuinrakennusta ja 147 lomarakennusta eli niissä 
ylittyvät valtioneuvoston melulle asetetut ohjear-
votasot. Niille suunnitellaan toimenpiteet seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa.  

kisuudessa ja yhteisön keskuudessa. Ihmiset voivat 
myös muuttaa käsityksiään hankkeen aikanakin, esi-
merkiksi vuorovaikutuksen, vaikutusarviointien tu-
losten tai hankkeesta riippumattomien uutisten tai 
tapahtumien perusteella. Hankkeen sosiaaliset vai-
kutukset ovat osin sidoksissa arvioinnin ajankoh-
taan.  

Oikorata-hanke on siis jo vuosikymmeniä haitannut 
ja haittaa jatkossakin jo suunnitteluaikana ratalin-
jauksen lähellä asuvien elinoloja ja viihtyvyyttä ai-
heuttamalla huolta ja epävarmuutta tulevasta. 

Liikkuminen 
Rata vaikuttaa suunnitelma-alueen kaupunkien, 
kuntien ja kylien sisäiseen liikenteeseen ja parantaa 
kaupunkien välisiä liikenneyhteyksiä etenkin pidem-
millä matkoilla. Uuden junayhteyden käyttämiseen 
vaikuttavat asemien sijainti, joukkoliikenteen vaih-
toyhteyksien toimivuus sekä riittävät liityntäpysä-
köintimahdollisuudet. Liikennevaikutuksista on teh-
ty erillinen selvitys. Asemavarauksien vaikutuksia 
tarkastellaan maankäyttövaikutusten yhteydessä. 
Tässä luvussa keskitytään oikoradan vaikutuksiin ai-
van radan lähiympäristössä liikkumiseen. 

Radan rakentaminen muuttaa paikallisia tieyhteyksiä 
ja liikkumisjärjestelyjä. Rata saattaa aiheuttaa este-
vaikutusta etelä-pohjoissuuntaiseen liikkumiseen ja 
sitä lisää monin paikoin moottoritien vastaavanlai-
nen estevaikutus. Estevaikutuksen vähentämiseksi 
ihmisten liikkumismahdollisuudet radan poikki pyri-
tään turvaamaan uusilla tiejärjestelyillä ja rakenta-
malla radan yli- ja alikulkuja nykyisten kulkuyhte-
yksien kohdille. Uusien tieyhteyksien suunnittelussa 
on otettu huomioon erityisesti maanomistajien tar-
peita. Osa liikkumiselle aiheutuvista muutoksista on 
myönteisiä. Esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn yhte-
ydet paranevat tietyillä alueilla.  

Radan rakentaminen vaikuttaa kaikilla alueilla asuk-
kaiden liikkumiseen. Rakentamisen aikana tehdään 
väliaikaisia kulkuyhteyksiä ja kiertoteitä, jotka voivat 
pidentää tai muuttaa asukkaiden tavanomaisia kul-
kureittejä. Rankentamisen aikaisesta liikenteestä ja 
kuljetuksista aiheutuu häiriöitä paikalliselle asutuk-
selle ja liikenteelle. Vaikutus on merkittävämpi taa-
jamissa kuin alueilla, joilla on asutusta hyvin vähän 
tai ei lainkaan. 

Virkistys 
Vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön ja ulkoiluun 
liittyvät maisemamuutoksiin, estevaikutuksiin ja 
meluun. Kulkuyhteydet luontoon ja virkistysalueil-

le saattavat katketa tai virkistysalueet häiriintyvät 
radan halkoessa aiemmin hiljaisia ja luonnontilai-
sia alueita. Myös asemien toteuttamiseen liittyvät 
maankäyttösuunnitelmat voivat vähentää tai haita-
ta virkistysalueita. Lisäksi alueella on useita merkit-
täviä kulttuuri- ja arkeologisia kohteita. Tunneli- ja 
siltaratkaisuilla sekä yksityistiejärjestelyillä on py-
ritty siihen, että radan vaikutukset virkistyskäyttöön 
olisivat mahdollisimman vähäiset. 

Radan rakentaminen haittaa virkistäytymistä tuot-
tamalla lähiympäristöön melua ja tärinää, raskasta 
liikennettä ulkoiluun käytettäville paikallisille pikku-
teille sekä väliaikaisia tie- ja liikkumisjärjestelyjä. 

Rata ja siihen liittyvät silta-, tunneli- ja melusuojaus-
rakenteet muuttavat ympäristöä radan halkoessa ja 
pirstoessa monia luonnontilaisia alueita, asuinaluei-
ta ja kyliä. Maiseman muutos korostuu erityisesti 
avoimissa maisemissa, joissa rata näkyy pidemmäl-
täkin etäisyydeltä.  Peltoalueilla oikorata heikentää 
yksittäisten viljelijöiden viljelymahdollisuuksia pel-
tolohkojen pirstoutuessa.

Melukokemuksen subjektiivisuus 
Melun kokeminen on aina subjektiivista. Ihmiset ko-
kevat saman melutason voimakkuuden eri tavalla: 
toista häiritsee, toista ei. Toinen voi nauttien kuun-
nella musiikkia, jota toinen pitää vain epämiellyttä-
vänä meluna. Myös melun lähde vaikuttaa sen ko-
kemiseen. Jos melun lähde koetaan myönteiseksi tai 
tarpeelliseksi, melua ei koeta yhtä häiritseväksi kuin 
kielteisessä tapauksessa.  

Rauhallista ympäristöä arvostavalle ja siihen tottu-
neelle ratamelu on yleensä häiritsevää. Vuosikausia 
radan lähellä asuneet ovat voineet tottua tilantee-
seen niin, että junaliikenne ei varsinaisesti häirit-
se heidän elämäänsä, vaikka kylään tuleva vierailija 
kärsii siitä suuresti. Melulle altistuvat joutuvat ke-
hittämään erilaisia selviytymisstrategioita ja -tapo-
ja (coping-keinoja). Tottuminen voi ilmetä kykynä olla 
havaitsematta ääniärsykkeitä tietoisesti tai tiedos-
tamatta. Tottunutkin voi fysiologisesti aistia äänen, 
mutta hänen ei tarvitse huomioida sitä eikä reagoi-
da siihen mitenkään, joten se vähentää äänen aihe-
uttamaa psyykkistä kuormitusta. Lyhytkestoista ja 

ennakoitavaa, säännönmukaista melua on helpompi 
oppia sietämään.  

Toisaalta tottumisen sijasta äänen häiritsevyys voi 
kokemuksellisesti voimistua, jos kokija suhtautuu 
kielteisesti melun lähteeseen tai kokee sen syntyp-
rosessin epäoikeudenmukaiseksi. Tällöin melu voi 
synnyttää agressiota tai masennusta. Etenkin pitkä-
kestoisena ärsyttävä melu voi aiheuttaa stressiä ja 
jopa fyysisiä terveysongelmia. 

Huoli ja epävarmuus 
Vuosikausia vireillä olleet radan suunnitelmat ovat 
jo suunnitteluaikana aiheuttaneet huolta ja epävar-
muutta linjauksenlähellä asuville. Epävarmuus aika-
taulusta lisää huolta, joka pitkittyy päätöksenteon 
venyessä. Asukkaat kokevat tulevaisuuden suunnit-
telun hankalaksi, kun hankkeen aikataulusta, vaih-
toehdoista ja tilantarpeesta ei ole tarkempaa tietoa. 
Erityisesti ratalinjauksen alle tai välittömään lähei-
syyteen jäävien kiinteistöjen omistajat ovat huolis-
saan haitoista asumiselle, kiinteistöjen arvon laskus-
ta ja kodin tai vapaa-ajan asunnon menettämisestä.. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten käsikirjan (Neli-
markka & Kauppinen 2007, Kauppinen & Tähtinen 
2003) mukaan huoli ja epävarmuus voivat liittyä 
sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan että tietoon 
hankkeen mahdollisista tai todennäköisistä vaiku-
tuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarin-
ta eivät välttämättä liity vain oman edun puolusta-
miseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen 
tieto paikallisista olosuhteista, riskeistä ja vaihtoeh-
toisista mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset 
yksilöön ja yhteisöön ovat riippumattomia siitä, onko 
pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihet-
ta vai ei.  

Yksilötasolla huoli ja epävarmuus heikentävät viih-
tyvyyttä ja hyvinvointia. Etenkin pitkäkestoisena 
huoli voi aiheuttaa stressiä ja jopa fyysisiä tervey-
songelmia. Vaikutukset kohdistuvat usein voimak-
kaimmin muita heikommassa asemassa oleviin. Yh-
teisön kannalta huoli ja epävarmuus voivat toimia 
joko yhdistävänä tai erottavana tekijänä. Organisoi-
tuneen vastarinnan syntyminen voi yhdistää yhtei-
söä, mutta asukkaiden väliset erimielisyydet taas 
voivat hajaannuttaa sitä.  

Epävarmuus ja huoli syntyvät kollektiivisesti, sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jä-
senten kanssa. Käsitykset ja mielikuvat eivät hei-
jasta vain yksilön näkemystä. Ne muotoutuvat myös 
sen perusteella, missä valossa asiaa käsitellään jul-
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Taulukko 4. Radan alle ja melualueelle jäävät rakennukset 

Radan alle jäävät rakennukset
Meluntorjunnan jälkeen

Melualueelle jäävät ra-
kennukset

Rakennukset, joihin koh-
distuu muita toimenpiteitä

Asuin Loma Muu Asuin Loma Asuin Loma

Espoo 2 0 0 4 9 8 2 

Kirkkonummi 5 0 1 1 24 5 1 

Vihti 3 0 4 5 20 8 1 

Lohja 3 1 12 15 52 13 15

Salo 9  3  5  22  42 6 38

Yhteensä 22 4 22 47 147 40 57

tan asema hyödyttää myös alueen vapaa-ajan asuk-
kaiden liikkumismahdollisuuksia.  

Virkistys 
Espoonjokilaakso on merkittävä kulttuurimaise-
makohde, jota pitkn kulkee useita virkistysreittejä. 
Mynttilässä rata vaikuttaa erityisesti alueen virkis-
tyskäyttöön. Ratalinja kulkee merkityllä virkistys-
alueella ja halkoo useita virkistysreittejä. Kartta-
palautekyselyssä Mynttilän alueella asuvat olivat 
erityisesti huolissaan luontomaiseman ja virkistys-
alueiden säilymisestä. Alueen luonnonsuojelualueet, 
metsät, kalliot ja suot ovat tärkeitä alueella liikkuvil-
le asukkaille. Rata ylittää myös golfkentän sillalla, 
jolla ei ole suoria vaikutuksia virkistysmahdollisuuk-
siin, mutta rata tuo virkistysalueelle melua ja muut-
taa merkittävästi alueen maisemaa. 

Rata ylittää Därnman ja Kvarnträskin järvet ka-
pean vesiyhteyden kohdalla, mikä saattaa aiheuttaa 
alueella ulkoileville estevaikutuksia. Alue on yksi-
tyistä luonnonsuojelualuetta ja merkitty myös val-
takunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Rata 
voi vähentää alueen houkuttelevuutta retkeilykoh-
teena ja virkistysalueena.  

Svartbäckträsketin järvi- ja suoalue jää ratalinjauk-
sen länsipuolelle. Rata ylittää vesialueen ja se kulkee 
myös muutamien historiallisten alueiden läpi. Nupu-
rinjärven kohdalla asutusta jää ratalinjan ja moot-
toritien väliin, mikä katkaisee suoran kulkuyhteyden 
metsään. Järven virkistysreitit sijaitsevat järven ym-
pärillä ja säilyvät pääosin radan ratalinjauksen ulko-
puolella. 

Kolmirannassa rata kulkee Pitkänen-järven poh-
joispuolelta aiheuttaen melu- ja maisemavaikutuk-
sia etenkin järven välittömään läheisyyteen. Alue on 
maakunnallisesti arvokas luontokohde ja rata saat-
taa tuoda myös estevaikutuksia suoriin kulkuyhte-
yksiin rakennuksista luontoon.  Alue on virkistys- ja 
vapaa-ajanviettokohde, jonka virkistyskäyttöä rata 
voi vähäisesti häiritä.

Kuva 1. Karttaote Espoonjokilaakson alueesta.

Nykytilassa Kehä III on alueen merkittävin melun-
lähde. Rata tuo melua sen eteläpuolelle jäävän Blo-
mintien asutukselle. Lähimmät asuinrakennukset 
ovat päivämelun ohjearvojen rajoissa. Myntinmäen 
asemavaraus sijoittuu nykyisin metsäalueelle, jolle 
Espoon kaupunki on kaavoittamassa uutta asuina-
luetta. Myntinmäen asemavaraus vaikuttaa pitkällä 
aikavälillä alueen kehittymiseen ja liikenteen lisään-
tymiseen.  

Kolmperässä järven läheisyyteen on keskittynyt 
asuin- ja lomarakennuksia. Nykytilassa moottoritien 
liikennemelu aiheuttaa merkittävän taustameluta-
son eikä rata muuta sitä merkittävästi. 

Kolmirannassa ratalinjaus viistää Pitkänen-jär-
ven koillisosaa halkoen Vuohilammen- ja Kolmiran-
nantietä. Radalla on kohtalaisia vaikutuksia alueen 
asuinviihtyvyyteen. Ratalinjaus mukailee moottori-
tietä tuoden toisen melulähteen alueelle. Tieliiken-
teen aiheuttama melu on yhteismelutilanteessa kui-
tenkin merkittävämpi.  Lisäksi radan ja moottoritien 
väliin jäävälle alueelle jää muutama asuin- ja loma-
rakennus. 

Paikallinen liikkuminen 
Rata aiheuttaa vähäisiä estevaikutuksia Espoojo-
kilaakson kohdalla. Isoa maantietä tulee siirtää ra-
talinjauksen takia, mikä vaikuttaa totuttuihin liikku-
misreitteihin. Kulkuyhteydet säilyvät kuitenkin radan 
molemmilta puolilta. Kolmirannassa rata aiheuttaa 
estevaikutuksia Pitkänen-järven jäädessä moottori-
tien ja radan väliin jäävälle alueelle.

Myntinmäen asemavaraus sijoittuu nykyisin met-
säalueelle, jolle Espoon kaupunki on kaavoittamas-
sa uutta asuinaluetta. Nykyinen kulkuyhteys radan 
poikki turvataan radan yli rakennettavalla ylikulku-
sillalla. Muu alueen tieverkko tulee täydentymään 
kaavoituksen yhteydessä.  

Histan asemapaikka sijaitsee Kolmperän ja 
E18-moottoritien pohjoispuolella Tervasuon koh-
dalla. Kulku asemapaikalle voi aiheuttaa muutoksia 
kulkureitteihin ja siten aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia 
liikkumiseen. Kulkeminen asemalle on suunniteltu 
moottoritien yli rakennettavan uuden sillan kautta. 
Lisäksi alueen katuverkko tulee täydentymään kaa-
voituksen yhteydessä. Asema edistää Kolmirannan, 
Kolmperän ja suunnitellun Histan uuden asuinalueen 
yhteyksiä etenkin Espoon keskuksen suuntaan. His-

5.4.3. Espoo 

Asuminen 
Espoossa ratalinjauksen alle on arvioitu jäävän 2 
asuinrakennusta. Lisäksi radan varrella, Espoonjo-
kilaaksossa, Nupurinjärven luoteispuolella ja Kol-
mirannassa on 10 asuin- tai lomarakennusta, joissa 
meluntorjuntaratkaisuista huolimatta ylittyy valtio-
neuvoston melulle asetettu ohjearvotaso ja niihin 
kohdistuu muita toimenpiteitä. Näiden kiinteistöjen 
meluntorjuntaratkaisu tarkentuu seuraavassa suun-
nitteluvaiheessa.

Ratalinjaus kulkee Mikkelän eteläpuolelta Espoo-
jokilaakson yli. Rata vaikuttaa vähäisesti alueella 
asuviin. Melutaso nousee Mikkelän alueella noin 5 
desibeliä. Yksittäiset asuinrakennukset ovat rata-
melualueella ja muutama rakennus on radan melun 
päiväajan ohjearvon tasalla. Radan merkittävim-
mät maisemahaitat kohdistuvat Espoojokilaakson ja 
Gumbölenjoen alueille. 
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Kuva 2. Karttakuva Veikkolan kohdalta.

5.4.4. Kirkkonummi 

Asuminen 
Kirkkonummella ratalinjauksen alle on arvioitu jää-
vän yhteensä 5 asuinrakennusta. Tämän lisäksi 
Kirkkonummen alueella Veikkolan ja Perälänjärven 
kohdalla on yhteensä 6 asuin- tai vapaa-ajan raken-
nusta, joissa meluntorjuntaratkaisuista huolimatta 
ylittyy valtioneuvoston melulle asetettu ohjearvo-
taso ja niihin kohdistuu muita toimenpiteitä. Näiden 
kiinteistöjen meluntorjuntaratkaisu tarkentuu seu-
raavassa suunnitteluvaiheessa.   

Kolmirannan jälkeen rata kulkee Kirkkonummel-
la moottoritietä mukaillen aina Veikkolaan saakka. 
Veikkolassa radan etelä- ja pohjoispuolella on useita 
asuin- ja lomarakennuksia. Alueella on erittäin kor-
kea melutaso nykyisen tieliikennemelun takia. Radan 
molemmin puolin suunnitellulla meluntorjunnalla 
alueen nykyistä melutasoa saadaan jopa parannet-
tua radan aiheuttamasta yhteismelusta huolimatta, 
joten radalla voidaan katsoa olevan vähäisiä myön-
teisiä vaikutuksia asuinviihtyvyyteen. Radan myötä 
tärinälle altistuvien asuin- ja lomarakennusten mää-
rä kuitenkin kasvaa merkittävästi. (Kuva 2) 

Paikallinen liikkuminen 
Oikorata tuo junayhteyden ja lähijuna-aseman Veik-
kolaan, mikä parantaa alueella asuvien liikkumis-
mahdollisuuksia merkittävästi. Rata aiheuttaa este-
vaikutuksia liikkumiseen Veikkolan taajama-alueen 
kulkuyhteyksissä Perälänjärven ja Lamminjärven 
välillä, joiden välistä kulkee sekä moottoritie että ra-
talinjaus. 

Virkistys 
Rata mukailee moottoritietä ja sivuaa Nuuksion kan-
sallispuistoa noin kahden kilometrin matkalta. Ra-
dalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen virkis-
tyskäyttöön, sillä suunnitellulla meluntorjunnalla 
tieliikennemelu on alueella edelleen merkittävämpi. 

Rata katkaisee muutamilta asuinkiinteistöiltä suoran 
kulkuyhteyden metsään, sillä rakennukset jäävät 
radan ja moottoritien väliin jäävälle alueelle. Rata 
heikentää erityisesti vesialueiden virkistyskäyttöä 
Veikkolan taajama-alueella radan kulkiessa Lam-
min- ja Perälänjärvien välistä, missä on useita uima-
rantoja. Vaikutukset virkistykseen ovat alueella kui-
tenkin nykytilanteeseen verraten vähäisiä. 
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5.4.5. Vihti 

Asuminen 
Vihdissä ratalinjauksen alle on arvioitu jäävän yh-
teensä 3 asuinrakennusta. Tämän lisäksi radan var-
rella, Huhmarissa, Kuuselassa ja Nummenkylässä on 
9 asuin- tai lomarakennusta, joissa meluntorjunta-
ratkaisuista huolimatta ylittyy valtioneuvoston me-
lulle asetettu ohjearvotaso ja niihin kohdistuu muita 
toimenpiteitä. Näiden kiinteistöjen meluntorjunta-
ratkaisu tarkentuu seuraavassa suunnitteluvaihees-
sa.   

Vihdissä rata sijaitsee luonnontilallisella alueella ja 
raideliikenne tuo moottoritien pohjoispuolelle toisen 
melulähteen. Palo- ja Huhmarjärven alueella vai-
kutuksia asumiseen aiheutuu melusta ja uusista lii-
kennejärjestelyistä. Järvien ympärillä on runsaasti 
asuin- ja lomarakennuksia. Radan aiheuttama melun 
lisäys on vähäinen nykytilanteeseen verrattuna, jos-
sa alueella kulkevat kaksi moottoritietä aiheuttavat 
jo merkittävän taustamelutason. 

Paikallinen liikkuminen 
Huhmarin asemavaraus Huhmarjärven itä-puolel-
la muuttaa alueen tieliikennejärjestelyjä. Huhma-
rin asemavarauksen ja Vihti–Nummelan asemapai-
kan ympäristö on harvaan asuttua, eikä radalla ole 
suoria vaikutuksia ihmisten liikkumiseen. Valtatien 
2 kohdalla radan pohjoispuolella on useita asuin- ja 
muutama lomarakennus. Kuusi rakennusta jää radan 
ja valtatien 2 väliselle alueelle ja loput moottoritien 
itäpuolelle. Huhmarnummen koulu sijaitsee Vanhan 
Turuntien ja Porintien liittymän koillispuolella noin 
150 metrin etäisyydellä radasta.   

Junayhteys ja Vihti‒Nummelan asemapaikka paran-
taa Nummelassa ja Vihdin keskustassa asuvien liik-
kumismahdollisuuksia. Vihti‒Nummelan asemapai-
kalla on vaikutuksia erityisesti alueen kehittymiseen 
ja maankäyttöön, mitä on arvioitu tarkemmin maan-
käytön vaikutuksia käsittelevässä luvussa.   

Virkistys 
Vihdissä rata heikentää alueen virkistysmahdolli-
suuksia radan kulkiessa luonnontilallisilla pelto- ja 
metsäalueilla. Rata saattaa haitata vähän ratalin-
jauksen eteläpuolella olevan Palojärven virkistys-
käyttöä.

Österkullan alueella rata kulkee aukealla alueella 
joen yli, mikä saattaa häiritä alueen virkistyskäyttöä.  

5.4.6. Lohja 

Asuminen  
Lohjalla yleissuunnitelman mukaisen ratalinjauksen 
alle on arvioitu jäävän yhteensä kolme asuinraken-
nusta ja yksi lomarakennus. Tämän lisäksi Lohjan 
alueella on yhteensä 28 asuin- tai vapaa-ajan raken-
nusta, joissa meluntorjuntaratkaisuista huolimatta 
ylittyy valtioneuvoston melulle asetettu ohjearvo-
taso  ja niihin kohdistuu muita toimenpiteitä. Näiden 
kiinteistöjen meluntorjuntaratkaisu tarkentuu rata-
suunnitelmavaiheessa. 

Rata kulkee Vihdin ja Lohjan rajalla Nummenkylän ja 
Ison Myllylammen välistä pitkässä tunnelissa poh-
javesialueella. Alueella on E18-moottoritien, valta-
tien 25 ja Lohja‒Hyvinkää -radan liikenteen melusta 
johtuva voimakas taustamelutaso. Radan jatkaes-
sa Lehmijärven pohjoispuolelta radan ja järven vä-
liin jää kymmeniä asuin- ja lomarakennuksia sekä 
järven rannalla toimiva Lohirannan leirikeskus. Me-
lutasojen nousu heikentää erityisesti radan välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevan asutuksen asuin-

korven, Kurvoonmäen, Pietarinmäen ja Pitkämäen 
kohdalla.  Linjauksen varrella on sekä vakituista- 
että loma-asutusta. Vaikutuksia asuinviihtyvyyteen 
aiheutuu erityisesti melusta ja maiseman muutok-
sesta, tunnelien suuaukkojen ja siltojen näkyessä 
maisemassa. Melusuojauksilla pyritään saamaan 
ratamelu lähimpien kiinteistöjen kohdalla alle oh-
jearvotasojen.  Asukkaita huolestuttaa tunneleiden 
suuaukoilta ja vesistöjen yli leviävä melu sekä raide-
melun yhteisvaikutukset moottoritien melun kans-
sa. Asukkaat ovat jo nykyisin kokeneet tieliikenteen 
melun häiritsevänä erityisesti vesistöjen läheisyy-
dessä. Siksi on todennäköistä, että rata heikentää 
asuinviihtyvyyttä alueella melun levitessä vesistö-
jen yli rannoille. Yhteisvaikutuksia moottoritien lii-
kennemelun kanssa voi syntyä myös alueilla, joilla 
melun päiväajan 55 dB ohjearvo ei melumallinnuksen 
mukaan ylity. Meluhaittaa kohdistuu erityisesti Koi-
vulanselän, Karnaisten, Sepänniemensalmen ja Oit-
tilan alueille. Melusuojauksista huolimatta suunnit-
teluvälillä on noin kymmenen asuinkiinteistöä, joihin 
kohdistuu myöhemmissä suunnitteluvaiheissa mää-
riteltäviä muita toimenpiteitä.  

Raatin kylän alueella vaikutuksia asumiseen aiheu-
tuu erityisesti maiseman muutoksesta ja melus-
ta. Rata halkoo Raatin kylän peltomaisemaa pitkillä 
laaksosilloilla ja maisemassa näkyy myös Pitkämäen 
tunnelin suuaukot. Ratalinjaus kulkee maisemassa 
lähellä moottoritien linjausta ja heikentää historial-
lisesti merkittävän kyläalueen yhtenäisyyttä. Kylä 
sijaitsee jo nykyisin moottoritiemelun vaikutusalu-
eella ja asukkaat kokevat moottoritien meluhäiriötä 
myös tunnelien suuaukoilta levittäytyvästä melus-
ta. Rata nostaa jonkin verran nykyistä melutasoa, 
mutta ratamelu jää melusuojausten ansiosta alle 
ohjearvotason. Koska asukkaat kokevat jo nykyisen 
moottoritien melun häiritsevänä, on todennäköistä, 
että ratamelu aiheuttaa yhteisvaikutuksia moottori-
tien melun kanssa heikentäen asuinviihtyvyyttä. 

Halarin ja Lehtilän alueilla on sekä asuin- että lo-
marakennuksia suunnitellun ratalinjauksen pohjois- 
ja eteläpuolella. Osa rakennuksista sijaitsee radan 
ja moottoritien välissä. Maisemamuutoksen lisäksi 
rata vaikuttaa melutasoihin, jotka melusuojaukses-
ta huolimatta nousevat alueella jonkin verran. Ra-
talinjaus heikentää asuinviihtyvyyttä erityisesti ra-
taa lähimpänä sijaitsevilla kiinteistöillä ja muutamia 
asuinrakennuksia jää meluhäiriön vaikutusalueelle 
edellyttäen muita toimenpiteitä. 

viihtyvyyttä, mutta vesistön yli leviävä melu haittaa 
asuinviihtyvyyttä myös laajemmalla alueella Lehmi-
järven rannoilla. Lehmijärven alueella ratalinjauksen 
varrelle jää useita asuin- ja lomarakennuksia, joissa 
meluntorjuntaratkaisuista huolimatta ylittyy valtio-
neuvoston melulle asetettu ohjearvotaso, ja ne jää-
vät meluhäiriön vaikutusalueelle. 

Kuva 3. Karttaote Lehmijärven alueesta.

Lempoonsuon pohjoispuolella Myllybackan alueella 
kolme asuinrakennusta jää ratamelun vaikutusalu-
eelle, vaikka melusuojausten takia ratamelu jääkin 
alle ohjearvojen. Kiinteistöjen asukkaille kohdistuu 
myös estevaikutusta Vaanilatienhen kohdistuvien 
muutosten seurauksena. Estevaikutus ja melutaso-
jen nousu heikentää asuinviihtyvyyttä. Melutasot 
nousevat myös Koivumäen alueella usean asuinra-
kennuksen alueella heikentäen asuinviihtyvyyttä. 

Rata ylittää Koivulanselän ja Sepänniemensalmen 
vesistöt silloilla ja kulkee tunneleissa Karnaisten-
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Kuva 4. Karttaote Raatin, Halarin ja Lehtilän alueista.

Halarin ja Salon kunnan rajan välillä on pitkä avo-
rataosuus, jossa ratalinjaus halkoo metsä- ja pel-
tomaisemia ja sivuaa Sevolammen, Syvälammen ja 
Saarilammen vesistöalueita sekä Hämjoen laaksoa. 
Vaikutuksia asuinviihtyvyyteen aiheutuu maiseman 
muutoksesta sekä melusta, vaikutusten kohdistues-
sa vesistöjen rannoilla olevaan loma-asutukseen 
sekä yksittäisiin asuin- ja lomarakennuksiin. Ratalin-
jauksen varrella on useita asuin- ja lomakiinteistöjä, 
joissa meluntorjuntaratkaisuista huolimatta ylittyy 
valtioneuvoston melulle asetettu ohjearvotaso ja ne 
jäävät meluhäiriön vaikutusalueelle. 

Paikallinen liikkuminen
Tunneleilla, silloilla ja yksityistiejärjestelyillä on py-
ritty vähentämään radan aiheuttamaa estevaikutus-
ta ja mahdollistamaan kulkuyhteydet oikoradan mo-
lemmin puolin. 

Rata aiheuttaa muutoksia paikalliseen liikkumi-
seen ja edellyttää tiejärjestelyjä mm. Nummenkylän, 
Lempoonsuon, Saukkolantien ja Raatin kylän koh-
dalla. Nummenkylän kohdalla kulkuyhteydet radan 
ja valtatien 25 molemmin puolin säilyvät. Vaanilan-
tien kääntäminen aiheuttaa estevaikutuksen kol-
melle asuinkiinteistölle Myllybackan alueella rata-
linjauksen pohjoispuolella. Saukkolantien linjauksen 
muutokset parantavat liikenneturvallisuutta sekä 
jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä. Raatin kylällä kul-
kuyhteydet radan molemmin puolin säilyvät myös 
tilakeskusten maatalousliikennöinnille. Halarin ja 
Lehtilän alueiden asukkaiden toiveita on kuultu tie-
järjestelyissä ja yhteydet säilyvät.

Lempolan aseman toteutuminen tuo Lohjalle kau-
ko- ja lähijunaliikenteen ja parantaa Lohjalla asuvien 
liikkumismahdollisuuksia sekä Helsingin että Turun 
suuntaan. Asema on kuitenkin kaukana Lohjan kes-
kustan nykyisestä asutuksesta. Aseman lähelle on 
suunnitteilla uusi asuinalue. Lempolan asemapaikal-
le toteutetaan sujuvat kulkuyhteydet rakentamalla 
uudet suuntaisliittymät moottoritielle Saukkolan-
tien ja Lehmijärventien kohdalle. Lisäksi muuta katu-
verkkoa täydennetään kaavoituksen yhteydessä.  

Virkistys 
Rata muuttaa Lempoonsuon ympäristön maisemaa 
ratalinjauksen halkoessa luonnonympäristöä, ai-
heuttaen estevaikutuksen ja heikentäen alueen ny-
kyisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia. Lempolan 
aseman ja aseman ympäristön rakentaminen muut-
taa kokonaisuutena Lohjan kaupunkirakennetta ja 
alueen käyttöä.  
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Rata heikentää ranta-alueiden ja vesistöjen virkis-
tyskäyttöä Koivulanselän ja Sepänniemensalmen 
alueilla maiseman muutoksen ja meluvaikutuksen 
seurauksena. Karnaistenkorven kohdalla rata kulkee 
tunnelissa, eikä aiheuta estevaikutusta tai meluhait-
taa ulkoilualueen ja luontopolkujen virkistyskäytölle. 
Virkistysyhteydet ja alueiden suunnistus- ja ulkoilu-
käyttömahdollisuus säilyvät myös Karnaisten, Pie-
tarinmäen ja Pitkämäen tunneleiden kohdalla sekä 
Raatin alueella siltojen mahdollistaessa kulkuyhte-
ydet radan etelä- ja pohjoispuolelle.  

Kuva 5. Karttaote Koivulanselän alueesta.

Halarin ja Salon kunnan rajan välisellä pitkällä avo-
rataosuudella radan aiheuttama muutos maise-
massa sekä melutasojen nousu voi haitata radan 
varrelle jäävien vesialueiden ja niiden ympäristön 
virkistyskäyttöä erityisesti Sevolammen, Syvälam-
men ja Saarilammen alueella.  
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5.4.7. Salo 

Asuminen   
Salossa yleissuunnitelman mukaisen ratalinjauksen 
alle on arvioitu jäävän yhteensä 9 asuinrakennusta, 
3 lomarakennusta, entinen koulurakennus ja tsasou-
nan kokoontumisrakennus sekä 3 muuta rakennusta. 
Tämän lisäksi Salon alueella on yhteensä 44 asuin- 
tai vapaa-ajan rakennusta, joissa meluntorjuntarat-
kaisuista huolimatta ylittyy valtioneuvoston melulle 
asetettu ohjearvotaso ja niihin kohdistuu muita toi-
menpiteitä. Näiden kiinteistöjen meluntorjuntarat-
kaisu tarkentuu ratasuunnitelmavaiheessa.   

Salossa ratalinjaus sijoittuu pääosin maaseutu-
maiselle alueelle, jossa ei ole nykyisin merkittäviä 
melulähteitä. Raideliikennemelu, tärinä, maisema-
muutokset sekä rakennuksiin kohdistuvat muut toi-
menpiteet heikentävät asumisviihtyvyyttä radan 
läheisyydessä Siitoonjärven, Suomusjärven ja Lah-
najärven alueilla, Ahtialassa, Hirsijärven Sammalon-
salmen ympäristössä, Muurlassa ja Lukkarinmäen 
kaupunginosassa Salon taajama-alueella, jossa rata 

kulkee tiiviissä kaupunkirakenteessa.. Maaseutu-
maisilla hiljaisilla alueilla melun lisääntyminen tun-
tuu suhteellisesti suuremmalta kuin alueilla, joilla on 
esimerkiksi tieliikenteen melua jo nykytilassa.   

Kuva 6. Karttaote Siitoonjärven alueesta. 

Erityisesti Siitoonjärvellä asukkaat ovat jo nykyisin 
kokeneet moottoritien meluhaittaa asuinviihtyvyy-
delle, vaikka tiemelu ei mallinnusten mukaan jär-
ven rannassa ylitä ohjearvotasoja. Vaikka ratamelu 
saadaankin melusuojauksilla mallinnusten mukaan 
ohjearvojen tasalle, lisää ratamelu melutasoja Sii-
toonjärven, Suomusjärven ja Lahnajärven alueel-
la, aiheuttaen yhteisvaikutuksia moottoritien me-
lun kanssa ja heikentäen asuinviihtyvyyttä. Radan 
ja moottoritien väliselle alueelle jää useita raken-
nuksia, joissa meluntorjuntaratkaisuista huolimat-
ta ylittyy valtioneuvoston melulle asetettu ohjear-
votaso. Ratalinjauksen alle jää Suomusjärven vanha 
koulurakennus, joka ei enää ole opetuskäytössä.   

Kuva 7. Karttaote Hirsijärven alueesta

Kuva 8. Karttaote Muurlan alueesta
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Syvälammen ja Ahtialan välisellä osuudella on laa-
jalla alueella yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia, 
joissa ylittyy valtioneuvoston melulle asetettu oh-
jearvotaso ja ne jäävät meluhäiriön vaikutusalueelle. 
Muutos nykytilaan on suuri, koska alueella ei nykyi-
sin ole merkittävää melunlähdettä.       

Ahtialassa ratalinjaus ylittää Aneriojokilaakson ja 
peltoalueen pitkällä ja korkealla sillalla, jonka melu-
haitta kohdistuu yksittäisille kiinteistöille. 

Hirsijärven loma-asuntokeskittymän ympäristössä 
radan meluvaikutuksella arvioidaan olevan melun-
torjuntatoimenpiteistä huolimatta suuri kielteinen 
vaikutus, koska alueella on useita lomakiinteistöjä 
ratamelun vaikutusalueella. Melu heikentää asuin-
viihtyvyyttä ja vaikuttaa mahdollisesti kiinteistöjen 
arvoon. Hirsijärvellä maisemakuva muuttuu merkit-
tävästi. Hirsijärven länsipuolella rata aiheuttaa hait-
taa vapaa-ajan asuntojen tieyhteyksille.    

Muurlan Kistolassa rata halkoo kylää muuttaen sen 
luonnetta ja maisemaa. Muurlan alueella ratamelu 
lisää alueen melua huomattavasti, koska melutaso 
nykytilassa on pieni. Melualueelle jäävien rakennus-
ten määrä on suuri ja vaikutukset asuinviihtyvyyteen 
kielteisiä.  

Lukkarinmäen alueella rata kulkee kallio- ja betoni-
tunnelissa Salon lukion kohdalta Raivaajankadulle, 
jonka jälkeen rata kulkee kaupunkirakenteen keskel-
lä ennen liittymistä nykyiseen rataan hieman ennen 
Salon asemaa. Betonitunnelin rakentamisesta aiheu-
tuu merkittäviä rakentamisen aikaisia haittoja asuin-
viihtyvyydelle, ja betonitunneliosuudella sijaitsevat 
rakennukset joudutaan purkamaan. Myös tunneli-
osuuden ja Salon aseman välisellä pengerosuudel-
la sijaitsee rakennuksia, jotka tulevat jäämään rau-
tatiealueelle ja ne joudutaan purkamaan. Purettavia 
rakennuksia Lukkarinmäen alueella on yhteensä 12, 
joista 6 on asuinrakennuksia. Purettaviin rakennuk-
siin kuuluu myös Lukkarinmäellä sijaitseva ortodok-
sinen rukoushuone tsasouna.

Rakentamisen jälkeen kaivannot maisemoidaan, 
tieyhteydet palautetaan ja betonitunnelin kohdalle 
voidaan tarvittaessa kaavoittaa puistoa tai muuta 
kaupunkikuvaa kohentavaa käyttöä. Asuinympäris-
töön syntynyt muutos on kuitenkin pysyvä. Kallio-
tunneliosuuksilla sijaitsevat rakennukset arvioidaan 
voitavan säilyttää, mutta rakennusvaiheessa myös 
niihin kohdistuu melua ja tärinää. 

Kuva 9. Karttaote Lukkarinmäen alueesta Salossa.

pitkään huolta melusta, viihtyvyydestä, radan var-
teen jäävien kiinteistöjen arvon kehityksestä sekä 
tulevista kiinteistöjen lunastusmenettelyistä. Lisäk-
si palautteessa on noussut esille betonitunnelin vai-
kutukset Lukkarinmäen valtakunnallisesti arvokkaa-
seen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) sekä 
avorataosuuden paikallisesti arvokkaiden rakennus-
ten purkamisen vaikutus kaupunkikuvaan. 

Lukkarinmäen rakennuksiin kohdistuvien, rakenta-
misen aikaisten vaikutusten arviointia tulee edelleen 

tarkentaa jatkosuunnittelussa, kun saadaan lisää 
tutkimustietoa alueen haastavista maaperä- ja poh-
javesiolosuhteista ja niiden vaikutuksista. Teknisestä 
suunnittelusta saatujen tietojen mukaan rakentami-
seen liittyy riskejä, mutta ne ovat hallittavissa.

Paikallinen liikkuminen
Rata muuttaa paikoin kyläalueilla sisäisiä yhteyksiä. 
Pitkillä metsäjaksoille sijoittuvilla avorataosuuksilla 
radasta aiheutuu estevaikutusta. Ahtialassa ratalin-
jaus ylittää Aneriojokilaakson ja peltoalueen pitkällä 

ja korkealla sillalla, joka vähentää radan estevaiku-
tusta, mutta muuttaa kylän sisäisiä yhteyksiä ai-
heuttaen paikalliselle liikkumiselle vähäisiä kielteisiä 
vaikutuksia. Muurlan Kistolassa rata halkoo kylää ai-
heuttaen estevaikutusta. Muurlan peltojaksolla rata 
kulkee pitkällä sillalla, joka lieventää radan estevai-
kutusta verrattuna siihen, että rata kulkisi penke-
reellä.

Erityisesti Lukkarinmäen asukkaat ovat kritisoineet 
vuosikymmeniä jatkuneen suunnittelun tuottaneen 
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Virkistys 
Rata heikentää Salon alueella useiden virkistysalu-
eiden arvoa ja häiritsee virkistysyhteyksiä. Haittaa 
aiheutuu radan lähistölle jäävien vesistöjen ja niiden 
ympäristön virkistyskäytölle. Suunnitteluratkaisus-
sa on kuitenkin pyritty kiinnittämään huomiota, että 
virtavesien ylityksissä ekologiset yhteydet säilyvät.  

Rata lisää melutasoja ja muuttaa maisemaa Siitoon-
järven, Suomusjärven ja Lahnajärven ympäristös-
sä heikentäen alueiden virkistyskäyttöarvoa jonkin 
verran ja aiheuttaen yhteisvaikutuksia moottoritien 
kanssa. Ratalinjauksen erkaantuessa moottoritiestä 
Suomusjärven länsipuolella, ratalinjaus kulkee luon-
nonympäristössä, jossa ei nykyisin ole merkittäviä 
melulähteitä. Rata muuttaa maisemaa, aiheuttaa es-
tevaikutuksen ja lisää merkittävästi nykyisiä meluta-
soja Syvälammen, Koskenalasen, Vähä- ja Iso-Ruo-
nan ja Nuppulankulman ympäristössä heikentäen 
virkistyskäyttökokemusta sekä ulkoilu- ja hiihto-
reittien käyttöä. Tie- ja tunnelijärjestelyillä pyritään 
turvaamaan radan ylitysmahdollisuudet myös vir-
kistyskäytölle, vaikka yhteydet heikentyvätkin ny-
kyisestä.    

Aneriojokilaakson ja peltoalueen ylittävä pitkän ja 
korkean ratasillan suurimmat haitat alueella arvi-
oidaan aiheutuvan alueen virkistyskäyttöön, vaikka 
vaikutuksia on pyritty suunnitteluratkaisuilla vähen-
tämään.

Ahtialan ja Hirsijärven välisellä osuudella on pitkä 
avorataosuus, joka haittaa radan läheisyydessä si-
jaitsevien virkistys- ja luontoalueiden virkistyskäyt-
töä. Rata muuttaa merkittävästi maisemakuvaa laa-
joilla peltojaksoilla ja maaseutumaisemassa, joista 
Ahtiala ja Muurla on luokiteltu maakunnallisesti ar-
vokkaiksi maisema-alueiksi. Radan estevaikutusta 
pyritään vähentämään yksityistiejärjestelyillä ja tur-
vaamalla radan ylitysmahdollisuudet, jotka kuiten-
kin vähenevät nykyisestä. Salon taajama-alueella 
radan melu heikentää jonkin verran golfkentän vir-
kistyskäytön edellytyksiä.  

5.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 
vaihtelevat oikoratalinjauksen varrella vähäises-
tä kielteisestä kohtalaiseen ja suureen kielteiseen. 
Myös kuntien sisällä vaikutusten merkittävyys voi 
vaihdella vaikutuskohteesta ja vaikutuksen suuruu-
desta riippuen. Merkittävimmät kielteiset vaikutuk-

set kohdistuvat ratalinjauksen alle jääviin asuin- ja 
vapaa-ajanrakennuksiin sekä meluhäiriön vaikutus-
alueelle jääviin asuinkiinteistöihin, joihin kohdistuu 
ratasuunnitelmavaiheessa tarkentuvia muita toi-
menpiteitä. Ratalinjauksen tuominen luonnonympä-
ristöön, jossa ei nykyisin ole merkittäviä melunläh-
teitä lisää meluhaittoja mm. Salon maaseutumaisilla 
alueilla. Mahdolliset melun yhteisvaikutukset eten-
kin E18-moottoritien kanssa aiheuttavat myös vai-
kutuksia sekä asuinviihtyvyyteen että ratalinjauksen 
lähellä sijaitsevien virkistyskohteiden käytölle. Rata 
ja siihen liittyvät silta-, tunneli- ja melusuojausra-
kenteet aiheuttama luonnontilaisten alueiden pirs-
tomista ja estevaikutusta sekä ja maisemavaikutus-
ta, korostuu erityisesti avoimissa maisemissa, joissa 
rata näkyy pidemmältäkin etäisyydeltä. Vuosikausia 
vireillä olleet ratasuunnitelmat ovat aiheuttaneet 
linjauksen lähellä asuville huolta ja epävarmuutta.

Yleissuunnitelma ratkaisussa on pyritty vähentä-
mään elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vai-
kutuksia teknisillä torjuntatoimenpiteillä (erityises-
ti suunnitellut meluntorjunnan toimenpiteet) sekä 
tieyhteyksien ja virkistysreittien järjestelyillä. Var-
sinkin melualueelle jäävien kiinteistöjen meluntor-
juntaa sekä runkomelu- ja tärinäsuojauksia tulee 
tarkentaa jatkosuunnittelussa. Meluntorjunnan rat-
kaisuja tulisi mahdollisuuksien mukaan jatkosuun-
nittelussa tarkentaa myös nykyisin rauhallisilla 
alueilla ja toisaalta alueilla, joilla syntyy yhteisvai-
kutuksia tieliikenteen melun kanssa. 

Hankkeen aiheuttamia huolia ja epävarmuutta tu-
levasta voi lieventää tiedottamalla hankkeen jat-
kosuunnittelusta, päätöksenteosta, aikatauluista, 
rakentamisesta ja vaikutusten seurannasta sekä 
tarjoamalla osallisille mahdolllisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa jatkosuunnitteluun. Avoin ja välitön vuoro-
vaikutus erityisesti kiinteistöjen omistajien ja alueen 
elinkeinonharjoittajien kanssa koko suunnittelun, ra-
kentamisen ja toiminnan ajan vähentää epätietoi-
suutta tulevasta. Tiedotuksen tulee olla ajantasais-
ta ja kohdennettua.

Jatkosuunnittelussa, tiedotuksessa ja vuorovaiku-
tuksessa tulee huomioida erityisesti radan alle ja 
melu-, runkomelu- ja tärinäalueelle jäävät asuk-
kaat ja kiinteistönomistajat. Mahdollisista lunastus-
prosesseista ja muista toimenpiteistä tiedottami-
nen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaikuttaa 
hankkeen hyväksyttävyyteen ja vähentää asukkai-
den epätietoisuutta tulevasta. Myös jatkotutkimuk-
sista maastossa tulee tiedottaa kohdennetusti ja 
riittävän aikaisessa vaiheessa.

Hankkeen päätöksenteossa ja suunnittelun edetessä 
tulee tuoda esille selkeät perustelut valituille ratkai-
suille. Alueen asukkaita kiinnostaa etenkin oikoradan 
ja rantaradan suhde ja oikoradan mahdollisen raken-
tamisen vaikutukset rantaradan käyttöön. 

Myös rakentamisen aikaisten haittojen lieventä-
minen on tärkeää, sillä rakentaminen kestää useita 
vuosia, vaikka rajoittuukin tietyille alueille tietyksi 
ajaksi. Rakentaminen lisää raskaan liikenteen mää-
rää, mikä lisää liikenneturvallisuusriskejä. Näitä voi 
lievittää huolellisilla työmaa-ajan liikennejärjeste-
lyillä ja tiedotuksella ja opastuksella niin asukkaille 
kuin työmaaliikenteen urakoitsijoille. 

Rakentamisen aikaisesta louhimisesta ja räjäytys-
töistä syntyviä melu-, tärinä- ja pölyhaittoja voi lie-
ventää töiden suunnittelulla ja suojauksilla. Raken-
tamisenaikaisessa tiedotuksessa tulee huomioida 
rakentamisaikataulut, räjäytyksistä tiedottaminen 
sekä asuinkiinteistöjen tarkastukset ennen ja jälkeen 
räjäytysten mahdollisten vaurioiden todentamisek-
si. 
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6.1  Lähtötiedot 

Alueen luonnontilasta, luontoarvoista ja merkit-
tävästä lajistoista on koottu lähtötietoja kunnilta, 
Suomen ympäristökeskukselta ja ympäristövirano-
miasilta Uudenmaan- ja Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksista. Lähtöaineistoon sisältyvät myös kunnilta 
saadut tiedot hankkeen vaikutusalueen luontosel-
vityksistä ja tunnistetuista arvokohteista, Suomen 
ympäristökeskuksen Eliölajit tietokannasta (salas-
sapidettävä) ja avoimista tietokannoista, SYKE:n LA-
PIO ja Hertta sekä paikkatietoikkuna saatavat tiedot. 
Myös ESA-radan YVA:n 2011 ja alustavan yleissuun-
nitelman aikana tehdyt selvitykset, arviot ja esite-
tyt lieventämistoimet on otettu huomioon. Lisäksi 
lähtöaineistona ovat maakuntakaavoitusta varten 
tehdyt selvitykset ja arvioinnit ja ELY-keskusten luo-
vuttamat tiedot. Tärkeä lähtötieto vaikutusten arvi-
ointiin on myös valmistunut Helsinki–Turku nopea ju-
nayhteys hanke-YVA, joka on tehty 2020–2021. 

Radan Natura-vaikutuksia koskevat arvioinnit ja lau-
sunnot on otettu huomioon. Mikäli Natura-aluei-
den suojeluarvoihin kohdistuvat merkittävät vai-
kutukset on todettu mahdollisiksi, on vaikutukset 
arvioitu erillisissä luonnonsuojelulain mukaisis-
sa Natura-arvioinneissa. Yleissuunnitelmavaiheen 
Natura-arvioin nit olivat ELY-viranomaisten lau-
sunnolla Helsinki–Turku nopea junayhteys han-
ke-YVA-aineiston yhteydessä. ELY-viranomaisten  
Natura-arviointeja koskevat lausunnot saatiin 
YVA:sta annetun perustellun päätelmän kanssa sa-
maan aikaan 3.12.2021.

Luontoarvojen ja nykytilan arviointia tukevat erityi-
sesti maastokäytävän alueella tehtyjen kohdennet-
tujen luonto- ja lajistoselvitysten kootut tiedot luon-
toarvoista ja lajistosta (2017 luontoselvitykset ja 
täydentävät selvitykset 2019).  

Yleissuunnitelmatyön aikana luontoselvityksiä on 
täydennetty seuraavien kohteiden ja lajien osalta: 
• Sito 2017. Hanna Suominen, Aappo Luukkonen ja 

Sonja Oksman: Helsinki–Turku nopean ratayhte-
yden luontoselvitykset. Liikennevirasto. Vain vi-
ranomaiskäyttöön. YKK62504, 15.11.2017.

• Sitowise 2018. Hanna Suominen ja Aappo Luuk-
konen: Helsinki–Turku nopean ratayhteyden 

saukkoselvitys. YKK62504, 5.3.2018. Väyläviras-
to.

• Sitowise 2019. Hanna Suominen: Helsinki–Turku 
nopean ratayhteyden liito-orava- ja viitasam-
makkoselvitys (täydennys vuoden 2017 erillis-
selvityksiin). Väylävirasto. Vain viranomaiskäyt-
töön. 4.12.2019.

• Sitowise 2019. Hanna Suominen, Jaakko Kull-
berg, Tommi Lievonen ja Sonja Oksman: Salo–
Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset. 
Vain viranomaiskäyttöön. YKK64733, 15.11.2019. 
Väylävirasto.

• Ramboll 2019. Satu Laitinen, Elviira Ritari, Emi-
lia Vainikainen: Espoo–Lohja–Salo -oikorata La-
jisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset 2019, 
ratajaksoilla OT2–OT3. Väylä. Vain viranomais-
käyttöön. 30.9.2019. 

• Sitowise 2019. Petri Asikainen: Helsinki–Turku 
nopean ratayhteyden lepakkoselvitys, Väylä

• Sitowise 2020. Petri Asikainen: Helsinki–Turku 
nopean täydentävä ratayhteyden lepakkoselvi-
tys, Väylä.

• Sitowise 2020. Helsinki–Turku nopean ratayhte-
yden täydentävät luontoselvitykset 2020.

• Sitowise/Allico 2019 Vuollejokisimpukaselvitys 
27.6.2019.

• Ramboll 2019. Otso Lintinen ja Teemu Roikonen: 
Espoo–Salo -oikorata, taimenen esiintymisen 
selvitys.

Vaikutusten arvioinnissa on tarkastelualueena pi-
detty noin 400 metrin maastokäytävää. Tarkem-
massa tarkastelussa on siis huomioitu kohteet, jotka 
sijoittuvat noin 200 metrin säteelle suunnitellus-
ta radasta. Jotkut vaikutukset, kuten melu, ulottuvat 
paikoin laajemmalle alueelle. Päivämelun raja-arvon 
ylittävällä alueella olevat suojelualueet on esitetty 
Melu-kappaleessa.  

Erityisesti huomioitavaa lajistoa on tarkasteltu tar-
kemmin luvussa 7. 

6.2  Nykytilanteen kuvaus 

Pääosa radan maastokäytävästä sijoittuu maa- ja 
metsätalousvoittoisille alueille. Espoo–Salo välil-
lä vallitsevina ovat metsäalueet (> 70%). Tarkas-
telualue on pääosin metsätalouskäytössä ja selvi-

tysalueelle sijoittuu paljon kuusi- ja mäntyvaltaisia 
kasvatusmetsikköjä. Valtaosa metsäalueista on iäl-
tään nuoria tai varttuneita ja tasarakenteisia.  Vallit-
sevina metsätyyppeinä ovat mustikkatyypin tuoreet 
kankaat ja käenkaali-mustikkatyypin lehtomaiset 
kankaat karumpien metsätyyppien sijoittuessa kal-
lioalueille.  Varttuneiden tai vanhojen metsien (yli 
80 vuotta) alueet keskittyvät paljolti kallioalueille, 
joissa puusto koostuu pääasiassa eri-ikäisistä män-
nyistä. Myös suoalueilla on osittain vanhaa puustoa. 
Luonnontilaisen kaltaisia erirakenteisia ja vanhoja 
metsäkuvioita esiintyy vähän ja nämäkin pienialai-
sina, pirstaleisina kuvioina. Vanhan ja luonnontilai-
sen metsän alueita ja runsaasti lahopuustoa löytyy 
paikoin, mm. Espoon Kolmirannan alueelta, Lohjan 
Hämjoen varresta ja Salon Suomusjärven kirkonky-
län pohjoispuoliselta alueelta. Tarkastelualueella si-
jaitsee paikoin pienialaisia lehtoja. Puolukkatyypin 
kuivahkoja kankaita esiintyy paikoitellen.   

Tarkastelualueelle sijoittuvat suuremmat suot on 
pääosin ojitettu. Joitakin pienialaisia soita on jäljellä 
ojittamattomina. Suurin osa soista on pienialaisia rä-
meitä ja korpia sekä niiden yhdistelmätyyppejä, jotka 
sijoittuvat kallioalueiden painanteisiin tai vesistöjen 
rannoille. Avosoita on vähän. 

6.2.1. Espoo‒Lohja (Espoon keskus‒
Lohjan Vaanilan Lempoonsuo), Luonno-
nympäristön nykytila 

Espoon keskuksen ja Lohjan Lempoonsuon välinen 
alue on pääosin metsätalouskäytössä ja alueelle 
sijoittuu paljon kuusi- ja mäntyvaltaisia kasvatus-
metsikköjä. Vallitsevina metsätyyppeinä ovat tuo-
reen kankaan kuusivaltaiset mustikkatyypin (MT) 
ja lehtomaisen kankaan (OMT) metsät. Paikoitellen 
esiintyy lehtoa. Lehtokuviot ovat pääasiassa tuorei-
ta keskiravinteisia lehtoja. Espoon Kvarnträskin ran-
nan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA012758) ja 
Espoon Kakarlamminsuon yksityinen luonnonsuoje-
lualue (YSA012796) sijoittuvat tälle alueelle. Espoon 
Mynttilän Hemängsbergetin länsipuolelta havait-
tiin noro ja Tervalaakson ja Högabergetin väliselle 
alueelle sijoittuu luonnontilainen puro. 

Espoon Kolmirannassa Pitkäsen lammen läheisyy-
destä havaittiin kaksi noroa ja yksi luonnontilainen 

puro. Tälle alueelle sijoittuu myös jalopuumetsikkö 
(metsälehmuksia), joka on luonnonsuojelulailla suo-
jeltu luontotyyppi. Samalta alueelta havaittiin hai-
tallista vieraslajia jättiputkea muutaman neliömetrin 
alueelta. Suunniteltu ratalinjaus sijoittuu Veikkolas-
sa osittain kangaskorpikuvion eteläosaan. Vihdin 
Huhmarissa esiintyy kuivan lehdon kasvillisuutta ja 
luonnonsuojelulailla suojeltu jalopuumetsikkö, jos-
sa kasvaa metsälehmuksia. Espoon keskuksen ja 
Lohjan Lehmijärven väliselle alueelle sijoittuu myös 
hakkuuaukeita, taimikkoja ja peltoa. Suurin osa soista 
on ojitettu.  Histan läheisyyteen sijoittuu useita oji-
tettuja soita, mm. Lännenkorpi, Tervasuo ja Kiimasuo 
sekä Vihdissä sijaitseva Lapinsuo.  

Vihdin Höytiönnummelle, Viertolaan ja Rajakallion 
läheisyyteen sijoittuu useita tuoreen lehdon kuvioi-
ta. Lohjan Nummenkylässä esiintyy tuoretta ja kui-
vaa lehtoa nykyisen rautatien läheisyydessä. Tältä 
alueelta eräältä niityltä havaittiin myös huomion-
arvoista ketolajistoa (ketoneilikkaa ja kelta-apilaa). 
Paahteisia ja ketomaisia ympäristöjä esiintyy Lohjan 
Nummenkylän nykyisen Hanko‒Hyvinkää -rautatien 
varressa paikoitellen. Selvitysalueella esiintyy muu-
tamassa paikassa pienialaisesti isovarpurämettä. 

Lehmijärven läheisyydessä esiintyy tuoretta lehtoa. 
Lehmijärven rannalle sijoittuu tervaleppäkorpi. Leh-
mijärven rannalta ja Lohirannan kurssikeskuksen lä-
heisyydestä havaittiin runsaasti jättipalsamia. Lu-
piinia kasvaa teiden pientareilla useissa paikoissa. 
Lohjan Vaanilan Lempoonsuon ja Lamminiemen lä-
heisyydessä esiintyy tuoretta lehtoa. 

Tarkastelualueelta löytyi pari luonnonsuojelulailla 
suojeltua luontotyyppiä; Espoon Kolmirannan ja Vih-
din Huhmarin jalopuumetsiköt. Ne kuuluvat luonnon-
suojelulaissa mainittuun suojeltuun luontotyyppiin 
luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt. Espoon Kol-
mirannan jalopuumetsikössä kasvaa metsälehmuk-
sia puron varressa. Alue on melko pienialainen ja ku-
vio on säilyttänyt hyvin luonnontilaisuutensa. Vihdin 
Huhmarissa metsälehmuksia kasvaa mäen rinteessä 
ja Vanhan Turuntien läheisyydessä. 

Ratakäytävän alueelle tehtyjen luontoselvitysten 
(Sito 2017 ja täydentäviä selvityksiä Ramboll 2019 ja 
Sitowise 2019) tuloksia on esitetty luvussa 9 (Erityi-
sesti suojeltava, uhanalainen sekä luontodirektiivin 
liitteiden IV ja II lajisto).   

6  Luonnonarvot ja luonnonympäristö 
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Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Espoossa 
• Kvarnträskin rannan yksityinen luonnonsuoje-

lualue (YSA012758) 
• Kakarlamminsuon yksityinen luonnonsuoje-

lualue (YSA012796) 

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Kirkkonummella 
• Nuuksion Natura 2000-alue (FI0100040, SAC) 

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Vihdissä 
• Ali-Rostin rinteen yksityinen luonnonsuoje-

lualue (YSA235015) 
• Nummenkylän tammimetsikön suojeltu luonto-

tyyppi (LTA204357) 

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Lohjalla 
• Lohjanharjun ja Ojamonkankaan Natura 2000-

alue (FI0100031, SAC) 

6.2.2. Lohja, luonnonympäristön nyky-
tila 

Lohjan luonnonympäristöä luonnehtivat aluetta rik-
kovat laajat vesialueet, sekä Lohjan itäosassa erityi-
sesti ensimmäiseen Salpausselkään kuuluva Loh-
janharjun reunamuodostuma. Lohjan alueella, noin 
11 000–10 000 vuotta sitten, syntynyttä Salpaus-
selkää nimitetään Lohjanharjuksi. Salpausselät ovat 
jääkauden päätösvaiheessa muodostuneita reu-
namuodostumia, joihin on kasautunut vuorottai-
sen sulamisen ja jäätymisen seurauksena lajittunei-
ta maa-aineksia. Lohjanharju kohoaa paikon 50–80 
metriä ympäristöään korkeammalle. Lakialueet si-
jaitsevat noin 90–120 metriä merenpinnan yläpuo-
lella.  

Lohjanharju vaikuttaa sitä ympäröivän luonnon eri-
tyispiirteisiin. Alueella kasvillisuus on pääasias-
sa mäntyvaltaista kangasmetsää, joista rehevim-
mät ovat reuna-alueilla. Rinteiden alueella on myös 
paahderinteitä, jotka mahdollistavat ketokasvilli-
suuden ja harvinaistuneiden paahdeympäristöjen 
kasvi- ja hyönteislajien esiintymisen. Lohjanharjun 
alueella muodostuu runsaasti pohjavettä ja paikoin 
esiintyy lähteikköjä. Lohjanharju on merkittävä teki-
jä myös sen luoteispuolelle rajautuvien järvien muo-
dostumisessa.  

Lohjan alueella on vaihteleva, paikoin kalkkipitoinen 
maa- ja kallioperä, mikä lisää alueen elinympäris-
töjen ja luonnon monimuotoisuutta. Lohjan alueen 

ilmasto on leuto ja sateinen, ja kasvukausi pitkä. 
Lehtojen määrä on runsas verrattuna muuhun Uu-
denmaanlääniin ja koko Suomeen.  

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Lohjalla 
• Lohjanharjun ja Ojamonkankaan Natura 2000-

alue (FI0100031, SAC)
• Laakspohjan luonnonsuojelualue 
• Lakimäen metsä
• Miilunpohjan pähkinäpensaslehto 
• Hauklammen lehto 
• Pitkämäen luonnonsuojelualue 
• Pakkasmaan luonnonsuojelualue
• Metsolan määräaikainen suojelualue 
• E18 liito-oravat 
• Saarilampi
• Söderkullan luonnonsuojelualue. 

Suojeluohjelma-alueet tarkastelualueella Lohjalla 
Linnustonsuojeluohjelma-alueisiin sisällytetyt Kut-
silanselkä ja Vasarlanlahti osa-alueet sijoittuvat lä-
himmillään yli kilometrin etäisyydelle ratalinjasta. 

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tarkas-
telualueella Lohjalla 
• Korkiamäki–Palanutkallio, KAO010200 
• Orosmäki–Faltterinmäki, KAO010453 
• Kivimäki, KAO010193 

Muut tarkastelualueen luontokohteet Lohjalla 
Uudenmaan maakuntakaavan luonnoksessa on 
myös esitetty joitakin uusia SL-varauksia, jotka ovat 
osittain päällekkäisiä radan maastokäytävän kanssa 

Ratakäytävän alueelle on tehtyjen luontoselvitys-
ten yhteydessä (Sito 2017 ja täydentäviä selvityksiä 
Ramboll 2019, Sitowise 2019), joiden yhteydessä on 
rajattu suojelukohteiden lisäksi muita luontoarvoil-
taan merkittäviä tai huomionarvoisia kohteita ja tar-
kistettu joidenkin kohteiden nykytila. Lisäksi on huo-
mioitu Lohjanharjun alueen paahdeympäristöistä ja 
uhanalaisista hyönteisistä tehty laaja selvitys (Fau-
natica 2009).  Paahdeympäristöön kohdistuvien vai-
kutusten ja niiden lieventämisen tarkastelemiseksi 
on hanke-YVA:n yhteydessö tehty erillinen selvitys, 
joka on YVA:n liiteaineistoa (Sitowise 2020). Lohjan 
osuudella radan maastokäytävän tarkastelualueel-
ta on paikannettu joitakin paikallisesti arvokkaita 
kasvillisuuskohteita Koivulanselän itäpuolelta, Kar-
naisten korven alueelta, Heinästölammen läheisyy-
destä sekä Hämjoen ympäristöstä. Pääosa kohteista 
on pienialaisia soita ja lehtoja. Havaitun merkittävän 
lajiston kartoitetut elinympäristöt on esitetty kap-
paleessa 10. 

6.2.3. Salo, luonnonympäristön nyky-
tila 

Salo sijaitsee hemiboreaalisen vyöhykkeen eli niin 
sanotun tammivyöhykkeen pohjoisrajalla. Tämän 
johdosta kunnan alueella on myös eteläisemmille 
alueille tyypillistä lajistoa. Salon maapinta-alasta 
jopa kolmannes on peltoa ja loput pääosin metsä-
maata. Salon itäosassa, jonne myös tarkastelualue 
sijoittuu, peltoalueet ovat pienialaisia ja metsäalueet 
muodostavat laajoja kokonaisuuksia. Salon alue on 
pitkään ollut merenpohjaa ja sen peruskaliota peit-
tää laajoilla alueilla paksu savikerros. Savisten joki-
laaksojen lisäksi on myös jyrkkärinteisiä kalliomä-
kiä. Salon itäosa kuuluu Kiskon–Vihdin järviseutuun. 
Alueella on runsaasti pieniä kirkasvetisiä järviä, lam-
pia ja lähteitä.  

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkaste-
lualueella Salossa 
• Koitonkorpi  
• Yliprykin luonnonsuojelualue 
• Rannanpellon luonnonsuojelualue 
• Syvälammen luonnonsuojelualue 
• Koskenalasen – Vähä-Ruonan luonnonsuojelu-

alue 
• Kiskonjoen latvavedet Natura-alue 
• Kukuttimen luonnonsuojelualue 

• Niittusuon luonnonsuojelualue 
• Kujanpään luonnonsuojelualue 

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tarkas-
telualueella Salossa 
Salossa tarkastelualueelle ei sijoitu suojeluohjel-
ma-alueita. 

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tarkas-
telualueella Salossa 
• Lammenjärven kalliomaasto, KAO020152 
• Tammenmäen–Maalunmäen kalliomaasto, 

KAO020161 
• Toravuori–Katinkallio, KAO020097 

Muut huomionarvoiset luontokohteet tarkaste-
lualueella Salossa 
Ratakäytävän alueelle on tehtyjen luontoselvitys-
ten yhteydessä (Sito 2017 ja täydentäviä selvityksiä 
Ramboll 2019, Sitowise 2019), joiden yhteydessä on 
rajattu suojelukohteiden lisäksi muita luontoarvoil-
taan merkittäviä tai huomionarvoisia kohteita ja tar-
kistettu joidenkin kohteiden nykytila. Paikallisesti 
arvokkaita pienialaisia kasvillisuuskohteita on Suo-
musjärven kallioalueella. Havaitun merkittävän la-
jiston kartoitetut elinympäristöt on esitetty kappa-
leessa 10. 

6.3  Arviointimenetelmät 

Taulukko 5. Luonnonalueiden herkkyyttä radan rakentamisen vaikutuksille on arvioitu seuraavista lähtö-
kohdista

Erittäin suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen 

Kohde/alue on erittäin tärkeä 
ja/tai erittäin herkkä muutok-
selle, tai alueella on lukuisia 
suuren herkkyyden kohteita. 

Kohde/alue on tärkeä ja/tai herk-
kä muutokselle 

Kohde/alue on 
kohtalaisen tärkeä 
ja/tai kohtalaisen 
herkkä muutok-
selle 

Kohde/alue on 
vähän tärkeä ja 
vähäisessä määrin 
herkkä muutoksel-
le, alueen luonto 
on voimakkaasti 
ihmisen muuttama 

Alueet joilla on suojelualuei-
ta, uhanalaisia luonto-
tyyppejä/ elinympäristö-
jä (äärimmäinen tai erittäin 
uhanalaiset), sekä luontodi-
rektiivin liitteen IV (a) lajien 
esiintymisalueet joiden esiin-
tymistä hankkeen vaikutus 
voi merkittävästi heikentää 
valtakunnallisella tasolla 

Suojelualueet, suojeltavat luon-
totyypit, tai erityisesti suojelta-
vien lajien, sekä luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajien esiintymis-
alueet tai kohteet joilla esiintyy 
uhanalaista lajistoa/ luontotyyp-
pejä (äärimmäinen tai erittäin 
uhanalaiset), joiden menestymis-
tä hankkeen vaikutus voi mer-
kittävästi heikentää alueellisella 
tasolla. 

paikallisesti ar-
vokkaat kohteet ja 
alueellisesti uha-
nalaiset tai har-
valukuiset koh-
teet, vaarantuneet 
luontotyypit 

tavanomainen, 
hyvin palautuva 
tai luonnontilansa 
menettänyt luon-
nonalue 
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Muutosherkkyys kasvaa alueen ollessa pienialai-
nen tai herkkä reunavaikutukselle tai vesitasapai-
non muutoksille. Harvinaisen ja suojeltavan lajiston 
esiintyminen alueella kasvattaa herkkyyttä. (Mi-
käli hankkeen vaikutukset voivat kohdistua Natu-
ra-alueen suojeluarvoihin, on tällaiset vaikutukset 
arvioitu erillisessä luonnonsuojelulain mukaisessa 
Natura-arvioinnissa) (Nuuksio ja Kiskonjoen latva-
vedet) 

Radan toteutuessa vaikutukset voivat olla suoria ja 
pysyviä, mikäli rataan liittyviä rakenteita sijoittuu 
arvokkaan kohteen alueelle. Välillisiä vaikutuksia voi 
syntyä ympäröiville alueille, joiden luonnontilaan 
ratahankkeen toteutuminen voi vaikuttaa. Välilli-
siä vaikutuksia syntyy esim. radan vaikuttaessa lä-
heisten alueiden vesitalouteen. Metsäisellä alueella 
uusi aukko lisää reunavaikutusta ympäröivään met-
sään ja vaikuttaa paikallisen ekologisen verkoston 
rakenteeseen ja kytkeytyneisyyteen Radan toteutu-
minen vaikuttaa myös ympäröivään maankäyttöön 
ja liikenteeseen ja sitä kautta ratakäytävän fyysis-
ten rakenteiden sijaintia huomattavasti laajemmalle 
alueelle. 

Vaikutusten merkittävyyttä on kuvattu asteikolla: 
• Suuri kielteinen 
• Kohtalainen kielteinen 
• Vähäinen kielteinen 
• Ei vaikutusta 
• Vähäinen myönteinen 
• Kohtalainen myönteinen 
• Suuri myönteinen 

Arvioinnissa ja vaikutusten lieventämiseksi esitettä-
vissä toimenpiteissä otetaan huomioon sekä raken-
tamisenaikaiset että valmiin radan käytön aikaiset 
vaikutukset.  

Taulukko 6. Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkastelualueella Espoosta Lohjan Lempoonsuolle. 
Kohteet, jotka vaativat erillisselvityksiä, viranomaisneuvotteluita tai muita jatkotoimenpiteitä 
on korostettu punaisella. 

Tunnus  Alue   Sijainti suhteessa radan maas-
tokäytävään (YS ratakilometri-
väli)  

Huomioita vaikutuksista  

YSA012758 Kvarnträskin ran-
nan yksityinen 
luonnonsuoje-
lualue  

 Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
luonnonsuojelualueen itäkärjen 
poikki sillalla. 

Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
Espoon Kvarnträskin rannan yk-
sityisen luonnonsuojelualueen 
itäkärjen poikki ylittäen Stamp-
forsenkosken sillalla.     Jatkotoi-
mena on luonnonsuojelualueen 
osittainen lakkauttaminen.  

 YSA012796 Kakarlamminsuon 
yksityinen luon-
nonsuojelualue 

Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
Espoon Kakarlamminsuon yksi-
tyisen luonnonsuojelualueen itä-
puolelta noin 40 metrin päässä 
luonnonsuojelualueen reunasta.

Rataa on YS-vaiheessa tarkistet-
tu kulkemaan kauempana luon-
nonsuojelualueen reunasta kuin 
alun perin oli suunniteltu.  (poh-
joisemmaksi alueen kohdalla).  

FI0100040, SAC Nuuksion Natura 
2000 -alue 

 Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
Nuuksion Natura 2000 -alueen 
(FI0100040, SAC) lounaispuolel-
ta lähimmillään noin 40 metrin 
päässä Natura-alueen reunasta. 

Vaikutuksista on laadittu erillinen 
luonnonsuojelulain mukainen Na-
tura-arviointi. 

YSA235015 Ali-Rostin rinteen 
yksityinen luon-
nonsuojelualue  

Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
luonnonsuojelualueen eteläpuo-
lelta noin 60 metrin päässä. 

Radan ja alueen välissä on met-
sää. 

LTA204357 
Nummenkylän 
tammimetsikön 
suojeltu luonto-
tyyppi  

Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
Nummenkylän tammimetsikön 
suojellun luontotyypin pohjois-
puolelta noin 150 metrin päässä. 

Radan ja alueen välissä on met-
sää ja asutusta. 
  

FI0100031, SAC Lohjanharjun ja 
Ojamonkankaan 
Natura 2000 -alue 

Suunniteltu ratalinjaus kulkee 
Lohjanharjun ja Ojamonkankaan 
Natura 2000 -alueen pohjoispuo-
lelta noin 290 metrin päässä. 

Radan ja alueen välissä on moot-
toritie.  
  

  

Espoon ja Lohjan Lempoonsuon välisellä tarkaste-
lualueella suojelualuekohteista pääosa sijoittuu ra-
dan maastokäytävästä sellaiselle etäisyydelle, ettei 
niille odoteta syntyvän suoria vaikutuksia. Pääosal-
le Espoon ja Lohjan Lempoonsuon välisellä tarkas-
telualueella luonnonsuojelualueista ei kohdistu 
merkittäviä vaikutuksia radan toteutuessa, jolloin 
vaikutuksia suojelualueille ei synny tai ne ovat vä-
häisiä.  

Espoon Kvarnträskin rannan yksityiselle luonnon-
suojelualueelle (YSA012758) kohdistuu rakenta-
misesta suoria vaikutuksia, radan rakenteiden si-
joittuessa osin suojelualuerajausten sisäpuolelle. 
Kyseisen kohteen osalta Väylävirasto on hakenut 
suojelualueen osittaista lakkauttamista. Lupahake-
muksen päätöksesään ELY-keskus on lisännyt suo-
jelupäätökseen uuden määräyksen 2a joka mah-
dollistaa oikoradan rakentamisen suojelualueelle. 
Luonnonsuojelualueen osittaista laukkauttamista 
on haettava erikseen, kun ratasuunnitelma on lain-
voimainen. Nuuksion Natura-alueeseen kohdistuvia 
vaikutuksia ja vaadittavia lieventämistoimia on käsi-
telty erillisessä Natura-arvioinnissa (Sitowise 2019) 
ja Natura-arvioinnista annetussa ELY-viranomaisen 
lausunnossa. 

6.4  Vaikutukset 

Kappaleen kohdetaulukoihin on listattu luonnon ar-
vokohteita, jotka sijoittuvat noin 200 metrin säteel-
lä yleissuunnitelman mukaisesta ratakäytävästä. 
Lisäksi mukana ovat etäämmällä olevat kohteet, joi-
den lähelle sijoittuu esim. hankkeeseen liittyviä yk-
sityistiejärjestelyitä. Joillekin etäämpänä sijaitseville 
kohteille voi aiheutua esimerkiksi meluvaikutuksia. 
Nämä kohteet on listattu meluvaikutuksia käsittele-
vässä kappaleessa. 
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Luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset Lohjan alueella 

Taulukko 7. Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkastelualueella Lohjalla. Kohteet jotka vaativat eril-
lisselvityksiä, viranomaisneuvotteluita tai muita jatkotoimenpiteitä on korostettu punaisella. 

Tunnus Alue Sijainti suhteessa radan 
maastokäytävään  
(ratakilometriväli) 

Huomioita vaikutuksista 

YSA237215 Laakspohjan 
luonnonsuoje-
lualue  

Yli 300 m radasta ete-
lään, tiejärjestely sijoittuu 
rajauksen pohjoispuolelle 
(56–57) 

Suojelualueen ja yleissuunnitelmassa 
esitetyn yksityistien välille sijoittuu ole-
massa oleva tieyhteys. 

Valtioneuvos-
ton asetuksella 
332/2021 suo-
jeltu

Lakimäen metsä Suojelualueen osa sijoit-
tuu Karnaisten korven 
kohdalla ratalinjalle tun-
nelin kohdalla

Rata sijoittuu alueen kohdalla tunneliin. 
Valtion suojelualueiden kohdassa suojelu 
koskee myös kallioperää. Radan rakenta-
minen edellyttää asetusmuutosta.

LTA010095 Miilunpohjan 
pähkinäpensas-
lehto  

Noin 60 m radasta ete-
lään (64) 

Rata sijoittuu kohteen läheisyydessä 
tunneliin 

YSA206202 Hauklammen 
lehto  

Noin 150 m radasta ete-
lään (65–66) 

Radan ja alueen välissä on moottoritie 

YSA237545 Pitkämäen luon-
nonsuojelualue  

Noin 200 m radasta lou-
naaseen (66) 

Moottoritie on alueen kohdalla tunnelis-
sa, myös rata on lyhyemmässä tunnelis-
sa 

MRA202398 Pakkasmaan 
luonnonsuoje-
lualue  

Noin 100 m radasta lou-
naaseen (66–67) 

Määräaikainen suojelu. Alueen ja radan 
välillä on peltoa.  

MRA241686 Metsola Rata halkoo alueen (67–). Radan vaikutusaluetta kaventaa sen si-
joittuminen korkeille silloille alueen mo-
lemmin puolin. Määräaikainen rauhoitus.

MRA206225 E18 liito-oravat  Noin 130 m radasta lou-
naaseen (67–68) 

Määräaikainen suojelu. Radan ja alueen 
välissä on moottoritie 

Ympäistöminis-
teriön asetuk-
sella 333/2021 
suojeltu

Saarilampi Rata sijoittuu suoje-
lualueen länsiosaan Saa-
rilammen ja moottoritien 
välissä

Rata sijoittuu suojelualueelle. Radan ra-
kantaminen edellyttää asetusmuutosta.

YSA206691 Söderkullan 
luonnonsuoje-
lualue  

Rata leikkaa suoje-
lualueen eteläkärjen. 
Radan eteläpuolelle jää 
suojelualueesta noin 
0,5 hehtaaria. Yhteen-
sä radan eteläpuolelle ja 
maastokäytävän alueelle 
jää vajaa hehtaari suoje-
lualueesta (73–74) 

Ratakäytävä ei voi moottoritien ja suoje-
lualueen välissä kokonaan väistää suoje-
lualuetta. Lisäksi radan linjaaminen ete-
lämmäs olisi uhannut samansuuntaisen 
Hämjoen mutkan luonnontilaa (vuollejo-
kisimpukan elinympäristöä). Jatkotoime-
na on luonnonsuojelualueen osittainen 
purkaminen. Valittu linjaus minimoi luon-
nonympäristölle aiheutuvan haitan.

 

Lohjan suojelualuekohteista pääosa sijoittuu radan 
maastokäytävästä sellaiselle etäisyydelle, ettei niil-
le odoteta syntyvän suoria vaikutuksia. Lohjalla ra-
dan ulkopuolelle sijoittuvien suojelualueiden ja ra-
dan välillä on useissa tapauksissa moottoritie tai 
peltoaukea, jolloin radan vaatiman maastokäytävän 
raivaaminen ei leikkaa alueita ympäröivää metsää 
ja aiheuta uutta reunavaikutusta. Pääosalle Lohjan 
luonnonsuojelualueista ei synny vaikutuksia, tai vai-
kutukset ovat vähäisiä. 

Useita suojelualueita on vyöhykkeellä, jolla päivä-
melutason raja-arvon 45 dB arvioidaan ylittyvän 
radan käytön aikana. Alueiden suojeluperusteena ei 
kuitenkaan ole suojelupäätösten perusteella erityi-
sen meluherkkää lajistoa, joten suojeluarvoihin koh-
distuvaa vaikutusta ei tältä osin katsota merkittä-
väksi. 

Söderkullan yksityinen luonnonsuojelualue 
Rata sijoittuu Söderkullan suojelualueen eteläosaan, 
jolloin alueelle syntyy suoria vaikutuksia. Alue on 
Hämjoen eteläpuolelle sijoittuva, luoteessa jokeen 
rajautuva monimuotoista metsää käsittävä MET-
SO-kohde, joka on suojeltu maanomistajan aloit-
teesta. Alueen eteläisestä kulmasta menetetään va-
jaa hehtaari, josta osa jää rata-alueen eteläpuolelle 
ja osa maastokäytävän alueelle. Söderkullan alueel-
le on tehty erillinen luontokartoitus (Ramboll 2019). 

Söderkullan luonnonsuojelualueen kohdalla mah-
dollisuuksia radan geometrian muuttamiseksi vaa-
ka- tai pystysuunnassa tarkasteltiin yleissuunni-
telman aikana. Radan sijoittaminen tunneliin ei ole 
mahdollista. Suojelualueella se on nousevan rinteen 
kohdalla, joten sillalle nostaminenkaan ei ole ratkai-
suna toimiva. Radan maastokäytävä on kyseisellä 
alueella E18 moottoritien pohjoispuolella. Radan ja 
moottoritien väliin sijoittuu Hämjoen radan suun-
tainen mutka, noin 500 metrin matkalla. Yleissuun-
nitelman mukaan rata ylittää Hämjoen kahdella sil-
lalla. Joessa esiintyy luontodirektiivin liitteen IV lajia, 
vuollejokisimpukkaa, jonka elinympäristö on tiukas-
ti suojeltu. Radan siirtäminen etelämmäs vaikuttaisi 
Hämjoen radansuuntaiseen uoman osuuteen. Siirto 
vaikuttaisi radan asemointiin pitkällä matkalla, län-
teen edettäessä aina Siitoonjärven alueelle saakka, 
jossa radan siirto yleissuunnitelman mukaista linja-
usta etelämmäs uhkaisi loma-asutusaluetta. Söder-
kullan suojelualue ja sitä ympäröivät arvokkaat ve-
sistö- ja lajistokohteet muodostavat herkkyydeltään 
suuren luontokohteen.  

Radan maastokäytävä sijoittuu Söderkullan suoje-
lualueella etelärinteeseen. Rinteen lakialue jää radan 

ja suojelualueen välille. Tämä lieventää reunavaiku-
tusten ulottumista suojelualueelle radan pohjois-
puolella. Suojelualue rajautuu etelässä maanomis-
tusrajan mukaisesti peltoalueeseen. Menetettävä 
luonnonsuojelualueen osa on kangasmetsäaluetta. 
Luontoarvoiltaan ja luonnonsuojelualueelle merki-
tyksellisempi osuus sijoittuu alueen pohjoisosaan. 

Radan toteuttamisen vaikutus on Söderkullan alueen 
kohdalla kohtalainen kielteinen, koska radan toteut-
taminen vaatii kohteen suojelun osittaista lakkaut-
tamista. Suojelualueen ja lähialueen merkittävän 
lajiston kannalta radan sijoittamiselle on kuitenkin 
haettu ratkaisua, jonka aiheuttama haitta on mah-
dollisimman vähäinen kokonaisuutta tarkastellen.  

Lakimäen metsän luonnonsuojelualue
Karnaisten korven suojelualue koostuu useammas-
ta osasta. Suojelualue on perustettu valtioneuvos-
ton asetuksella vuonna 2021, jota ennen rajaus on 
esitetty SL-alueena Uudenmaan maakuntakaavassa. 
Yksi suojelualueen osa-alueista sijoittuu Karnais-
tenkorven suunnitellun ratatunnelin kohdalle. Koska 
valtion luonnonsuojelualueiden suojelu koskee myös 
kallioperää, edellyttää radan yleissuunnitelman mu-
kaisen tunnelin rakentaminen asetusmuutosta. Kar-
naisten korven alueella tunnelin rakenteet eivät 
ulotu maan pintaan, eikä metsäalueelle ja lajistoon 
kohdistu suoria vaikutuksia. Vaikutuksen katsotaan 
kuitenkin olevan kohtalainen kielteinen, sillä radan 
rakenteet muuttavat suojelualueen kallioperää. 

Saarilammen luonnonsuojelualue
Ympäristöministeriön asetuksella 2021 perustet-
tu Saarilammen suojelualue käsittää Saarilammen 
ympäristön metsää, joka täyttää metsäluonnon mo-
nimuotoisuusohjelman (METSO)-kriteerit. Alueen 
rajaus on aiemmin osoitettu Uudenmaan maakunta-
kaavassa SL-rajauksena. Alue käsittää mm. Runsas-
lahopuustoista metsää. Alue on lunastettu valtiolle 
ja se on listattu valmisteilla olevassa asetuksessa, 
joka muuttaa valtiolle lunastetun maakuntakaavan 
SL-alueen suoraan suojelualueeksi. 

Kohde Suojelualue sijoittuu osin radan maastokäy-
tävän alueelle. Kohteella on tehty tarkempi erillinen 
luontoselvitys luontoarvojen tarkemmaksi kartoit-
tamiseksi ja radan niihin kohdistuvien vaikutusten 
arvioimiseksi (Ramboll 2019). Rata sijoittuu Saari-
lammen SL-rajauksen E18 moottoritiehen rajautu-
vaan osaan. Yleissuunnitelmassa esitetyn ratalin-
jauksen toteuttaminen edellyttää asetusmuutosta, 
joka tulee tehdä lähempänä radan rakentamisajan-
kohtaa.. Radan maastokäytävälle ei ole riittävää tilaa 
moottoritien ja suojelualueen välissä. Radan maas-
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tokäytävän alueella ei havaittu maastoselvityksis-
sä Saarilammen luonnonsuojelualueella merkittä-
viä suojeluarvoja. Rata leikkaa suojelualueen reunaa, 
joka rajautuu lähelle moottoritietä, joten se ei pirsto 
aluetta. Kuitenkin radan sijoittuessa suojelualueelle 
katsotaan vaikutus kohtalaiseksi kielteiseksi.

Muut luontokohteet Lohjalla 
Ratakäytävä osittain hävittää joitakin paikallisesti 
arvokkaiksi katsottuja kasvillisuuskohteita, joihin lu-
keutuu pääasiassa uhanalaisia luontotyyppejä. Rata 
halkoo pienialaiset lehtokohteet Äijässuon ympäris-
tössä. Pienialainen tuore lehto Heinästölammesta 

Koskenalasen Natura-alue
Herkkyydeltään suurena kohteena on jatkosuun-
nittelussa huomioitava Kiskonjoen latvavedet Na-
tura-alueen Koskenalanen lampea ympäröivä osa-
alue Suomusjärvellä. Aluerajauksen eteläosaan 
sisältyy myös luonnonsuojelualue sekä viitasamma-
kon lisääntymis- ja levähdyspaikka. Lammella pe-
sii kaakkuri. Sekä maa että vesiympäristöön kohdis-
tuvien vaikutusten ehkäisy rakentamisen aikana on 
erittäin tärkeää. 

Yleissuunnitelmassa on tutkittu ja päädytty vaihto-
ehtoiseen linjaukseen alustavan yleissuunnitelman 
linjausta pohjoisempana sekä kalliotunnelin esittä-
mistä. Molemmilla toimenpiteillä vähennetään Na-
tura-alueeseen kohdistuvia haittoja.  

Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia ja vaa-
dittavia lieventämistoimia on käsitelty erillisessä 
Natura-arvioinnissa (Ramboll 2011 ja päivitys Ram-
boll 2019). Varsinais-Suomen ELY-viranomainen an-
toi vuoden 2021 lopussa lausunnon Kiskonjoen lat-
vavedet Natura-aleen Koskenalasta ympäröivään 
osaan kohdistuvia vaikutuksia koskevasta Natu-
ra-arvioinnista (VARELY/6421/2021) Lausunnossaan 
ELY-viranomainen arvioi, että esitetyn suunnitelman 
toteuttamisesta aiheutuisi Kiskojoen latvavedet Na-
tura-alueella puustoisen soiden luontotyyppiin koh-
distuvaa merkittävää heikentymistä ja suojelun pe-
rusteena oleviin vesiluontotyyppeihin kohdistuvat 
merkittävät heikentävät vaikutukset eivät ole pois-
suljettavissa.

Jatkosuunnittelussa on tarkasteltava radan linja-
usta, tasausta ja siltaratkaisua Natura-alueen koh-
dalla ja haettava ratkaisua, jolla mahdolliset Natu-
ra-alueen suojeluarvoja heikentävät vaikutukset 
voidaan poissulkea. Kun suunnitelmaa jatkossa päi-
vitetään ja tarkennetaan, voidaan myös Natura-ar-
viointi päivittää ja pyytää uudesta suunnitelmasta 
uutta lausuntoa. Jatkosuunnittelussa tehtävien rat-
kaisujen osalta on huomioitava mahdollisten geo-
metriamuutosten vaikutukset myös Natura-alueen 
ulkopuolisella ratajaksolla. Pystysuuntaiset geo-
metriamuutokset voivat vaikuttaa mm. läheisen tun-
nelin toteutusmahdollisuuksiin ja vaakasuuntaiset 
siirrot muuttavat vaikutusten kohdistumista lähei-
sillä metsäalueilla.

ELY:n Kiskonjoen latvavedet Natura-arviointia kos-
kevassa lausunnossa todetaan jatkosuunnittelua 
koskien seuraavaa: Jatkosuunnittelussa toteutusta-
paa tai radan linjausta tulee ensisijaisesti suunnitella 
ja muuttaa niin, että merkittävät haitalliset vaikutuk-
set Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luon-

toarvoihin voidaan sulkea pois. Mikäli hankkeella ei 
kuitenkaan ole toteutustapaa, jolla vältettäisiin Na-
tura-alueen suojeluperusteena olevien luontoarvo-
jen heikkeneminen, voi valtioneuvosto yleisistunnos-
saan päättää luvan myöntämisestä Natura-arvojen 
heikentämiselle luonnonsuojelulain 66 § mukaisin 
edellytyksin. Tässäkin ratkaisussa täytyy olla sel-
vää, että esitetylle toteutustavalle ei ole vaihtoeh-
toista ratkaisua.

Joitakin suojelualueita on radan käytön aikaisella ar-
voin mukaan päivämelutason raja-arvon 45 dB ylit-
tävällä vyöhykkeellä myös 200 m tarkastelusäteen 
ulkopuolella. Kohteet on esitetty melu-kappalees-
sa. Kyseisten alueiden suojeluperusteena ei kuiten-
kaan ole suojelupäätösten perusteella erityisen me-
luherkkää lajistoa, joten suojeluarvoihin kohdistuvaa 
vaikutusta ei tältä osin katsota merkittäväksi. 

Muut luontokohteet Salossa 
Suomusjärven kalliosta metsäaluetta halkova leik-
kaus hävittää pienialaisen kangaskorven. Alue sijoit-
tuu Kiskonjoen latvavedet Natura-alueen Kosken-
alasta ympäröivän metsäalueen itäpuolelle. Alueella 
on liito-oravalle soveltuvaa metsää, jossa on tavat-
tu lajia viimeksi 2017.  

6.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Pääosalle luonnonsuojelualueista ei kohdistu mer-
kittäviä vaikutuksia radan toteutuessa, jolloin vai-
kutuksia suojelualueille ei synny tai ne ovat vähäisiä. 
Kuitenkin neljälle suojelualueelle (Kvarnträsk Es-
poossa sekä Söderkullan, Lakimäen metsän ja Saa-
rilammen luonnonsuojelualueet Lohjalla), kohdistuu 
rakentamisesta suoria vaikutuksia, radan rakentei-
den sijoittuessa osin suojelualuerajausten sisäpuo-
lelle. Kvarnträskin ja Söderkullan kohteiden osalta  
ympäristöministeriön antamat päätökset mahdollis-
tavat yleissuunnitelman ratkaisut. Erikseen on haet-
tava luonnonsuojelulain perusteella päätetyn suoje-
lun osittaista lakkauttamista, kun ratasuunnitelma 
on lainvoimainen. Lakimäen metsän ja Saarilammen 
suojelualueille kohdistuva rakentaminen edellyttää 
muutoksia suojelualueiden perustamisasetuksiin. 

Muiden suojelualueiden osalta on erityisesti raken-
tamisen aikana huomioitava, ettei massojen kul-
jettamisella, työmaa-alueiden sijoittamiselle, va-
rastoinnilla tai esim. maa-ainesten läjittämisellä 
vaikuteta suojelualueisiin.  

kaakkoon häviää. Maastokäytävä viistää myös Häm-
joen varren kostean ja tuoreen lehdon alueita.  

Luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset Salon 
alueella 

Taulukko 8. Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet tarkastelualueella Salossa. Kohteet jotka vaativat eril-
lisselvityksiä, viranomaisneuvotteluita tai muita jatkotoimenpiteitä on korostettu punaisella. 

Tunnus Alue  Sijainti suhteessa radan maasto-
käytävään (YSratakilometriväli) 

Huomioita vaikutuksista 

YSA206962 Koitonkorpi Pohjoisin osa ulottuu lähimmillään 
noin 100 metrin etäisyydelle radas-
ta (82–83) 

 

YSA230523 Yliprykin luonnon-
suojelualue 

Noin 150 m radasta pohjoiseen 
(84–85) 

Radan ja alueen välissä on 
moottoritie. Rata on tunnelissa 

YSA207598 Rannanpellon luon-
nonsuojelualue 

Noin 170 m radasta pohjoiseen 
(84–85) 

Radan ja alueen välissä on 
moottoritie. 

YSA206694 Syvälammen met-
sän luonnonsuoje-
lualue 

Noin 210 m radasta pohjoiseen (85) Radan ja alueen välissä on 
moottoritie. 

YSA230950 Koskenalasen –  
Vähä-Ruonan luon-
nonsuojelualue 

Noin 220 m radasta etelään (86) Rata on sillalla, alueen ja ra-
dan välillä on Koskenalanen 
lampi ja sitä ympäröivä Natu-
ra-alueen rajaus 

FI0200120 Kiskonjoen latvave-
det Natura-alue 

Rata ylittää Natura-alueen rajauk-
sen pohjoisimman osan sillalla 
(85–86) 

Rataa on YS vaiheessa tarkis-
tettu pohjoisemmaksi alueen 
kohdalla. Vaikutuksista on laa-
dittu erillinen luonnonsuojelu-
lain mukainen Natura-arviointi 

YSA230931 Kukuttimen luon-
nonsuojelualue 

Noin 140 m radasta kaakkoon. Tie-
järjestelyjä on välittömästi alueen 
pohjoispuolella. (88) 

Rataa on YS vaiheessa tarkis-
tettu pohjoisemmaksi alueen 
kohdalla. Kekkosentien tiejär-
jestely vaikuttaa tielinjaan suo-
jelualueen luoteispuolella. 

YSA206388 Niittusuon luonnon-
suojelualue 

Noin 180 m radasta pohjoiseen (100) Radan ja alueen välissä on pel-
toaukea 

YSA230765 Kujanpään luonnon-
suojelualue 

Noin 120 m radasta lounaaseen 
(112–113) 

Radan ja alueen välissä on pel-
toaukea 

 

Salon suojelualuekohteista pääosa sijoittuu radan 
maastokäytävästä sellaiselle etäisyydelle, ettei niil-
le odoteta syntyvän suoria vaikutuksia. Radan ulko-
puolelle sijoittuvien suojelualueiden ja radan välillä 
on useissa tapauksissa moottoritie, paikallistie tai 
peltoaukea. 
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Valtioneuvosto ja Ympäristöministeriö ovat 15.4.2020 
hyväksyneet asetukset Uudenmaan maakunnan 
luonnonsuojelualueista. Lohjan alueella on kaksi 
Valtioneuvoston asetuksella suojelualueeksi perus-
tettua ja 4. vaihemaakuntakaavassa SL-merkinnällä 
osoitettua kohdetta, Lakimäen metsän (km 61–62) ja 
Saarilammin (km 71–73) kohteet. Molemmissa koh-
teissa tuleva rautatiealue leikkaa SL-alueen rajaus-
ta. Lakimäen metsäkohde sijoittuu osin Karnais-
ten alueelle, jonka kohdalla rata kulkee tunnelissa, 
eikä kohteelle ole odotettavissa vaikutuksia. Koh-
teen suojeluperusteina ovat kallioelinympäristöjen 
edustavuus ja alueen uhanalaiset kasvi-, sammal- 
ja jäkälälajit (pääosin kohteen muilla osa-alueilla). 
Saarilammen kohteella rata sijoittuisi hyvin lähelle 
moottoritietä, SL-alueen lounaisosaan. Saarilammen 
suojelun perusteena ovat lahopuustoiset metsät. 

Väylävirasto ja Ympäristöministeriö ovat pitäneet 
neuvottelun 3.4.2020 Saarilammen ja Lakimäen 
LS-säädösalueista. Ratalinjauksen toteutuminen 
yleissuunnitelman linjauksen mukaisena tulee ai-
kanaan edellyttämään näiden alueiden osalta suo-
jelumääräyksen ja/tai aluerajauksen tarkistamista. 
Säädösalueiden asetusten tai rajausten muutokset 
tehdään ympäristöministeriön tai ministerin päätök-
sellä. Lakiamäen ja Saarilammen LS-alueiden mah-
dollisia asetus- tai rajausmuutoksia ei ole tarpeen 
tehdä vielä yleissuunnitelmavaiheessa, koska ei ole 
varmuutta radan toteutuksesta. LS-alueiden ase-
tus- tai rajausmuutokset tulee tehdä lähempänä ra-
dan toteutusta rata- tai rakentamissuunnitelmavai-
heessa.

Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi 
ja vaadittavat lieventämistoimet on arvioitu ja esi-
tetty erillisessä Natura-arvioinnissa. Natura-arvi-
ointeja koskevien ELY-viranomaisten lausuntojen 
perusteella Kiskonjoen latvavedet Natura-alueelle 
kohdistuvat heikentävät vaikutukset on jatkosuun-
nittelussa voitava poissulkea. Muussa tapauksessa 
radan toteuttaminen edellyttää valtioneuvoston lu-
paa Natura-arvojen heikentämiselle luonnonsuoje-
lulain 66 §:n mukaisin edellytyksin.

Useammalle suojelualueelle ja Natura-alueelle koh-
distuvien vaikutusten vuoksi vaikutus arvioidaan ko-
konaisuutena merkittävyydeltään suureksi.

Useita suojelualueita alueella, jolla päivämelutason 
raja-arvon 45 dB on arvioitu ylittyvän radan käytön 
aikana. Alueiden suojeluperusteena ei kuitenkaan ole 

suojelupäätösten perusteella erityisen meluherkkää 
lajistoa, joten suojeluarvoihin kohdistuvaa vaikutus-
ta ei tältä osin katsota merkittäväksi. 

Rakentamisvaiheessa ja maa-ainesten kuljetukses-
sa sekä käsittelyssä on otettava huomioon ja ehkäis-
tävä vieraslajien leviämisen riski.    
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Tässä kappaleessa käsitellään hankkeen vaikutus-
alueella esiintyvien luonnonsuojelulaissa listattujen 
erityisesti suojeltavien lajien lisäksi luontodirektii-
vin liitteen IV (a) tiukasti suojelemat lajit. Luonto-
direktiivin liitteen IV –lajien lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on 
kielletty. Näiden lisäksi arvioinnissa on huomioitu 
luontodirektiivin liitteen II –lajien esiintymiä, sekä 
joitakin suunnittelussa huomioitavia merkittäviä 
uhanalaisia lajeja.  

7.1  Lähtötiedot 

Lajistoon kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi 
koottiin aiempien selvitysten, kuntien ja ympäris-
töviranomaisen (Suomen ympäristökeskus) tiedot 
erityisesti suojeltavien ja uhanalaisten lajien esiin-
tymisestä hankkeen vaikutusalueella. Myös asukas-
tilaisuuksissa saatiin tietoja asukkaiden ja sidosryh-
mien laji- ja elinympäristöhavainnoista. Joidenkin 
lajien, kuten liito-oravan kohdalla on koottu tietoja 
myös potentiaalisista elinympäristöistä.  

Työn aikana tehtiin keväällä 2019 maastotarkistuk-
sia liito-oravan elinympäristöjen ja viitasammakon 
lisääntymispaikkojen sekä arvokkaan kasvillisuuden 
osalta. Hankealueella toteutettiin vuonna 2019 po-
tentiaalisille alueille kohdennetusti myös suursim-
pukkaselvitys, lepakkoselvitys sekä kalastoselvitys.  

ELY on edellyttänyt, että hankkeen on haettava ja 
saatava päätökset nykytilan perusteella edelly-
tettävistä erityisesti suojeltavia ja luontodirektii-
vin liitteen IV -lajeja koskevista poikkeusluvista jo 
yleissuunnitelman aikana. ELY voi ottaa kantaa suun-
nitelman hyväksyttävyyteen vasta kun tarvittavat 
poikkeusluvat on saatu. Alustavasti poikkeuslupien 
tarve katsottiin todennäköiseksi erityisesti liito-ora-
van osalta ja myös joidenkin viitasammakko- ja vuol-
lejokisimpukkakohteiden osalta. Kesällä 2019 tehtiin 
arviointia varten ja poikkeuslupatarpeiden selvittä-
miseksi vuollejokisimpukka- ja lepakkoselvitykset. 
(Kevään 2019 maastotarkistuksista on tehty erillis-
työt ja raportit).  

Uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan, sekä di-
rektiivien IV ja II lajien tarkkoja sijainteja koske-
vat tiedot ovat salassa pidettäviä. Siksi kohteiden 

tarkat kuvaukset esitetään ainoastaan erillisissä 
selvitysraporteissa, jotka voidaan luovuttaa vain 
perustelluista syistä viranomaisten ja suunnitte-
lijoiden käyttöön. 

Lähtötietoja lajistosta koottiin SYKE:n Eliölajit -tie-
tokannan havaintoaineistoista (2017). Myös moot-
toritien rakentamisen yhteydessä kartoitettuja ja 
seurantaohjelman mukaan seurattujen liito-ora-
va-alueiden tietoja (Lohja–Muurla -väliltä) on hyö-
dynnetty. Kyseisistä alueista on myös pitkäaikaista 
seurantatietoa (vuoteen 2019). Ratalinjalle ja sen vä-
littömään läheisyyteen sijoittuvia lajistokohteita on 
selvitetty kohdennetusti maastokäytävän alueelta 
2017 (Sito). Tarkentavia ja tilannetta päivittäviä sel-
vityksiä tehtiin vielä keväällä 2019 (Ramboll ja Sito-
wise).  Mm. osassa liito-oravan elinympäristöjä, tar-
kentavia selvityksiä tehtiin myös keväiden 2020 ja 
2021 aikana.

Liito-orava 
Joidenkin lajien, erityisesti liito-oravan, havainto-
tietoja saatiin runsaasti kuntien aineistoista. Rata-
linjalta ja sen lähiympäristöstä on yleissuunnittelun 
aikana selvitetty ja rajattu kartalle liito-oravan eli-
nympäristöt ja niiden sisältä käytetyimmät ydina-
lueet. Alueilta on pyritty tunnistamaan lisääntymis- 
ja levähdyspaikat. Lisäksi on kartoitettu liito-oravalle 
soveltuvia metsäalueita. Maastokäytävän välittö-
mään läheisyyteen sijoittuvista kohteista, niihin koh-
distuvista vaikutuksista ja mahdollisista poikkeuslu-
patarpeista on tehty erillinen raportti. Liito-orava on 
luontodirektiivin liitteen IV luonnonsuojelulain no-
jalla tiukasti suojeltu. Se on viimeisimmän uhanalai-
suusarvioinnin (2019) mukaan vaarantunut (VU), ja 
kannan kehitys on arvioitu laskevaksi.  

Viitasammakko 
Viitasammakon esiintymistä ratalinjalla ja sen lä-
hiympäristössä on kartoitettu maastokäynneillä ke-
väällä 2017 (Sito). Joitakin potentiaalisia kohteita tar-
kistettiin vielä keväällä 2019 (Ramboll) ja (Sitowise). 
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV tiu-
kasti suojeltava laji. Viimeisimmän uhanalaisuusar-
vioinnin (2019) mukaan laji on Suomessa elinvoimai-
nen (LC). 

Saukko 
Saukko on yleinen Uudellamaalla monenlaisissa vir-
tavesissä. Lajilla on laaja reviiri ja se käyttää kulku-

yhteytenään virtavesiä. Talven aikana sen kannalta 
merkittäviä ovat virtavesien sulapaikat. Lisäänty-
mis- ja levähdyspaikat sijoittuvat esim. virtavesien 
varren onkaloihin. Saukon esiintymistä ratalinjan 
alueella on selvitetty lumijälkiä havainnoiden 2018 
(Sitowise). Arvioinnissa voidaan kuitenkin pitää läh-
tökohtana, että ylitettävät virtavedet ovat potenti-
aalisesti saukon käyttämiä. Saukko on luontodirek-
tiivin liitteen IV tiukasti suojeltava laji. viimeisimmän 
uhanalaisuusarvioinnin (2019) mukaan laji on Suo-
messa elinvoimainen (LC). 

Linnusto  
Linnustollisesti arvokkaista alueista koottiin tiedot 
alueella rajatuista FINIBA, IBA ja MAALI-alueista, 
sekä alueen selvityksissä todetuista muista linnus-
tollisesti merkittävistä kohteista.  Potentiaalises-
ti arvokkaille linnustokohteille on maastokäytävän 
alueella tehty pesimälinnustoselvitys vuoden 2017 
maastotarkasteluiden yhteydessä.  

Lepakot 
Lepakoista koottiin olemassa olevat tiedot selvityk-
sistä ja havaintotietokannoista. Lepakoille tärkeistä 
alueista on tyypillisesti vähän ja hajanaisesti tietoa, 
joten ratalinjan vaikutusalueen lepakkoalueita selvi-
tettiin maastossa kesällä 2019. Lisäksi potentiaali-
sia lisääntymispaikkoja tutkittiin passiividetektoreil-
la. Joitakin lepakkokohteita on tiedossa, kuten Salon 
Lukkarinmäen vanha väestösuoja kallioluolassa. 
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit on listattu 
luontodirektiivin liitteessä IV. 

Hyönteiset 
Merkittävää hyönteislajistoa tunnetaan erityises-
ti Lohjanharjun paahdeympäristöalueilta, jotka si-
joittuvat noin kilometrin matkalle Hanko–Hyvinkää 
liityntäraiteelle nykyisen radan pohjoispuolella (ks. 
Faunatica 2009), sekä joiltakin Lohjan alueen kal-
lioalueilta. Hyönteislajistosta on hajanaista tietoa 
SYKE:n Eliölajit tietokannan uhanalaisten lajien esiin-
tymistiedoissa (2017). Ratalinjalta ja sen lähiympä-
ristöstä on selvitetty paahdeympäristöjen lajiston, 
kuten palosirkan esiintymistä. Lisäksi on kartoitettu 
sudenkorentoja, sekä kirjoverkkoperhoselle soveltu-
via elinympäristöjä. Kohdennettuja selvityksiä radan 
maastokäytävän alueelle on tehty 2017 luontoselvi-
tysten yhteydessä mm. potentiaalisille sudenkoren-
to-, kirjoverkkoperhos- ja palosirkkakohteille. 

Kalasto 
Uhanalaisen kalaston, eli lähinnä taimenen, esiinty-
misen kartoittamisessa, ratalinjauksen ylittävissä 
vesistöissä, on käytetty hyväksi ympäristöhallinnon 
koekalastusrekisteriä, kirjallisuutta sekä sidosryh-
mähaastatteluja. Syksyllä 2019 tehtiin myös täyden-
täviä koekalastustutkimuksia noin 30 purokohteessa 
ratalinjan ylityspaikoilla tai näiden kohteiden vaiku-
tuspiirissä. Koekalastuskohteista on sovittu sekä 
Uudenmaan että Varsinais-Suomen ELY-keskusten 
kalatalousviranomaisten kanssa. 

7.2  Nykytilan kuvaus 

Maastokäytävältä ja sen läheisyydestä tunnetaan 
joitakin uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien 
havaintoja sekä silmälläpidettävää lajistoa – varsin-
kin Lohjanharjun paahdealueilta.  

Suunnittelualueella elää useita EU:n luontodirektii-
vin liitteen IV (a) eliölajeja. Näiden lajien lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulailla kielletty, joten ne tulee ot-
taa huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa. 
ELY-keskus voi myöntää kieltoon poikkeusluvan vain 
luontodirektiivin 16 artiklan mukaisten poikkeuspe-
rusteiden täyttyessä. Poikkeusluvan edellytyksenä 
on että, lajin suotuisa suojelutaso ei heikkene, muuta 
ratkaisua ei ole ja hankkeen toteuttamiselle on erit-
täin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy. 

Suunnittelualueella esiintyy runsaasti liito-oravan 
elinympäristöjä. Muita suojelullisesti tärkeitä suun-
nittelualueella esiintyviä lajeja ovat mm. Lohjan har-
jun uhanalaiset palosirkka ja perhosesiintymät, vuol-
lejokisimpukka, saukko, viitasammakko ja taimen.   

Selvitettyjen kohteiden ja aiempien lajihavainto-
jen tiedot on esitetty tarkemmin selvitysraporteis-
sa. Havaintotiedot on esitetty kootusti luontoarvoja 
kuvaavilla kartoilla luontoarvoja kuvaavassa kart-
ta-atlaksessa, sekä olennaisilta osin vaikutusten ar-
viointitekstin yhteydessä. 

Liito-orava 
Liito-oravan ja sille soveltuvien elinympäristöjen si-
jaintien perusteella on arvioitu radan rakentamisen 
ja käytön vaikutusta liito-orava-alueille suoraan tai 

7  Erityisesti suojeltava, uhanalainen sekä luontodirektiivin liitteiden IV ja II lajisto 
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välillisesti. Arvioinnissa on tarkasteltu liito-oravan 
käyttämille ja lajille soveltuville metsäalueille koh-
distuvia muutoksia ja liito-oravan kulkuyhteyksien 
säilyttämismahdollisuuksia rata-alueen yli. Arvioin-
nissa on pyritty tunnistamaan liito-oravan kannalta 
merkittävät metsäalueet ja niiden muutokset, sekä 
mahdolliset liito-oravalle soveltuvat radan ylitys-
paikat ja yhtenäisen liito-oravaverkoston säilymisen 
edellytykset.   

Maastokäytävän alueelle tai sen välittömään lähei-
syyteen sijoittuvista liito-oravan elinympäristöistä 
on kartoitettu keväällä 2019 ydinalueiden sijainnit 
ja lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijoittuminen 
niiden sisällä. Elinympäristöalueiden rajauksia on 
tarkennettu ja myös lähimpiä soveltuvia elinympä-
ristöjä on rajattu maastotarkistusten yhteydessä. 
Kohdetarkistuksia on tehty myös keväiden 2020 ja 
2021 aikana. Selvitysten perusteella on arvioitu eli-
nympäristöalueille kohdistuvia vaikutuksia, mahdol-
lisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia 
heikentäviä tai hävittäviä vaikutuksia (poikkeuslu-
patarve) sekä radan läpäisevien kulkuyhteyksien to-
teuttamismahdollisuuksia elinympäristöalueiden lä-
heisyydessä. 

Maastotöiden yhteydessä liito-oravakohteilta on 
pyritty tunnistamaan elinympäristöalueet, ydina-
lue ja sen sisältämät lisääntymis- ja levähdyspai-
kat pesä- ja kolopuiden perusteella, sekä liito-ora-
valle soveltuvat metsäalueet. Selvitysmenetelmät 
on kuvattu tarkemmin erillisissä selvitysraporteissa 
(Ramboll 2019, Sitowise 2019 ja Sito 2017). Poikkeus-
lupatarpeita käsiteltiin kohteittain ELY-viranomaisen 
kanssa. Poikkeuslupatarve liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen heikentämiseksi todettiin yleis-
suunnitelman mukaisen ratalinjan vaikutusalueella 
yhteensä kymmenen elinympäristön kohdalla.

Tunnistetut kohteet ja jatkotoimenpiteet on esitetty 
tarkemmin vaikutukset – kappaleessa 9.3. 

Viitasammakko 
Radan toteuttamisen vaikutuksia viitasammak-
koon on arvioitu tarkastelemalla radan vaikutus-
ta kutualueille, jotka osoittavat lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikan sijainnin. Arvioinnissa on tarkas-
teltu radan rakentamisen ja käytön mahdollisia vai-
kutuksia viitasammakon kutualueille. Viitasamma-
kon esiintymistä on selvitetty Espoo‒Salon väliseltä 
alueelta keväällä 2017 (Sito). Keväällä 2019 on tar-
kistettu maastokäytävän alueelle tai sen läheisyy-
teen sijoittuvia kutualueita lisääntymis- ja levähdys-
paikan määrittämiseksi Lohjan Koivulanselältä sekä 
Hirsijärven ja Vilikkalan tekolammen alueella lisään-

tymis- ja levähdyspaikan sijoittumisen sekä mahdol-
lisen poikkeuslupatarpeen arvioimiseksi. Tarkempaa 
tarkastelua vaativia kohteita oli maastokäytävän 
alueella kolme:  
• Halarin lammet, Lohja  
• Vilikkalan tekolampi, Salo  
• Hirsijärvi, Salo 

Poikkeuslupatarve viitasammakon lisääntymis- ja 
levähdyspaikan heikentämiseksi todettiin yhdellä 
kohteella (Salo, Vilikkalan tekolampi) yleissuunnitel-
man mukaisen ratalinjan vaikutusalueella.

Saukko 
Saukko käyttää reviirinään laajoja alueita, jotka kä-
sittävät lukuisia virtavesiä. Talvisin se tarvitsee ra-
vinnonhankintaa varten virtavesien sulapaikkoja, 
mutta muuten se käyttää kulkuyhteyksinään pieniä-
kin puroja.  

Saukkoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu tar-
kastelemalla radan toteuttamisen vaikutuksia 
saukon käyttämiin vesistöihin. Yleisesti tarkaste-
lualueen virtavedet ovat potentiaalisesti saukon 
käyttämiä kulkuyhteyksiä. Saukkoselvitys on tehty 
lumiseen aikaan talvella 2018 ja selvitysmenetelmät 
on kuvattu tarkemmin erillisessä selvitysraportissa 
(Sitowise 2018).  

Linnusto  
Ratalinjaus halkoo laajoja metsäalueita etenkin 
hankealueen itä- ja keskiosissa. Linnuston kannal-
ta merkittävimpiä metsäalueita ovat Nuuksion, Kar-
naisten ja Suomusjärven metsäylängöt. Lisäksi ra-
talinjaus ylittää useita vesistökohteita tai sijoittuu 
niiden välittömään läheisyyteen. Ratalinjaukselle tai 
sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat arvokkaiksi 
tunnistetut lintualueet ovat muutamaa paikallises-
ti arvokasta kohdetta lukuun ottamatta lähes yksin-
omaan vesistökohteita. Vaikutusten arvioinnissa ko-
rostuvat erityisesti rakentamisen ja käytön aikaisen 
suoran häiriön ja melun vaikutukset. Osalla kohteis-
ta huomioituja vaikutuksia ovat myös elinympäristö-
jen menetykset ja pirstoutuminen. Ratalinjauksella 
ei sijaitse kansainvälisesti tärkeitä linnustoalueita 
eli ns. IBA-alueita. Sen sijaan ratalinjaus kulkisi kah-
den valtakunnallisesti arvokkaan lintualueen (FI-
NIBA-alueet), kolmen maakunnallisesti arvokkaan 
lintualueen (MAALI-alueet) ja neljän paikallisesti ar-
vokkaan lintualueen kautta. 

Lähin IBA-alue on Nuuksio (FI079), joka sijoittuu lä-
himmillään noin 400 metrin etäisyydelle ratalinja-
uksesta. Nuuksion IBA -kriteerilajeja ovat olleet tee-
ri (kannanarvio v. 1996 oli 50–100 paria), kehrääjä 

(20–30 paria), harmaapäätikka (15–25 paria) ja isokä-
pylintu (20–30 paria).  

Kansallisesti tärkeitä linnustoalueita (FINIBA-alueet) 
ratalinjauksen kohdalle sijoittuu yksi (Nummi-Pusu-
lan–Lohjan lintuvedet, FINIBA 210262). Ratalinjaus 
on suunniteltu kyseisellä kohdalla sijoitettavaksi ve-
sialueen ylittävälle sillalle. Ratalinjauksen läheisyy-
dessä sijaitsee kaikkiaan kuusi FINIBA-aluetta.  

Maakunnallisesti arvokkaita linnustoalueita (MAA-
LI-alueet) ratalinjauksen kohdalle sijoittuu kaksi. 
Karnaisissa Lohjalla Lohjan lintuvedet -niminen alue, 
jossa rata sijoittuu yleissuunnitelman mukaan sillalle 
ja ylittää vesialueen. Kirkkonummella ratalinjaus kul-
kee noin 3,3 km Nuuksion järviylänkö MAALI-alueen 
sisäpuolella. Nuuksion vuoden 2015 linnustoselvi-
tyksessä (Ellermaa 2016) todetaan, että ”Nuuksion 
järviylänkö on Etelä-Suomen edustavimpia metsä-
linnustoalueita pohjantikkoineen, metsoineen ja pik-
kusieppoineen. Alueen tunnuslintuihin kuuluu myös 
kaakkuri.” Selvityksessä alue jaettiin kaikkiaan 98 
osa-alueeseen, joista alueet 38–40 sijoittuvat ra-
talinjauksen läheisyyteen/ratalinjaukselle. Lisäksi 
ratalinjaus kulkee Kirkkonummen Veikkolassa aivan 
MAALI-alueen vierestä (Pohjois-Kirkkonummen lin-
tujärvet) Perälänjärven eteläpuolelta noin 20 metrin 
päästä MAALI-rajauksesta. Kyseinen MAALI-alue on 
useiden lähekkäisten pienehköjen lintujärvien koko-
naisuus Pohjois-Kirkkonummen maaseudulla. Aluee-
seen kuuluvat järvet ovat Stora Lonoks, Lilla Lonoks, 
Karhujärvi (pohjoisosa), Hepari, Lapinkyläjärvi, Haa-
pajärvi ja Perälänjärvi. Yksikään järvi ei ole nykyään 
kovin vahva yksinään, mutta yhdessä muodostavat 
perustellun kokonaisuuden. Maakunnallinen arvo on 
lähinnä pesimälinnustollinen, levähdysarvo on pi-
kemmin kunnallinen. MAALI-alueen valintakriteeri-
nä pesivänä tavattavat lintulajit: punasotka, telkkä, 
kaulushaikara. (Tringa ry. 2011). 

Rengastustoimiston tietojen perusteella ratalinjauk-
sen lähistölle sijoittuu:  
• kanahaukan pesä (vuodelta 2013, pesämetsä sit-

temmin ilmakuvien perusteella hakattu) n. 300 m 
ratalinjasta pohjoiseen Lohjanharjun lähistöllä.  

• lehtopöllön pesä (vuodelta 2013) n. 380 m rata-
linjauksesta etelään. Ratalinjan ja pesän väliin 
jää moottoritie, pesämetsä on ilmakuvien perus-
teella edelleen sopivaa elinympäristöä. Pesä on 
Nummenkylän lähistöllä. 

• tuulihaukan pesä (vuodelta 2017) n. 540 m ra-
talinjasta etelään. Ratalinja kulkee peltoaukean, 
jolla pesä sijaitsee, reunaa ja osin pellon puolella 
Nummenkylän lähistöllä. 

• lehtopöllön pesä (vuodelta 2009) noin 1 km rata-
linjasta etelään Kuuselan lähistöllä. 

• lehtopöllön pesä noin 390 metriä ratalinjasta 
eteläkaakkoon. Ratalinjaus sijoittuu olemassa 
olevan radan kanssa samalle kohtaa Espoossa. 

• lehtopöllön pesä (vuodelta 2009) n. 360 m rata-
linjauksesta koilliseen Kirkkonummella. Ratalin-
ja kulkee pesämetsän eteläreunassa, metsä on 
ilmakuvien perusteella edelleen sopivaa elinym-
päristöä. 

Ratalinjaukselle tai sen läheisyyteen sijoittuvien 
metsäalueiden lintualueilla kriteerilajeina ovat yk-
sinomaan pesimälajeina tavattavat metsälintulajit 
tai laajojen metsäalueiden muu pesimälajisto (mm. 
kaakkuri). Vesistökohteilla kriteerilajeina ovat puo-
lestaan pääasiassa rehevien lintuvesien pesimä- ja 
muuttolajisto. Vesistökohteiden kriteerilajeihin kuu-
luu mm. laulujoutsen, harmaahanhilajeja, haikaroi-
ta, puolisukeltaja- ja sukeltajasorsia, rantakanoja 
ja kahlaajia. ELY-keskuksen ja Luonnontieteellisen 
keskusmuseon rekisteritietojen perusteella rata-
linjaukselle ei sijoitu petolintujen pesäpaikkoja. Yksi 
kalasääsken pesä sijoittuu 150 m etäisyydelle rata-
linjaukselta. 

Kuntien linnustoselvitykset, jotka sijoittu-
vat yleissuunnitelman selvitysalueelle 

Espoon Kvarnträskin rannan luonnonsuojelu-
alueet (Rauhoituspäätökset 2.6.1988 (kolme eril-
listä aluetta), aluetunnus YSA012758, pinta-ala 
9,86 ha) mainitaan Espoon arvokkaat luontokoh-
teet 2012 -selvityksessä (Espoon ympäristölauta-
kunnan julkaisusarja 2/2013). Kolmesta erillisestä 
alueesta koostuva Kvarnträskin rannan luonnon-
suojelualueet -niminen kohde sijaitsee Espoossa Tu-
runväylän lounaispuolella Forsbackan kylässä. Noin 
kymmenen hehtaarin laajuiseen alueeseen kuulu-
vat Kvarnträskin ranta-alueet järven länsirannal-
ta Dämman-järvelle asti. Maisemallisesti kauniilla 
alueella on monipuolista ja vaateliastakin kasvilajis-
toa, ja muuttoaikoina järvi on paikallisesti merkittä-
vä vesilinnuille. 

Espoon Kolmirannassa sijaitsevan Pitkäsen itäpuo-
lella on noin yhdeksän hehtaarin kokoinen ala vart-
tunutta kuusivaltaista sekametsää/ metsälehmuk-
sia kasvavaa jalopuumetsikköä, jossa on haapaa ja 
lahopuuta. Elinympäristö on tärkeää kolopesijöille. 
Alue mainitaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuk-
sen tutkimuksia ja selvityksiä (B81:2006) -raportissa. 
Suunniteltu ratalinjaus kulkee kyseisen linnustolli-
sesti arvokkaan alueen keskeltä. 
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Lohjan Nummelassa Palojärven rantakorven sekä 
Siuntiojoen ranta- ja kosteikkoalueen linnustoa on 
selvitetty 2006 (Luontotieto Keiron Oy, Sami Virta). 
Selvityksissä alueen linnusto todettiin monipuoli-
seksi ja lajistossa esiintyy useita uhanalaisia lajeja. 
Suunniteltu ratalinjaus kulkee Palojärven rantakor-
ven (noin 1 hehtaarin kokoinen alue) kautta ja Siunti-
ojoen ranta- ja kosteikkoalueen läheltä. 

Vihdin Mäyräojanlaakson Rajakallion linnustol-
lisia arvoja selvitettiin 2009 hakkuiden jälkeen uu-
delleenarvioinnissa (Mäyräojanlaakson Rajakallion 
luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy). Suunniteltu 
ratalinjaus kulkee Rajakallion, raportissa kohde 7.8 
ja 7.9, kautta. Kohteen linnustollinen arvo on nykyi-
sellään vähäinen (kalliomännikköä) ja ympäröivien 
metsien hakkuut ovat pudottaneet koko alueen lin-
nustollista arvoa. 

Taulukko 9. Arvokkaat lintukohteet tarkastelualueella. Metsäalueista Nuuksion ja Karnaisten osalta on esitetty taulukossa esitettyjen lajien lisäksi myös muita met-
sälajeja maakunnallisesti arvokkaan metsäalueen kriteerilajeiksi (Ellermaa 2018). 

Tunnus  Alue  Pesivät kriteerilajit  Kerääntyvät kriteeri-
lajit 

Etäisyys ra-
talinjasta 

Kirkkonummi 

FI079  Nuuksion IBA-alue  teeri, kehrääjä, harmaapäätikka, isokäpylintu  - 400 m 

210215 Nuuksion FINIBA-alue  
  

kaakkuri, metso, harmaapäätikka, pikkutikka, pohjantikka, kangaskiuru, 
pikkusieppo  

- 10 m 

210215 Nuuksion MAALI-alue  pyy, metso, teeri, pohjantikka, pikkusieppo, isokäpylintu  - 0 m 

210249 Pohjois-Kirkkonummen lintujär-
vet FINIBA-alue  

kaulushaikara, ruskosuohaukka, liejukana, rastaskerttunen harmaahaikara, uivelo 20 m 

210249 
  

Pohjois-Kirkkonummen lintujär-
vet MAALI-alue  

punasotka, telkkä, kaulushaikara  - 20 m 

Lohja 

210262 Nummi-Pusulan–Lohjan lintuve-
det FINIBA-alue  

kaulushaikara, ruskosuohaukka, rastaskerttunen harmaahaikara, joutsen, 
liro 

0 m 

210260 Nummi-Pusulan–Lohjan lintuve-
det MAALI-alue  

tavi, heinäsorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, kaulushaikara, noki-
kana, luhtahuitti, naurulokki 

- 0 m 

210002 Karnainen MAALI-alue  pyy, teeri, pohjantikka, sirittäjä, pikkusieppo. Lisäksi mm. huuhkaja, ka-
nahaukka, mehiläishaukka 

- 0 m 

– Hämjokivarren lintualueet hömötiainen, pyy - 0 m 

Salo

– Suomusjärven Kolmperän ja Sy-
välammen eteläpuolinen alue, 
Salo   

hömötiainen, leppälintu - 0 m 

110122 Suomusjärven kaakkurilammet 
FINIBA-alue  

kaakkuri  - 150 m 

110239 Kiikalan–Suomusjärven järviylän-
kö MAALI-alue  

kaakkuri, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu  - 
150 m 

110025 Aneriojärven FINIBA-alue    laulujoutsen 
1200 m 

110225 
(110025) 

Aneriojärven MAALI-alue  haapana, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, kaulushaikara, 
luhtakana, luhtahuitti, nokikana, punajalkaviklo, keltavästäräkki 

metsähanhi, tundrahan-
hi, lapasorsa, kaakkuri  1200 m 

– Vilikkalan tekolampi  Mm. mustakurkku-uikku, jouhisorsa, kurki, tavi, telkkä, (kanahaukka) - 0 m 

Lepakot 
Lepakoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi 
on tarkasteltu radan vaikutuksia lepakoille mahdolli-
sesti tärkeisiin elinympäristöihin, ruokailualueisiin ja 
kulkuyhteyksiin. Myös purettavat vanhat rakennuk-
set on huomioitu mahdollisina lepakoiden lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoina. Tärkeiden lepakkokohtei-
den tiedot ovat pääosin kesän 2019 selvitystietoja. 
(Asikainen 2019). 

Selvityksen aineisto perustuu maastokäynteihin le-
pakoille potentiaalisille alueille ja sopiville paikoille 
jätettyjen automaattisten nauhureiden äänitteisiin. 
Parhaat lepakkokohteet on esitetty taulukkomuo-
dossa (taulukot 10 ja 11). Audiomoteilla kerätty tieto 
kuvastaa lepakoiden aktiviteettia eli ne eivät erotte-
le lepakkoyksilöitä. Äänityksien perusteella eri siip-
palajien erottaminen ei ole luotettavaa, joten ne on 
tunnistettu aineistosta vain ryhmälleen. 
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Taulukko 10. Passiivilaitehavainnot, Am tarkoittaa audiomottia. Mukana ovat kohteet, joissa havaittiin enem-
män lepakoiden aktiviteettia (2–3 tähteä).  

Passiivihavainto 
Paikka 

Aika Yöt Aktiivisuus 
luokitus 

pohjanle-
pakko 

siippalaji korvayökkö pikkule-
pakko 

Espoon  Kolmiranta 
Am#1 

17.6.–
20.6.2019 

3 *** 68 105 0 0 

Espoon Kolmiranta 
Am#2 

17.6.–
20.6.2019 

3 *** 146 58 0 0 

Kirkkonummi Veikko-
la Perälä Am 

27.6.–
31.8.2019 

3 *** 286 2 0 0 

Vihti Huhmari 
Am#1 

10.7.–15.7.2019 5 ** 57 6 0 0 

Kirkkonummi  Veik-
kola Perälä Am 

27.8.–
31.8.2019 

4 *** 324 56 2 28 

Vihti Huhmari Kar-
Print Am 

16.6.–
17.6.2019 

1 *** 1055 0 0 0 

Vihti Länsirinteentie 
Huhmari Am 

23.6.–1.7.2019 6 ** 38 2 0 0 

Vihti Marjaala Am#1 18.7.–
21.7.2019 

3 ** 35 5 1 0 

Lohja  Nummenkylä 
Radioasema Am#17 

23.6–
27.6.2019 

3 ** 52 3 0 0 

Lohja Lohiranta Am 19.8–
27.8.2019 

8 *** 151 39 2 0 

Taulukko 11. Maastokäyntien aktiivihavainnot Espoo–Salon selvitysalueella (lyhyinä sanallisina luonneh-
dintoina). 

Paikka Luokka Kuvaus 

Espoon Mikkelä Luokka III Muutama rakennus, jossa todennäköisesti pohjanlepakkojen piilopaik-
koja. Metsäalueilta muutamia havaintoja.  

Espoon Blominmäki Luokka III Joitakin siippahavaintoja, vanhaa kuusimetsää.  

Espoon Hemängs-
berget: 

Luokka III Pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 

Espoon Kvarnträskin 
luonnonsuojelualue 

Luokka II Pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Ratakäytävälle jäävä puro ja pieni 
koski tärkeänä ruokailualueena. Havaintojen määrästä päätellen poh-
janlepakko- ja siippapiilopaikkoja tai lisääntymiskolonioita lähettyvillä. 
Alueella saattaa olla luokan I kohteita. 

Espoon Svartbäckt-
räsket 

Luokka II Alueelta paljon havaintoja pohjanlepakko- ja siippalajeista. Yhtä aikaa 
nähtyjen useiden eläinten perusteella mitä todennäköisimmin lisäänty-
miskolonioita (luokan I kohteita) lähettyvillä. Eläimiä paljon kaikilla kol-
mella kartoituskerralla Svartbackin länsipuolella. 

Espoon Odonkärr Luokka II Ratakäytävältä kaadettu metsää. Viereisillä alueilla pohjanlepakko- ja 
siippahavaintoja.  

Espoon Kakarlam-
min luonnonsuoje-
lualueen lähialue 

Luokka III Muutama pohjanlepakkohavainto. 

Paikka Luokka Kuvaus 

Espoon Kolmiranta Luokka II Alueelta paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Tärkeä ruokailualue 
ja yhtä aikaa kesä–heinäkuussa nähtyjen useiden eläinten perusteel-
la mitä todennäköisimmin lisääntymiskolonioita lähettyvillä. Alueella 
saattaa olla luokan I kohteita.  

Kirkkonummen Veik-
kola–Perälä 

Luokka II Aktiivikartoituksessa muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 
passiivilaitteista pikkulepakko havaintoja, Alue lepakoiden kannalta hy-
vän näköinen. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on vettä, vanhaa metsää 
ja kultuuriympäristöä. Alueella saattaa olla luokan I kohteita. 

Vihti Korissuonmäki– 
Järvenpää 

Luokka III Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alueella vanha maakella-
ri, mutta avoimuutensa takia se ei ole todennäköinen talvehtimispaikka. 

Vihti Palojärvi Luokka III Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 

Vihti Huhmari Luokka II Purolla ja sen läheisyydestä paljon pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 
Tärkeä ruokailualue ja yhtä aikaa kesä–heinäkuussa nähtyjen useiden 
eläinten perusteella mitä todennäköisimmin lisääntymiskolonioita lä-
hettyvillä.  

Vihti Länsirinne Luokka III Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.   

Vihti Mäyrää–Vier-
tola 

Luokka III Muutamia aktiivilaite pohjanlepakkohavaintoja.  

Vihti Kotipirtti Luokka III Muutamia pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 

Lohja Nummenkylä 
radioasema 

Luokka III Muutamia aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja.  Alue kohtuul-
lisen hyvännäköinen lepakoiden kannalta. Lepakot viihtyvät alueilla, 
joilla on vettä, vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä.  

Lohja Tenhola–Ny-
backa 

Luokka III Muutamia aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. 

Lohja Nummenkylä Luokka III Aktiivilaite pohjanlepakko- ja siippahavaintoja. Alue kohtuullisen hyvän-
näköinen lepakoiden kannalta. Lepakot viihtyvät alueilla, joilla on vettä, 
vanhaa metsää ja kulttuuriympäristöä. ̈ 

Lohja Lohiranta Luokka II Iso alue, jolta yksittäisiä pohjanlepakko-, siippa- ja korvayökköhavainto-
ja. Alueella useita hyvännäköisiä paikkoja lepakoiden kannalta. Alueella 
saattaa olla luokan I kohteita.  

Lohja Kytö Luokka III Lunastettavien kiinteistöiden koloniatilanne pitää selvittää. Passiivilait-
teita ei sijoitettu koti 

rauhan yms. Takia.  

Lohja Marjala Luokka II Ei aktiivilaitehavaintoja.  

Lohja Lempoonlam-
mit 

Luokka II Osittain hyvää siippametsää. Aktiivilaiteella pohjanlepakko- ja siippaha-
vaintoja. 
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Hyönteiset  
Hyönteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi pe-
rustuu merkittävien lajien elinympäristöjen ja la-
jihavaintojen paikantamiseen, sekä arvioon radan 
rakentamisen vaikutuksista merkittäville elinympä-
ristöalueille.  

Hyönteisten osalta merkittävimpinä lähtötietoi-
na on käytetty SYKE:n eliölajit-rekisteriä (2017), Laji.
fi -tietokantaa ja hankkeen vuoden 2017 luontosel-
vitystä (Sito 2017) sekä Lohjanharjun paahdeympä-
ristöistä tehtyä selvitystä (Faunatica 2009). Lohjan-
harjulla Nummenkylän paahdeympäristöjen alueella 
on ESTU YVA:n yhteydessä tehty maastoselvitys ja 
tarkasteltu Hanko–Hyvinkää -radan liityntäraiteelle 
vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia alueeseen erilli-
sessä raportissa (Sitowise 2021). 

Hankkeen vaikutusalueella on hyvin vähän tietoja 
uhanalaisesta tai muusta huomioitavasta hyönteis-
lajistosta Lohjanharjua lukuun ottamatta. Merkittä-
vin tiedossa oleva kohde on Lohjan Tenholan tilan ja 
Nummenkylän välille tulevan liityntäraiteen rataki-
lometriväli 113,800–114,800  jaksolle nykyisen Han-
ko–Hyvinkää ratalinjan pohjoispuolelle sijoittuvat 
paahdeympäristöt. 

Noin kilometrin pituisella matkalla on paahdeympä-
ristöä, jolta tunnetaan ainakin seuraavat uhanalaiset 
hyönteislajit (perässä uhanalaisluokka): ajuruoho-
varsikoi (EN*), ajuruohosulkanen (VU), kallioispus-
sikoi (NT), kaunokkikätkökääriäinen (EN*) palosirkka 
(VU*), punamykerökoi (VU), vallipussikoi (EN).  Tähti 
(*) uhanalaisuusluokan perässä tarkoittaa, että laji 
kuuluu luonnonsuojelulain mukaisiin erityisesti suo-
jeltaviin lajeihin. Palosirkkaa havaittiin alueella myös 
2017. Nykyisestä ratakäytävästä noin 1,3 km pituinen 
osuus on arvioitu näille lajeille soveltuvaksi elinym-
päristöksi. 

Muista huomionarvoisista lajeista Espoon Kolmi-
rannan Pitkänen-järvellä tehtiin 2017 todennäköinen 
havainto luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuulu-
vasta sirolampikorennosta. Luontodirektiivin liitteen 
IV(a) eläinlajeille edellytetään tiukkaa suojelua, joka 
mm. tarkoittaa lisääntymis- ja levähdyspaikko-
ja koskien heikennys- ja hävittämiskieltoa. Muista 
huomionarvoisista lajeista ei ole suunnittelualueel-
ta havaintotietoja. Vuoden 2017 luontoselvityksessä 
kirjoverkkoperhoselle soveltuviksi elinympäristöiksi 
on rajattu muutamia hakkuualoja. Lisäksi useille su-
denkorentolajeille soveltuviin elinympäristöihin kuu-
luvat useat ratakäytävällä sijaitsevat lammet ja jär-
vien rantakosteikot. 

Kalasto 
Arvokkaaseen uhanalaiseen kalastoon kohdistuva 
vaikutus on arvioitu paikkatietoaineiston avulla tut-
kimalla taimenen lisääntymisalueisiin mahdollisesti 
kohdistuvia uhkia ratalinjauksen rakentamisen aika-
na ja rakentamisen jälkeen. 

Hankealueelta on tehty ratalinjan potentiaalisilta 
taimenkohteilta kalastoselvitys syksyllä 2019. 

7.3  Arviointimenetelmä 

Lähtötietojen perusteella koottiin kokonaiskuva ra-
talinjan vaikutusalueelle sijoittuvasta erityisesti 
suojeltavasta lajistosta ja lajien potentiaalisista eli-
nympäristöistä. Lajikohtaiset vaikutukset on arvioi-
tu huomioiden lajien elinympäristövaatimukset, laji-
en ja niiden elinympäristöjen muutosherkkyys sekä 
kyseisten lajien kannalta merkittävät vaikutusten. 
Vaikutusten arvioinnin lisäksi on pohdittu mahdol-
lisia lieventämistoimia, joilla negatiivisia vaikutuksia 
voidaan ehkäistä tai lieventää. Joidenkin lajien, ku-
ten paahdeympäristöissä esiintyvien kasvi- ja hyön-
teislajien elinympäristöä voidaan myös pyrkiä li-
säämään, kun tämä huomioidaan erityisesti etelään 
suuntautuvien ratapenkereiden toteutuksessa. 

Taulukko 12. Lajiston herkkyyttä radan rakentami-
sen vaikutuksille on arvioitu seuraa-
vista lähtökohdista 

Erittäin 
suuri 

Kansallisen uhanalaisuusluokituk-
sen uhanalainen/erityisesti suojelta-
va laji, jonka kannan häviämisen tai 
merkittävän heikkenemisen hanke voi 
aiheuttaa valtakunnallisella tasol-
la. Luonnonsuojelulain suojelemat li-
sääntymis- ja levähdyspaikat 

Suuri Kansallisen uhanalaisuusluokituksen 
erittäin tai äärimmäisen uhanalaiset 
lajit, erityisesti suojeltavat, dir.liitteen 
IV lajit, joiden alueellinen kanta voi 
heiketä merkittävästi tai hävitä hank-
keen vaikutuksesta 

Kohtalai-
nen 

Kansallisesti vaarantuneiksi tai sil-
mälläpidettäviksi luokitellut tai alu-
eellisesti uhanalaiset lajit, joiden 
esiintymiin hankkeella negatiivinen 
vaikutus 

Vähäinen Tavanomaista lajistoa, joka on runsas-
lukuinen levinneisyysalueellaan 

 

Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu läh-
tötietojen kohdekuvausten, kriteerilajiston ja hank-
keen arvioitujen vaikutusmuotojen perusteella.

Vaikutusmekanismien laajuutta on arvioitu mm. kir-
jallisuudessa esiintyvien raja-arvojen (mm. melu ja 
suora häiriö) ja muiden tutkimustulosten perusteel-
la.  

7.4  Vaikutukset 

Liito-orava 
ESA-radan yleissuunnitelmavaiheessa Uudenmaan 
ELY-viranomaiselle jätettiin käsiteltäväksi kymme-
nen liito-oravan lisääntymistymis- ja levähdyspaik-
kojen heikentämiseen tai hävittämiseen liittyvää 
poikkeuslupahakemusta. 

jaksolla Lohjan Lempoonlammilta Saloon on esitet-
ty tarkempi kuvaus erillisessä viranomaiskäyttöön 
luovutettavassa selvitysraportissa (Ramboll 2019) 
ja Espoon Blominmäestä Lohjan Palanutkalliolle on 
esitetty tarkempi kuvaus erillisessä viranomais-
käyttöön luovutettavassa selvitysraportissa (Sito-
wise 2019). 

Radan maastokäytävä on muilla kuin tunneliosuuk-
silla pääsääntöisesti 30 metrin etäisyydelle lähim-
mästä raiteesta pidettävä riittävän matalakasvuise-
na, että ei synny vaaraa puiden kaatumisesta raiteille 
tai sähkölinjoille.   Tästä syntyy vaikeasti ylitettäviä 
katkoksia liito-oravan metsäisiin kulkuyhteyksiin. 
Kokonaisvaikutusten lieventämiseksi on turvattava 
ratalinjan ylittävät yhteydet liito-oravan asuttamilla 
ja sille soveltuvilla alueilla, siten ettei radan toteu-
tus erota sen eri puolilla esiintyviä elinympäristö-
verkoston ja populaation osia. 

Liitomatka ei ylityspaikoilla saisi olla yli kolmea ker-
taa yhteyspuuston korkeutta leveämpi. Liitomatkan 
maksimipituutena puuston korkeudesta riippumatta 
tavallisesti pidetään 50 metrin matkaa. Pitemmätkin 
liidot ovat mahdollisia. Radan maastokäytävä muo-
dostaa merkittävän esteen, jos 30 metrin matala-
kasvuinen vyöhyke radan molemmin puolin toteutuu 
yhtenäisenä. 

Rata-alueen ylittäviä mahdollisia liito-oravan kul-
kuyhteyksiä tarkasteltaessa on huomioitu seuraavat 
tekijät: 
• Radan rakentamisen jälkeen, radan ollessa maan 

tasalla, raiteiden molemmin puolin on pidettä-
vä 30 metrin leveä kaista vapaana sellaisesta 
puustosta, joka kaatuessaan kaatuisi raiteille tai 
sähköistykselle (radan toimintavarmuus) 

• Mikäli raiteet sijoittuvat erillisiin tunneleihin, voi 
raideparin etäisyys, ja siten myös puuttoman ja/
tai matalakasvuisen rata-alueen leveys kasvaa.  

Radan ollessa korkealla penkereellä tai sillalla, voi 
korkeampi puusto ulottua lähemmäs rataa.  

Pelastustie-, yksityistie- ja huoltotiejärjestelyt voi-
vat vaikuttaa maankäyttöön myös tunneleiden lähei-
syydessä. Liito-oravan kulkuyhteyksiä radan poikki 
voidaan säilyttää lähinnä radan tunnelien suuaukko-
jen läheisyydessä (tunnelialueen yli), radan ollessa 
matalassa leikkauksessa puustoisella alueella, sekä 
joidenkin korkeiden siltojen alitse. Lisäksi yleissuun-
nitelmassa on esitetty keinoja ylläpitää tai rakentaa 
liito-oravalle soveltuvia ylityspaikkoja.    

Päivitys 31.9.2022

Liito-oravien poikkeuslupapäätökset on saatu 
13.4.2022 Uudenmaan ELY-keskukselta. 

Liito-oravan elinympäristöjä ja sille soveltuvaa 
metsää jää radan alle useissa erillisissä kohteis-
sa. Liito-oravaa esiintyy runsaasti sekä Espoon että 
Lohjan alueella. Salon alueen ratajaksolta elinym-
päristöjä tunnetaan vähemmän. Soveltuvien met-
säaluelaikkujen paikoittaisen häviämisen tai kaven-
tumisen lisäksi radan rakentamisella on vaikutusta 
liito-oravan kulkuyhteyksiin. Liito-oravalle soveltu-
vat kulkuyhteydet muodostuvat tyypillisesti kook-
kaasta (yli 10 m) puustosta. Toimivan yhteyden 
alueella liitomatka voi paikoin olla noin kolminker-
tainen suhteessa yhteyspuuston korkeuteen ei kuit. 
Kookkaimmankaan puuston muodostamassa yhtey-
dessä ei kuitenkaan saisi olla yli 50 metrin levyisiä 
katkoksia. Rata-alue ja sen suoja-alue on pidettä-
vä riittävän matalakasvuisena, että ei synny vaaraa 
puiden kaatumisesta raiteille tai sähkölinjoille.  Kor-
keiden penkereiden tai siltojen kohdalla korkeampaa 
puustoa voidaan säilyttää lähempänä raiteita. 

Yksittäisessä liito-oravakohteessa, jolle rata-alue 
tulee ulottumaan, vaikutuksen merkittävyyteen vai-
kuttaa varsinaisen lisääntymis- ja levähdyspaikan 
sijoittuminen elinympäristöalueella suhteessa ra-
taan. Lisäksi merkittävää on elinympäristöalueen ja 
läheisten soveltuvien metsäalueiden laajuus, laa-
tu ja kytkeytyneisyys, sekä menetettävä soveltu-
van elinympäristöalueen ala, suhteessa säilyvään. 
Vuonna 2019 selvitetyistä liito-oravakohteista rata-
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Ylityspaikkoja on tarkasteltu poikkeuslupahakemus-
ten ja poikkeuslupatarpeen arviointien yhteydessä, 
erillisessä ylityspaikkaraportissa.

Taulukko 13. Hankevaihtojen Espoo–Salo -välin yhteisen osuuden poikkeamislupakohteet. * = vuoden 2021 uudet poikkeamislupakohteet. Kohteiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat joko lajin käyttämiä 
pesäpuita tai papanattomia puita, joissa on havaittu kolo tai oravan risupesä.

Kohde Kunta Hankkeen vaikutukset

Lisääntymis- ja levähdyspaikat Ydinalue (ha) Elinympäristö-
alue (ha)

Arvio poikkeamis-
luvan tarpeesta

Keskeinen vaikutus lupatarpeen kannalta

Vaikutus (kpl) Säilyy Häviää Säilyy Häviää Säilyy

Blominmäki Espoo Hävittäminen (2) 2 0,3 1,6 0,5 8,3 Kyllä Hävittää kaksi käytössä ollutta lisääntymis- ja levähdyspaikkaa 
ja supistaa elinympäristöä.

* Kivilammen eteläpuoli Kirkkonummi Hävittäminen (2–4) 5 0,1 2,9 3,2 5,5 Kyllä Hävittää 2–4 mahdollista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ja su-
pistaa elinympäristöä. Heikentää kulkuyhteyksiä (elinpiirin osat 
radan molemmin puolin).

Palojärvi Vihti Hävittäminen ( 1) 1 0,2 0,2 0,2 0,2 Kyllä Hävittää käytössä olleen lisääntymis- ja levähdyspaikan, supis-
taa elinympäristöä ja heikentää osin kulkuyhteyksiä.Heikentäminen (1)

* Mäyräojan länsipuoli Vihti Hävittäminen (7) 1 0,2 0 0,2 0,2 Kyllä Hävittää 7 mahdollista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ja ydina-
lue menetetään.

Vaanilan lounaispuoli Lohja Heikentäminen (1) 1 0,2 0,5 2,8 7,5 Kyllä Heikentää yhtä lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

Karnaisten itäosa Lohja Hävittäminen (1) 0 0,3 0,3 0,4 1,6 Kyllä Heikentää yhtä lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

Pitkämäki Lohja Heikentäminen (1) 2 – 0,4 0,6 2,0 Kyllä Heikentää kulkuyhteyksiä ydinalueelta yhdelle lisääntymis- ja 
levähdyspaikalle.

Pitkämäki läntinen, pohjoisosa Lohja Hävittäminen (3) 8 – 0,9 0,4 4,3 Kyllä Hävittää 3 mahdollista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

* Raati läntinen Lohja Hävittäminen (1) 2–3 – 1,4 2,9 10,3 Kyllä Hävittää yhden lisääntymis- ja levähdyspaikan.

* Uusitalo Lohja Hävittäminen (4–7) 12 (15) – 2,0 0,7 3,9 Kyllä Hävittää 4–7 mahdollista lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ja eli-
nympäristöalue supistuu.
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Taulukko 14. Liito-oravakohteet ja soveltuvat elinympäristöt tarkastelualueella.  

Kohteen sijainti Kohteen sijoittuminen suhteessa rataan (YS lähin km / kmväli) Huomioita vaikutuksista 

Espoo,   
Mikkelän ja Kauklah-
den  alue 

Alueella on liito-oravan elinpiiri. Tällä alueella rata sijoittuu noin kilo-
metrin pituiseen tunneliin.  Kauklahden alueen 2 pesäpuuta sijaitsevat 
noin 160–170 metrin etäisyydellä tunnelin lounaispuolella. 

Kauklahden liito-oravan elinpiiriltä kulkee metsäinen kulkuyhteys  (ekologinen yhteys) koilliseen Kehä III:n yli Bodomjärven ja 
Nuuksion suuntaan. Alueella on myös metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) Mikkelän kautta etelään Kaupunginkallion ja 
Keskuspuiston suuntaan. Liito-oravan elinpiiri supistuu hieman itäosastaan, mutta koska rata kulkee tunnelissa niin suurin osa 
tästä liito-orava-alueesta säilyy. Samoin kulkuyhteydet säästyvät tunnelin takia. Kauklahden liito-oravakohteen nykytilan pe-
rusteella ratahankkeen toteuttaminen ei edellytä poikkeuslupaa. 

Espoo,   
Mynttilä (Hemängs-
berget) 

Kulkureitiksi tulkittu alue. Ratalinjaus sivuaa potentiaaliseksi lii-
to-oravan elinympäristökohteeksi määritellyn alueen länsireunaa ja 
lisäksi Mynttilän aseman paikka sijoittuu alueen länsiosaan. 

Blominmäen ja Mynttilän alueelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) Mynttilän golfkentän itäreunassa koilliseen 
Bodomjärven ja Nuuksion suuntaan sekä lounaaseen. Liito-oravan kannalta metsäisiä kulkuyhteyksiä (ekologisia yhteyksiä) on 
myös Kvarnträskin ja Dämmanin eteläreunassa sekä Nupurinjärven ja Svartbäckträsketin välillä. Myntinmäen golfkentän luo-
teispuoliselle alueelle on suunniteltu noin 550 metrin pituista tunnelia, joka säästää metsäisiä kulkuyhteyksiä. 

Espoo, Nupurinjär-
ven eteläinen kohde 

Kulkureitiksi tulkittu alue. Ratalinjaus kulkee potentiaaliseksi liito-
oravan elinympäristökohteeksi määritellyn alueen länsiosan poikki. 

Kyseiseltä kohteelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) Nupurinjärven sivuitse koilliseen Nuuksion suuntaan sekä 
lounaaseen laajalle metsäalueelle. Koilliseen suuntautuva kulkuyhteys on jo tällä hetkellä heikentynyt moottoritien takia, joten 
tällä alueella tulisi mahdollisuuksien mukaan harkita vihersiltaa sekä moottoritien että radan yli. 

Espoo, Nupurinjär-
ven pohjoinen  kohde 
(Kakarlammen koh-
de) 

Alueella on liito-oravan elinpiiri, jonka pesäpuu sijaitsee noin 60 met-
rin päässä ratalinjauksen koillispuolella. 

Kyseiseltä kohteelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) etelään, josta metsäinen kulkuyhteys sijoittuu Nupurinjär-
ven sivuitse koilliseen Nuuksion suuntaan sekä lounaaseen laajalle metsäalueelle. Koilliseen suuntautuva kulkuyhteys on jo 
tällä hetkellä heikentynyt moottoritien takia, joten tällä alueella tulisi mahdollisuuksien mukaan harkita vihersiltaa sekä moot-
toritien että radan yli. 

Espoo, Kolmiranta, 
pohjoinen elinpiiri 

Kolmirannan Pitkänen-järven pohjoispuolelle sijoittuu Kolmirannan 
pohjoinen elinpiiri, jonka 3 pesäpuuta sijoittuvat n. 45 ja 80 metrin 
päähän ratalinjauksen koillispuolella. Ratalinjaus ylittää Pitkänen-jär-
ven pitkällä sillalla ja osa pohjoisesta elinpiiristä jää rakentamisen 
alle. 

Kolmirannan Pitkänen-järven rannan merkittävältä liito-oravan elinalueelta tarvittaisiin kulkuyhteys Kolmperälle, jossa on 
runsaasti lajille sopivaa elinympäristöä. Tällä hetkellä kulkuyhteys (ekologinen yhteys) on jo moottoritien takia heikentynyt, 
joten tällä alueella tulisi harkita mahdollisuuksien mukaan vihersiltaa sekä moottoritien että radan yli. Kolmirannasta on met-
säinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) luoteeseen ja koilliseen Nuuksion kansallispuiston suuntaan. Kolmirantaan on suunni-
teltu Pitkänen-järven itäpuolelle noin 400 metrin pituista tunnelia niin koilliseen Nuuksion kansallispuiston suuntaan sijoittuva 
kulkuyhteys säilyy tunnelin takia. 

Espoo, Kolmiranta, 
eteläinen  elinpiiri 

Pitkänen-järven eteläpuolelle sijoittuu liito-oravan eteläinen elinpii-
ri, jonka 2 pesäpuuta sijoittuvat n. 115 ja 125 metrin päähän ratalinja-
uksen lounaispuolelle, joten todennäköisesti radan rakentamistoimet 
eivät ulotu tämän eteläisen elinpiirin alueelle. 

Kolmirannan Pitkänen-järven eteläpuolen elinpiirin kohde sijaitsee niin kaukana ratalinjauksesta (n. 120 m etäisyydellä), joten 
kohteen nykytilan perusteella ratahankkeen toteuttaminen ei edellyttäne poikkeuslupaa. Kolmirannan Pitkänen-järven rannan 
merkittävältä liito-oravan elinalueelta tarvittaisiin kulkuyhteys (ekologinen yhteys) Kolmperälle, jossa on runsaasti lajille so-
pivaa elinympäristöä. Tällä hetkellä kulkuyhteys on jo moottoritien takia heikentynyt, joten tällä alueella tulisi harkita mahdol-
lisuuksien mukaan vihersiltaa sekä moottoritien että radan yli. Kolmirannasta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen kulku-
yhteys) luoteeseen ja koilliseen Nuuksion kansallispuiston suuntaan. Kolmirantaan on suunniteltu Pitkänen-järven itäpuolelle 
noin 400 metrin pituista tunnelia niin koilliseen Nuuksion kansallispuiston suuntaan sijoittuva kulkuyhteys säilyy tunnelin takia. 

Vihti, Huhmarjärvi Alueella on liito-oravan elinpiiri ja 2 pesäpuuta sijaitsevat noin 200 
metriä ratalinjauksen koillispuolella. 

Ratalinjaus kulkee niin kaukana liito-oravan elinpiiristä (noin 200 metrin päässä), että tälle liito-oravakohteelle ei kohdistu hai-
tallisia vaikutuksia. Huhmarin vanhan Turuntien viereiseltä metsäalueelta löytyi vuonna 2017 papanahavaintoja 4 puun juurelta 
ja alueelta on tunnistettu potentiaalista liito-oravan elinympäristöä. Ratalinjaus ulottuu lähimmillään noin 50 metrin päähän 
lähimmästä papanapuusta. Ratalinjaus kulkee kuitenkin Vanhan Turuntien eteläpuolisella alueella tällä kohtaa niin todennä-
köisesti radan rakentamistoimet eivät ulotu Vanhan Turuntien pohjoispuoliselle alueelle näiden yksittäisten papanahavainto-
puiden alueelle. Tosin potentiaaliseksi liito-oravan elinympäristökohteeksi määritellyn alueen länsireunaan kohdistuu muutok-
sia, koska alueelle on suunniteltu uutta siltaa Huhmarjärven eteläpuolisen joen yli sekä uutta tieyhteyttä ratalinjan ja Vanhan 
Turuntien pohjoispuoliselle alueelle. Huhmarjärven kohdalla ratalinjaus sijoittuu liito-oravan elinalueen eteläpuolelle noin 50 
metrin päähän. Huhmarjärven eteläpuolella olevalta liito-oravan elinalueelta tulisi olla metsäinen kulkuyhteys (ekologinen 
yhteys) muille lajin elinalueille. Palojärven ja Huhmarin alueilla tulisi harkita metsäistä riistaylikulkua tai muuta liito-oravan 
kulkuyhteydet turvaavaa ratkaisua. Huhmarjärveltä on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) koilliseen Nuuksion kansal-
lispuiston suuntaan. Huhmarjärven liito-oravakohteen nykytilan perusteella ratahankkeen toteuttaminen ei edellytä poikkeus-
lupaa. 

Vihti, Nummelan 
Höytiönummi 

Kulkureitiksi tulkittu alue. Ratalinjaus kulkee lähimmillään noin 40 
metrin päässä papanahavaintopuun eteläpuolelta.  

Alueelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) pohjoiseen ja etelään. Ratalinjaus heikentää kulkuyhteyttä jonkin ver-
ran, joten tällä alueella tulisi harkita metsäistä riistaylikulkua tai muuta liito-oravan kulkuyhteydet turvaavaa ratkaisua. 

Vihti, Viertola Kulkureitiksi tulkittu alue. Ratalinjaus kulkee lähimmillään noin 40 
metrin päässä papanahavaintopuun eteläpuolelta. 

Alueelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) pohjoiseen ja etelään. Ratalinjaus heikentää kulkuyhteyttä jonkin ver-
ran, joten tällä alueella tulisi harkita metsäistä riistaylikulkua tai muuta liito-oravan kulkuyhteydet turvaavaa ratkaisua. 
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Kohteen sijainti Kohteen sijoittuminen suhteessa rataan (YS lähin km / kmväli) Huomioita vaikutuksista 

Vihti, Rajakallio Kulkureitiksi tulkittu alue. Ratalinjaus kulkee lähimmillään noin 140 
metrin päässä papanahavaintopuun eteläpuolelta.  

Rajakallion alueelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) koillisen suuntaan Höytiönnummen liito-oravakohteelle. 
Vihdin Rajakallion kohdalle on suunniteltu noin 150 metrin pituista tunnelia, joka säästää radan yli kulkevia pohjois-eteläsuun-
taisia kulkuyhteyksiä Rajakallion liito-oravakohteen osalta. Rajakallion liito-oravakohteen kulkuyhteydet säästyvät myös Ra-
jakallion noin 500 metrin pituisen tunnelin takia. Tunneli alittaa Rajakallion ja Peräkylän metsä- ja kallioalueita ja ratalinjaus 
yhtyy Hanko‒Hyvinkää -rataan Tenholan kohdalla. 

Vihti, Kotipirtti Alueella on liito-oravan elinpiiri ja pesäpuu sijaitsee noin 115 metriä 
ratalinjauksen eteläpuolella. Ratalinjaus kulkee lähimmillään kahden 
yksittäisesti havaitun papanahavaintopuun vierestä. 

Kotipirtin alueelta on metsäinen kulkuyhteys (ekologinen yhteys) koillisen suuntaan Höytiönnummen liito-oravakohteelle. Vih-
din Rajakallion kohdalle on suunniteltu noin 150 metrin pituista tunnelia, joka säästää radan yli kulkevia pohjois-eteläsuuntai-
sia kulkuyhteyksiä Kotipirtin liito-oravakohteen osalta. Kotipirtin liito-oravakohteen kulkuyhteydet säästyvät myös Rajakallion 
noin 500 metrin pituisen tunnelin takia. Tunneli alittaa Rajakallion ja Peräkylän metsä- ja kallioalueita ja ratalinjaus yhtyy Han-
ko‒Hyvinkää -rataan Tenholan kohdalla. Vihdin Kotipirtin liito-oravakohteen nykytilan perusteella ratahankkeen toteuttaminen 
ei edellytä poikkeuslupaa. 

Lohja, Lempoonlam-
mit 

Vanhalla kohteella on liito-oravalle soveltuvaa metsää. Soveltuvaa 
metsää säilyy radan molemmin puolin ja puustoinen yhteys on mah-
dollinen tunnelialueilla. (56) 

Kohde säilyy radan eteläpuolella. Asemaan liittyvä kaavoitus tulee todennäköisesti myöhemmin vaikuttamaan alueeseen. 

Lohja, Karnaisten 
länsiosa 

Kohteella oli joitakin papanahavaintoja, mutta ei tunnistettua ydina-
luetta. (62– 63) 

Kohde on todennäköisesti liikkumisaluetta. E18 tien osalta on samalta alueelta aiempi poikkeuslupa. Yhteys voidaan säilyttää 
radan toteutuessa, mutta soveltuva metsä kaventuu tunnelin kohdalta. 

Lohja, Raatin etelä-
osa 2 

Liito-oravan elinympäristö sijoittuu määräaikaiselle suojelualueelle. 
Kohteen molemmin puolin rata on Raatin peltoaukeilla korkealla sil-
lalla, jolloin puuton alue voi olla radan läheisyydessä kapeampi. (67) 

Ydinalue ja eniten havaintoja käsittävä osa jää radan eteläpuolelle. Maastokäytävässä on kuitenkin soveltuva kolopuu, joka jää 
rakentamisen alle. Sillat ovat yli 20 metrin korkuisia ja mahdollistavat toimivan puustoyhteyden silta-aukon ali. Puustoistutuk-
sin voidaan tukea kulkuyhteyttä, sekä radan suuntaista yhteyttä peltoaukeilla.  

Lohja,   
Syvälampi 

Kohde on ELY:n aiemman rajauspäätöksen mukainen soveltuva alue, 
jossa ei havaittu liito-oravaa 2019. (71–72) 

Rata halkoo soveltuvaa metsäaluella. 

Lohja, Kovelan kylä 
(Hämjoenvarsi) 

Hämjoen varteen ja Söderkullan suojelualueen yhteyteen sijoittu laaja 
elinympäristöalueen ja soveltuvan alueen kokonaisuus. (73–75) 

Liito-oravan havaittu ydinalue jää radan pohjoispuolelle. Rata halkoo laajempaa elinympäristöaluetta ja soveltuvaa metsää on 
runsaasti radan molemmin puolin. Kulkuyhteys on pyrittävä toteuttamaan rataleikkauksen ylitse. 

Lohja, Paikkarintie Paikkarintien molemmille puolille sijoittuu ydinalue, ympäristössä on 
laajoja hakkuita (76–77) 

Kohteet säilyvät radan pohjoispuolella. Yksityistiejärjestelyjä muutettiin siten, ettei liito-orava-alueille kohdistu vaikutuksia. 

Salo,   
Suomusjärven kk 

Liito-oravalle soveltuvaa metsää on Suomusjärven ja moottoritien 
välisellä metsäalueella usemammassa osassa. Kohteella ei havaittu 
liito-oravaa 2019, mutta aiempia havaintoja on. Rata leikkaa metsä-
alueen syvässä kallioleikkauksessa (84–86)  

Salo, Ahtiala   Liito-oravalle soveltuvaa aluetta on kahdessa pellon reuna-alueen 
metsikössä, joista läntisempi ulottuu radan maastokäytävän molem-
mille puolille. Asukkaan mukaan lähialueella on aiemmin havaittu lii-
to-oravaa. Lajista ei ollut merkkejä kohteella 2019. (91–93) 

Salo,  Vilikkalan  
tekolampi  

Vuonna 2017 tunnistettu elinympäristö, joka on sittemmin hakattu. 
2019 pesäpuita oli vielä pystyssä ja käytössä kohteen pohjoisosassa 
(95) 

 

Salo,  Hirsijärvi Elinympäristö sijoittuu kokonaisuudessaan radan eteläpuolelle. So-
veltuvaa metsää on Hirsijärven ylityskohdalla radan molemmin puo-
lin. (98) 

 

Salo, Kave-Rytkö Liito-orava esiintyy kahdella pienialaisella kohteella ratalinjan etelä-
puolelle. Radan pohjoispuolella kohteiden välisellä alueella on hakkui-
ta. (101–102) 

Kohteen kohdalla ratakäytävän pohjoispuolelle ulottuva metsä on hiljattain hakattu ja liito-oravan elinympäristöt ja niiden vä-
linen metsäalue jäävät radan eteläpuolelle. Kohteita ei säilymisen johdosta ole tarpeen seurata. 
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Luonnonsuojelulain perusteella liito-oravalle 
hae  tut poikkeusluvat
Kohteille, joilla rakentaminen uhkaisi nykyisiä li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja, on haettava poik-
keuslupaa. Radan toteutuessa joitakin tunnistettuja 
elinympäristöjä jää radan maastokäytävän alueelle, 
mutta pääosalla kohteista lisääntymis- ja levähdys-
paikat säilyvät maastokäytävän ulkopuolella. Nyky-
tilanteessa poikkeuslupaa edellyttäviä kohteita tun-
nistettiin kymmenen. 

Liito-oravalla on reviirillään tyypillisesti käytössään 
useampia pesäpaikkoja. Ne voivat sijaita erillään käy-
tetyimmistä ruokailualueista. Yksittäisen lisäänty-
mis- ja levähdyspaikaksi määritetyn pesäpaikan hä-
vittäminen tai heikentäminen ei välttämättä aiheuta 
merkittävää heikkenemistä kyseisen elinympäris-
töalueen kannalta, mikäli kohteelle jää riittävästi 
elinympäristöksi soveltuvaa metsää, pesäpaikkoja 
sekä kulkuyhteydet muille soveltuville metsäalueil-
le. Vaikutus voi toisaalta olla yksittäisessä kohtees-
sa merkittävä, mikäli merkittävä osuus soveltuvasta 
elinympäristöalueesta menetetään, vaikka pesä-
paikat säästyisivät. Radan toteuttaminen vaikuttaa 
pitkällä, mutta suhteellisen kapealla maastokäytä-
vällä, jolloin liito-oravakohteiden elinympäristök-
si soveltuvista metsäalueista pääosa säilyy radan 
maastokäytävän ulkopuolella.  

Kaikilla 10 poikkeamislupakohteilla hankkeen arvioi-
daan heikentävän tai hävittävän yhtä tai useampaa 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (ks. taulukko 13). 
Näistä kahdeksalla kohteella kyse on lisääntymis- ja 
levähdyspaikan hävittämisestä ja kahdella kohteella 
heikentämisestä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi 
on määritelty kaikki pesäpaikoiksi soveltuvat koh-
teet (kaikki luonnonkoloja ja risupesiä), huolimatta 
siitä, onko näiltä kohteilta tehty papanahavaintoja 
vai ei.

Espoon Blominmäen alueella on liito-oravan elinpiiri, 
jolle on haettava poikkeuslupaa, sillä ratalinjaus kul-
kee liito-oravan elinpiirin poikki ja liito-oravakohde 
jää rakentamisen alle.  

Maastokäytävän suuntaisia, kapeita elinympäristö-
alueita on vähän. Tällainen on Lohjan Vaanilan lou-
naispuolelle sijoittuva poikkeuslupaa vaativa eli-
nympäristöalue. Kyseinen kohde on kuitenkin kahden 
tunnelialueen välillä, jolloin yhteys radan yli säilyy 
tunnelialueiden kohdalla. Lähialueella, kohteen yh-
teydessä säilyy myös soveltuvia metsäalueita, jois-
sa ei kuitenkaan vuonna 2019 havaittu liito-oravaa.  

Lohjan Karnaisen korven läpäisevän tunnelin itä-
päässä on pienialainen liito-oravan elinympäris-
töalue, jolle on haettava poikkeuslupaa. Havaittu 
pesäpaikka jää tunnelin suuaukon alueelle, mutta 
kohteelta on yhteys Karnaisten korven alueella ole-
ville useille soveltuville metsäalueille. Karnaisten 
korven aluetta ympäröivät ja sen lakialueelle sijoit-
tuvat metsäalueet muodostavat merkittävän osan 
alueen liito-oravalle soveltuvista metsäalueista. 
Karnaisten korven alue tunnelijaksolla on retkeily-
käytössä, joten kyseisellä kohteella laajimmat so-
veltuvat metsäalueet tulevat todennäköisesti säily-
mään myös jatkossa. 

Lohjan Raatin länsiosaan sijoittuvalla, peltojen ym-
päröimällä liito-oravan elinympäristöalueella ydi-

Kuva 10. Tunnetut liito-oravakohteet ja toimenpiteet.

nalue säilyy radan eteläpuolella, mutta soveltuva 
metsäalue jakautuu kahteen osaan. Kohteessa radan 
geometriaa on yleissuunnitelmavaiheessa nostettu 
siten, että metsäalueen kohdalla kumpaankin suun-
taan toteutetaan sillat, joiden alikulkukorkeus on sil-
lan keskiosassa yli 20 metriä. Tämä mahdollista ka-
peamman puuttoman vyöhykkeen alueella, siltojen 
ympärillä, sekä liito-oravan puustoisen yhteyden 
toteutumisen silta-aukkojen ali. Myös radan suun-
taista puustoista yhteyttä peltojen rajaamien met-
säalueiden välillä voidaan vahvistaa istuttamalla 
puuryhmiä siltojen ympärille. Alueella on suhteelli-
sen runsas liito-oravapopulaatio, joten radan läpäi-
sevien yhteyksien turvaaminen ja radan suuntaisten 
yhteyksien vahvistaminen on lajin kannalta hyödyl-
listä. 

Yksittäiseen liito-oravan elinympäristöön kohdistu-
vien vaikutusten lisäksi on vaikutuksia arvioitaessa 
huomioitava kokonaistilanne ja vaikutukset suhtees-
sa lajin populaation tilanteeseen alueellisen ja valta-
kunnallisen tasolla. 

Liito-orava on viimeisimmän kansallisen uhanalai-
suusarvioinnin (2019) mukaan vaarantunut (VU). 
Kannan kehitys on arvioitu laskevaksi, pääasiassa 
hakkuista ja soveltuvien metsäisten elinympäristö-
jen hupenemisesta johtuen. Ratahankkeen kohdalla 
on olennaista huomioida myös metsäisten kulkuyh-
teyksien katkeaminen ja huolehdittava että radan lä-
päiseviä kulkuyhteyksiä turvataan riittävästi ja eri-
tyisesti liito-oravan elinympäristöalueita sisältävien 
tai niiden välisenä kulkuyhteyksinä toimivien metsä-
alueiden kohdalla. 
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Viitasammakko 
Viitasammakkoon kohdistuvat vaikutukset syntyvät 
sen kutualueena käyttämiin vesistöihin kohdistuvis-
ta vaikutuksista. Viitasammakon lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja on tunnistettu tarkastelualueelta: 
Lohjan alueelta Lehmijärveltä, Halarin kaivetuista 
lammista kahdesta pohjoisimmasta sekä Saarilam-
melta, ja Salon alueelta Siitoonjärveltä, Koskenala-
nen-lammesta (Natura-alueella), Hirsijärven, radan 
pohjoispuolelle sijoittuvasta, lahdenpohjukasta sekä 
Vilikkalan tekolammesta. 

Taulukko 15. Viitasammakkokohteet tarkastelualueella.  

Kohteen 
sijainti 

Radan sijoittuminen Huomioita vaikutuksista 
 

Lohja,  
Lehmijärvi 

Suunniteltu ratalinjaus sijoittuu noin 380 
metrin päähän Lehmijärven viitasammak-
kokohteen eteläpuolelle. Lehmijärvel-
le purkautuu vettä etelästä Lohjanharjun 
suunnalta ja ratalinjaukselta virtaa ojaa 
pitkin vettä Lehmijärveen, joten sitä kautta 
voi aiheutua rakentamisaikana kiintoaine-
kuormitusta järveen. Lehmijärven kohde 
säilyy radan pohjoispuolella. 

Hankkeen rakentamisvaihe saattaa aiheuttaa ve-
denlaadullisia muutoksia viitasammakon esiinty-
mispaikkaan Lehmijärvellä. Suunnittelussa tulee 
huomioida viitasammakon elinympäristöt siten, 
että niihin ei kohdistu rakentamisaikana voima-
kasta samentumaa tai huuhtoumaa.  

Lohja,  
Halari 

Radan kuivatusta on tarkasteltu ottaen 
viitasammakon esiintyminen huomioon ja 
varmistettu että kuivatus voidaan toteut-
taa olemassa olevia ojia syventämällä, 
pohjoisimmat lammet säilyttäen. (68–69) 

Halarin alueella viitasammakkolammet ja niiden 
välitön lähiympäristö voidaan säilyttää radan to-
teutuessa. 
 

Salo, Kos-
kenalanen 

Koskenalanen sijoittuu radan eteläpuolelle 
ja rata ylittää siihen laskevan virran kor-
kealla sillalla. (85–86) 

Lampi on Natura-alueella ja säilyy radan toteu-
tuessa. Lammen luonnontilaa ei saa heikentää ja 
kohteen suojaaminen haittavaikutuksilta on eri-
tyisesti huomioitava tarkemmassa suunnittelus-
sa. 

Salo, Vilik-
kalan te-
kolampi 

Vilikkalan tekolampi jää osittain radan 
maastokäytävän alle ja radan toteutuessa 
yleissuunnitelman mukaisesti sen eteläosa 
menetetään. (95) 

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan 
heikentäminen vaatii poikkeuslupaa, joten koh-
teella radan toteuttaminen edellyttää ELY-viran-
omaisen tietyin ehdoin myöntämää poikkeuslu-
paa. 

Salo, Hirsi-
järvi 

Hirsijärven kohde säilyy radan pohjoispuo-
lella. (97–98) 

Rakentamisaikana työmaavesien käsittelyssä ja 
johtamisessa huomioitava, ettei viitasammakon 
elinympäristön tilaa heikennetä. 

 

Salossa, Vilikkalan tekolammella sijaitsevan 
viitasammakkokohteen osalta on haettu poik-
keuslupa. VAR-ELYn, Väyläviraston ja Turun Tun-
nin Junan Oy:n kanssa on sovittu 4/2022, että 
poikkeamislupahakemus käsitellään osana ra-
tasuunnitelmaa.    

Kaikissa mainituissa kohteissa on rakentamisaikana 
työmaavesien käsittelyssä ja johtamisessa huomioi-
tava, ettei viitasammakon elinympäristön tilaa hei-
kennetä. Viitasammakon kanta on maassamme arvi-
oitu elinvoimaiseksi. 

Kuva 11. Tunnetut viitasammakkokohteet ja toimenpiteet

Saukko 
Saukkojen elinpiirejä ulottuu neljälle radan virta-
vesiylityksen kohteelle: Espoon Gumbölenjoella 
ja Stampforsenilla sekä Lohjan Hämjoella ja Salon 
Muurlanjoella. Lisäksi viisi muuta virtaveden ylitys-
kohtaa on hankkeen saukkoselvityksessä  todettu 
joko lajin kulkureitiksi tai lajille soveltuvaksi elinym-
päristöksi.

Saukkoon kohdistuvat vaikutukset liittyvät saukon 
elinympäristöalueen vesistöihin kohdistuviin vai-
kutuksiin. Yksilön elinpiiriin kuuluu usein kymmeniä 
kilometrejä erilaisia vesistöjä. Elinpiirillään saukolla 
on useita lepo- ja pesäpaikkoja. Lajin esiintyminen 
on syytä ottaa huomioon suunnittelussa ja toteu-
tuksessa etenkin virtavesien ylityspaikoilla. Saukko 
liikkuu tavallisesti virtavesiä myöten, mutta siirtyy 
myös maitse toisistaan etäällä sijaitsevien vesistö-
jen välillä. Kun rata tai tie ylittää virtaveden, alikul-
kuun tulisi jättää maaluiskat, joille saukko voi nousta 
alittamaan sillan maitse. Mikäli luiskia ei ole, saukko 
nousee vedestä ylittämään esteen.  

Saukon yleisimmäksi kuolinsyyksi on suomalaisen 
tutkimusaineiston perusteella todettu liikenneon-
nettomuudet. Saukko ei mielellään alita siltoja tai 
rumpuja vedessä, jolloin se nousee radalle tai tielle 
ja liikennekuoleman riski kasvaa. Tämä on suhteel-
lisen helppo ehkäistä, jättämällä kuivapolut kaik-

kien vesistöylitysten kohdalla. Myös putkiin voidaan 
asentaa veden yläpuolella pysyvästi olevat hyllyt. 
Talvisin saukko tarvitsee virtavesien sulapaikkoja ra-
vinnon hankintaan, muuten kapeatkin virtavedet voi-
vat toimia osana sen laajan reviirin kulkuyhteysver-
kostoa. Lähtökohtana voidaan pitää, että virtavedet 
ovat yleisesti saukon käyttämiä kulkuyhteyksiä. Vir-
tavesien kohdalla säilytettävät kuivapolut toimivat 
myös muiden pienempien eläinten kulkuyhteyksinä. 
Virtavesien varret ovat myös monien muiden lajien 
kannalta merkittävimpiä kulkuyhteysalueita ja kui-
vapolut täydentävät osaltaan ekologista verkostoa.  

Linnusto  
Ratalinjauksella ei arvioida olevan merkittäviä lin-
nustovaikutuksia. Vähintään maakunnallisesti ar-
vokkaille linnustoalueille ei aiheudu radan rakenta-
misesta merkittäviä muutoksia ja häiriövaikutukset 
suhteessa nykyiseen tasoon arvioidaan pieniksi. 
Karnaisten MAALI-alueen kohdalla rata kulkee suun-
nitelman mukaan pääasiassa tunnelissa. Kirkkonum-
men pohjoisosan lintujärvet–MAALI-alueeseen kuu-
luvan Perälänjärven osalta rakentamisen ja käytön 
aikaiset häiriövaikutukset kohdistuvat pääasiassa 
järven eteläosaan. Ratalinjaukselle sijoittuvat pai-
kallisesti arvokkaat lintualueet ovat puolestaan 
uhanalaisten lintulajien pesimäympäristöä, mutta 
kohteet eivät pienen pinta-alansa vuoksi ole erityi-

Muut maastokäytävän lähialueilta tunnistetut viita-
sammakon kutualueet sijoittuvat etäämmälle radan 
maastokäytävästä, eikä niihin kohdistuvia vaikutuk-
sia katsottu todennäköisiksi. Näitä ovat mm. Siitoon-
järvi ja Saarilampi. 
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sen merkittäviä. Paikallisesti arvokkaista kohteista 
Vilikkalan tekolampi voidaan arvioida alueellisesti 
merkittäväksi kohteeksi mustakurkku-uikun ja jouhi-
sorsan esiintymisen vuoksi.  

Ratalinjauksella ei arvioida olevan merkittäviä lin-
nustovaikutuksia. Vähintään maakunnallisesti ar-
vokkaille linnustoalueille ei aiheudu radan rakenta-
misesta merkittäviä muutoksia ja häiriövaikutukset 
suhteessa nykyiseen tasoon arvioidaan pieniksi. 
Karnaisten MAALI-alueen kohdalla rata kulkee suun-
nitelman mukaan pääasiassa tunnelissa. Kirkkonum-
men pohjoisosan lintujärvet–MAALI-alueeseen kuu-
luvan Perälänjärven osalta rakentamisen ja käytön 
aikaiset häiriövaikutukset kohdistuvat pääasiassa 
järven eteläosaan. Ratalinjaukselle sijoittuvat pai-
kallisesti arvokkaat lintualueet ovat uhanalaisten 
lintulajien pesimäympäristöä, mutta kohteet eivät 
ole pienen pinta-alansa vuoksi ole erityisen mer-
kittäviä. Paikallisesti arvokkaista kohteista Vilikka-
lan tekolampi voidaan arvioida alueellisesti merkit-
täväksi kohteeksi mustakurkku-uikun ja jouhisorsan 
esiintymisen vuoksi.  

Maastoselvityksissä löydetyt linnustollisesti huo-
mionarvoisimmat alueet ovat potentiaalista pesi-
mäbiotooppia uhanalaiselle lajistolle, mutta eivät 
pienen pinta-alansa vuoksi ole merkittäviä, kuin alu-
eellisella tasolla. Maakunnallisesti arvokkaille, rata-
linjausta lähinnä oleville tai sen varrelle sijoittuvil-
le, linnustoalueille ei aiheudu radan rakentamisesta 
muutoksia ja häiriövaikutukset arvioidaan pienik-
si. Karnaisten MAALI-alueen alta ratalinjaus kulkee 
suunnitelman mukaan tunnelissa ja Veikkolan MAA-
LI-alueen osalta häiriövaikutukset kohdistuvat vain 
Perälänjärven eteläosaan. 

Melumallien mukaan meluntorjunnan vaikutukses-
ta melutaso jopa laskee nykytasoon (moottoritien 
aiheuttama melu kohdissa, joissa moottoritie ja ra-
talinjaus kulkevat lähekkäin) verrattuna. Erityisesti 
tämä vaikuttaa Nuuksion kohdalla. 

Taulukko 16. Linnustollisesti arvokkaat kohteet tarkastelualueella, kohteiden etäisyys ratakäytävästä ja merkittävimmät vaikutukset kohteittain. 

Tunnus  Alue  Etäisyys ratakäy-
tävään 

Huomioita vaikutuksista 

Espoo      

YSA012758 Kvarnträsk 0 m Häiriövaikutus (melu ja liike) lepäilevälle ja pesivälle lintulajistolle: rakentamisenaikainen ja 
toiminnanaikainen 

- Kolmiranta 0 m Paikallisesti huomionarvoinen. Varttunutta kuusivaltaista sekametsää, metsälehmuksia 
kasvavaa jalopuumetsikköä (luonnonsuojelulailla suojeltu kohde), lahopuuta. Vanhan met-
sän lintulajeille sekä kolopesijöille tärkeää biotooppia. Pirstoutumisvaikutus ja häiriövaiku-
tus: pesimälajisto: rakentamisenaikainen ja toiminnanaikainen 

Kirkkonummi      

FI079  Nuuksion IBA-alue  400 m Ei merkittäviä vaikutuksia pesimälinnustoon. Käytönaikaisen yli 45 dB:n melun vaikutusalue 
pääasiassa 200–300 m. Suurin vaikutus metsäkanalintuihin alueellisen metsäelinympäris-
töverkoston pirstoutumisen johdosta. 

210215 Nuuksion FINIBA-alue  
  

10 m Kuten edellä. 

210215 Nuuksion MAALI-alue  0 m Kuten edellä. 

210249 Pohjois-Kirkkonummen lintujär-
vet FINIBA-alue  

20 m Käytönaikana päiväajan yli 45 dB:n melualue ulottuu Perälänjärvellä noin 350 m etäisyydel-
le. Perälänjärven eteläisin osa kosteikkolinnuston elinympäristönä heikkenee.  

210249 
  

Pohjois-Kirkkonummen lintujär-
vet MAALI-alue  

20 m Kuten edellä. 

Lohja       

210262 Nummi-Pusulan – Lohjan lintuve-
det FINIBA-alue  

0 m Rata kulkee Koivulanselän yli sillalla. Lisäksi ratakäytävän välittömään läheisyyteen sijoit-
tuu Lempoonlammien alue, jonka yhteyteen tulisi asemapaikka. Kohteet eivät ole kriteeri-
lajiston kannalta tärkeimpiä. Koivulanselällä ei merkittäviä muutoksia mm. melun kannalta 
suhteessa nykytilanteeseen. 

210260 Nummi-Pusulan – Lohjan lintuve-
det MAALI-alue  
  

0 m Ks. edellä. 

210002 Karnainen MAALI-alue  0 m MAALI-alueen rajauksella rata kulkisi tunnelissa. Käytönaikaiset yli 45 dB meluvaikutukset 
kohdistuvat tunnelinsuiden lähistölle, noin 300–500 metrin etäisyydelle. 

– Hämjokivarren lintualueet 0 m Rata kulkee metsäalueen läpi. 

Salo       

– Suomusjärven Kolmperän ja Sy-
välammen eteläpuolinen alue, 
Salo   

0 m Rata kulkee metsäalueen läpi. 

110122 Suomusjärven kaakkurilammet 
FINIBA-alue  

150 m Käytönaikaisen ylui 45 dB:n vaikutusalue ei ulotu Koskenalaselle. Suora häiriö kuitenkin hei-
kentää lampea kaakkurin elinympäristönä.  

110239 Kiikalan–Suomusjärven järviylän-
kö MAALI-alue  

150 m Kuten edellä. 

110025 Aneriojärven FINIBA-alue  1200 m Anerionjokilaaksossa käytönaikainen yli 45 dB melu ulottuu maksimissaan 700 m etäisyy-
delle. Ei vaikutuksia FINIBA-alueella. FINIBA-alueen kerääntyvillä lajeilla vähäiset vaikutuk-
set mahdollisia, mikäli ao. lajit liikkuvat/ruokailevat Aneriojokilaaksossa. 

110225 
(110025) 

Aneriojärven MAALI-alue  1200 m Kuten edellä. 

– Vilikkalan tekolampi  0 m Tekolammen eteläosa menetetään. Käytönaikaisen suoran häiriön ja melun johdosta alue ei 
enää soveltuisi huomionarvoisen lajiston elinympäristöksi. 
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Lepakot 
Ratalinjaus vaikuttaa lepakoista erityisesti viiksi- ja 
isoviiksisiippojen esiintymiseen, koska ne suosivat 
saalistaessaan yhtenäisiä metsäalueita, joita rata-
linjaus halkoo. Myös muilta osin ratalinja voi muut-
taa lepakoiden esiintymistä paikallisesti, mutta se ei 
merkitsevästi haittaa lepakoiden esiintymistä muu-
toin, koska ympäröivillä alueilla on monipuolinen 
topografia ja paljon yhtenäisiä metsäalueita. Kaik-
ki kotimaiset lepakkolajit liikkuvat useiden neliöki-
lometrien alueella pesimäympäristönsä ympäril-
lä hyödyntäen kulloisenkin sään puitteissa parhaita 
hyönteisesiintymiä, joten ne eivät ole missään koh-
teessa kokonaan ratalinjan alle jäävien alueiden va-
rassa.   

Maastokäyntien yhteydessä̈  selvitysalueelta ha-
vaittiin yhteensä neljä lepakkolajia.  Pikkulepakko-
havainnot tulivat elokuulta, jolloin laji on jo mitä to-
dennäköisemmin muuttomatkallaan eikä havaintoja 
voi pitää pesimiseen viittaavina löytöinä. Selvitys-
alueelta löytyi useita tärkeäksi lepakkoalueeksi luo-
kiteltavia alueita (luokka II). Näiden alueiden sisältä 
löytyy mitä todennäköisemmin luokan I, lain suojele-
mia levähdys- ja lisääntymispaikkoja.   

Luokan I -kohteita ei etsitty tämän ratahankkeen 
yleissuunnitelman yhteydessä vaan tässä vaihees-
sa keskityttiin esitiedon hankkimiseen siitä, miltä 
alueilta lakikohteita kannattaa ruveta seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa ratasuunnitelman yhteydessä 
etsimään. Muut alueet, joissa havaintoja tehtiin, kat-
sotaan kuuluvan luokkaan III suhteellisen alhaisten 
havaintomäärien takia.  

Havaintojen perusteella seuraavilla alueilla saattaa 
olla lepakoiden lisääntymiskolonioita (luokan I koh-
teita) ja niiden osalta lunastettavien kiinteistöjen li-
sääntymiskoloniatilanne tuleë selvittää seuraavas-
sa suunnitteluvaiheessa: 
• Espoon Kvarnträskin luonnonsuojelualue 
• Espoon Svartbäckträsket  
• Espoon Kolmiranta 
• Kirkkonummen Veikkola–Perälä 
• Vihdin Huhmari 
• Vihdin Karprint
• Lohjan Lohiranta 
• Salon Lukkarinmäki
• Salon Urho Kekkosentie

Hyönteiset 
Yleissuunnitelman mukaisen Hanko–Hyvinkää rata-
linjan liityntäraiteen alle jäisi Lohjan Tenholan tilan ja 
Nummenkylän välillä (ratakilometrivälillä 113,800–
114,800) arvokasta paahdeympäristöä. Liityntärai-
teen maastokäytävän alueelle ja välittömään lä-
heisyyteen, nykyisen Hanko–Hyvinkää ratalinjan 
pohjoispuolelle sijoittuu lajistoltaan merkittävää 
paahdeympäristöä ja suurin osa seuraavien uhan-
alaisten lajien esiintymistä: ajuruohovarsikoi (EN*), 
ajuruohosulkanen (VU), kallioispussikoi (NT), pa-
losirkka (VU*) ja vallipussikoi (EN) sekä Turuntien 
itäpuolella ketokaunokilla elävien kaunokkikätkö-
kääriäisen (EN*) ja punamykerökoin (VU) esiinty-
mät. Paahdeympäristöä jäisi radan pohjoispuolel-
la jäljelle noin 350 metrin matkalle kilometrivälillä 
114,350–114,700, mutta laadullisesti parhaat kohteet 
menetettäisiin. Yleissuunnitelman mukaista liityntä-
raideratkaisua on muutettava. Kyseisellä Lohjanhar-
jun, Nummenkylän Hiidenmäen paahdeympäristö-
alueella on ESTU YVA:n laatimisen yhteydessä tehty 
maastotarkastelu ja erillinen raportti (Sitowise 2021) 
arvokkaiden paahdealueiden rajausten tarkistami-
seksi ja liityntäraiteen sijainnin vaihtoehtojen tar-
kastelemiseksi. Tarkasteluiden perusteella on ESTU 
YVA:n perustellussa päätelmässä todettu, että tar-
kastelluista liityntäraiteen vaihtoehdoista vain suu-
rimman osan paahdeympäristöjä välttävä, yleis-
suunnitelmasta poikkeava, pohjoisempi vaihtoehto 
voi tulla kyseeseen. Perustellussa päätelmässä to-
detaan myös: Jatkossa tulee laatia yksityiskohtainen 
suunnitelma uhanalaisille hyönteislajeille arvokkaan 
paahdeympäristön säilyttämisen edellyttämistä toi-
mista sekä suunnitelma paahdeympäristön laajen-
tamiseksi harjun rinteellä kulkevan ratalinjauksen 
pengerryksien ja leikkausten alueelle.

Espoon Pitkänen-järvellä havaittiin mahdollinen si-
rolampikorento (direktiivilaji). Ratalinja kulkee aivan 
järven pohjoisosaa myöten, joten sillä ei ole suurta 
merkitystä lajin mahdollisen esiintymisen suhteen 
alueella.  

Muualle Espoo – Lohja välille ei ratakäytävälle sijoitu 
huomioitavien lajien esiintymiä, eikä siten ole vaiku-
tuksiakaan.  

Kalasto 
Vaikutuksen suuruus taimenen merkittävän lisään-
tymisalueen kannalta määräytyy radan puronyli-
tyskohdan rakentamistavasta ja rakentamisen aikai-
sesta vedenlaatuvaikutuksesta. Koko ratalinjauksen 
vaikutuksen merkittävyys uhanalaisen kalaston 
esiintymisen kannalta määräytyy kuhunkin tärkeään 
lisääntymiskohteeseen kohdistuvan vaikutuksen 

suuruuden ja näiden kohteiden herkkyyden yhdistel-
mästä. Tarkoituksena on arvioida hankkeen vaiku-
tuksen merkittävyys erittäin uhanalaisen Suomen-
lahden meritaimenen kannalta.   

7.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Liito-orava 
Suunnittelun lähtökohdaksi on pyritty kattavasti 
selvittämään nykyiset liito-oravan elinympäristöt ja 
soveltuvat metsäalueet maastokäytävän alueelta ja 
lähiympäristöstä.  

Radan maastokäytävän alueelle ulottuu useita lii-
to-oravan elinympäristöalueita ja lajille soveltu-
via metsäalueita. Näistä kolmelle on nykytilanteen 
perusteella haettava poikkeuslupaa ja viiden koh-
dalla poikkeusluvan tarvetta on tarkasteltava. Lii-
to-oravan elinympäristöiksi tai lajille soveltuvik-
si metsäalueiksi tunnistetuista kohteista valtaosa 
säilyy pääosin radan maastokäytävän ulkopuolella. 
Osa kohteista kuitenkin jakautuu radan molemmille 
puolille. Radan vaikutusten negatiivisten vaikutus-
ten ehkäisemiseksi on tärkeää turvata liito-oravan 
kulkuyhteydet rata-alueen poikki. Kulkuyhteyksi-
en turvaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Useiden elinym-
päristöalueiden läheisyydessä on tunnelialue, jon-
ka suuaukon ylitse voidaan säilyttää radan läpäisevä 
puustoyhteys. Paikoin puustoyhteys voidaan to-
teuttaa myös korkean ratasillan alitse. Radan olles-
sa pitempiä matkoja maan tasalla tai leikkauksessa 
on kriittisillä kohteilla elinympäristöalueiden välillä 
harkittava ratkaisuja, joissa ylitystä varten soveltu-
va puusto esimerkiksi tuetaan tukirakenteilla radan 
läheisyydessä, tai istutetaan puustoa vallien pääl-
le, jolloin liidon lähtökorkeus saadaan korotettua ja 
mahdollista liitomatkaa pidennettyä.  

Nykytilan perusteella poikkeuslupaa edellyttävät lii-
to-oravakohteet ovat: 
• Blominmäki, Espoo
• Kivilammen eteläpuoli, Kirkkonummi 
• Palojärvi, Vihti
• Mäyräojan länsipuoli, Vihti
• Vaanilan lounaispuoli, Lohja 
• Karnaisten itäosa, Lohja 
• Pitkämäki, Lohja
• Pitkämäki läntinen,  pohjoisosa, Lohja 
• Raati läntinen, Lohja 
• Uusitalo, Lohja

Viitasammakko 
Viitasammakkokohteista pääosa jää radan arvioidun 
vaikutusalueen ulkopuolelle. Yleissuunnittelun ai-
kana on radan suunnitteluratkaisuja muokkaamalla 
voitu välttää merkittävät vaikutukset Halarin alueen 
viitasammakkolampiin. Rakentamisen aikana on kui-
tenkin huomioitava, ettei lisääntymis- ja levähdys-
alueiden vedenlaatua heikennetä. 

Salossa, Vilikkalan keinolammella sijaitsevan viita-
sammakkokohteen osalta on haettu poikkeuslupaa. 

Saukko 
Käytännössä pääosa tarkastelualueen virtavesistä 
on potentiaalisia saukon kulkuyhteyksiä. Jatkosuun-
nittelussa on pidettävä periaatteena, että kaikissa 
ojaa leveämmissä virtavesissä toteutetaan kuiva-
polku/ vähintään hylly, ei vain esim. kohteissa, joissa 
saukkoa tai muuta merkittävää lajistoa on havaittu. 
Saukon havaitseminen on hyvin satunnaista ja revii-
rit hyvin laajoja. Kuivapolut ovat myös muun lajiston 
kannalta merkittäviä kulkuyhteyksiä, joten niiden to-
teuttaminen palvelee laajemminkin eläinten kulku-
yhteytenä.  

Linnusto  
Lieventämistoimena voidaan esittää rakentamisen 
ajoittamista pesimäkauden ulkopuolelle linnustol-
lisesti herkimmillä kohteilla. Koskenalasella kaak-
kuriin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää pe-
sälautan asentamisella ja sen sijoittelulla suoran 
häiriön minimoimiseksi. Lammen nykyinen kaakkurin 
pesäpaikaksi sopiva turvesaareke on altis maapeto-
jen vierailuille.  

Lepakot 
Lepakoiden kannalta merkittäviä alueita on tunnis-
tettu yleissuunnitelman mukaisen ratalinjan vaiku-
tusalueelta. 
 
Näillä alueilla mm. radan rakentamisen vuoksi puret-
tavat kiinteistöt ja lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikoiksi soveltuvat rakennukset ja rakennelmat 
on tarpeen tunnistaa ja kartoittaa jatkosuunnittelus-
sa.

Hyönteiset 
Lieventämistoimena paahdeympäristöjen osittaisel-
le häviämiselle on paikallisen pintamaan, kalkkikiven 
ja Lohjanharjun soran hyödyntäminen penkereiden 
maisemoinnissa koko harjun alueella. Tavoitteena on 
luoda monimuotoista ympäristöä paikallista lajirik-
kautta vaalimalla ja mahdollisuuksien mukaan har-
jukasvillisuutta siirtämällä ja levittämällä siemeniä, 
välttäen monotonista nurmipintaa. Näin mahdollis-
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tetaan uhanalaisen harju- ja ketolajiston elinmah-
dollisuudet penkereillä ja leikkauksissa. Tämä tukee 
myös paikallisten esiintymien elinvoimaisuutta ja la-
jistolle luodaan mahdollisuus levittäytyä ratakäytä-
vän kautta pitkin tulevaa ratakäytävää.  

Hyvinkää–Hanko -radan liityntäraiteen pohjoispuo-
lella on tärkeä palosirkan sekä ajuruoholla, ketoma-
runalla ja ketokaunokilla esiintyvien uhanalaisten 
perhoslajien esiintymisalue jäämässä yleissuunni-
telman mukaisen liityntäraiteen ratalinjauksen alle. 
Tämän johdosta liityntäraiteelle on esitetty uusi, 
pohjoisempi ratalinjaus Nummenkylän paahdeym-
päristön kohdalle. 

Uhanalaisten lajien kannalta uusi ratalinjaus on lie-
ventämistoimena merkittävä. Siinä missä alkuperäi-
sen liityntäraiteen linjauksella paahdeympäristö-
jä (lajien elinympäristöt) olisi menetetty noin 50 %, 
uudella linjauksella menetys on noin 6 %. Lisäk-
si lieventämistoimena tulisi kasvattaa arvokkaalle 
paahdelajistolle sopivien elinympäristöjen määrää 
leventämällä avoimia hiekkaisia alueita nykyistä ra-
takäytävää laajemmalle alueelle. Siihen sisältyy lii-
tyntäraiteen ja ESA-radan paahdeympäristöt, nykyi-
sen ja uuden radan sekä vt 25 pengeralueet. Tällöin 
paahdealueiden lajiston elinalueiden topografia mo-
nipuolistuu ja pinta-alat kasvavat. 

Nykyisen radan pengeralueilla tämä tulisi toteut-
taa metsää ja pintamaan päällä olevaa metsänpoh-
jakasvillisuutta poistamalla. Uhanalaisten lajien ra-
vintokasveja – erityisesti ajuruohoa, ketokaunokkia 
ja ketomarunaa tulisi leviämisen varmistamiseksi 
lisätä raivatuille alueille siemenestä. Lieventämis-
toimet tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin ennen 
varsinaista rakentamista, jotta voidaan varmistua 
siitä, että lajisto on levittäytynyt korvaaville paah-
deympäristöille.  

Kalasto 
Lieventämistoimena uhanalaisen taimenen kannal-
ta tärkein on puronylitysten tekeminen mahdollisim-
man vähän puroluontoa häiritsevällä tavalla, välttä-
en kiintoaineen leviämistä puroveteen ja ilman, että 
puroveden virtaukselle aiheutetaan missään raken-
tamisen vaiheessa esteitä. Rakentamisen aiheut-
tamia häiriöitä on mahdollista myös lieventää kun-
nostamalla taimenen lisääntymisalueita hankkeen 
ylittävissä puroissa. 

Kokonaisuutena tarkastellen lajistoon kohdistuva 
vaikutus on ilman lieventämistoimia suuri, johtuen 
erityisesti Lohjanharjun paahdeympäristöjen lajis-
ton elinympäristöjen mahdollisesta häviämisestä 

sekä liito-oravaverkostoon kohdistuvasta estevai-
kutuksesta. Lieventämistoimilla voidaan kuitenkin 
vaikuttaa siten että vaikutukset muodostuvat koh-
talaisiksi. Tämä edellyttää liityntäraideratkaisun 
vaikutusten minimointia Lohjanharjulla ja paahde-
ympäristöstön lajistolle soveltuvan elinympäristön 
turvaamista myös lisäämällä soveltuvaa alaa rata-
penkereillä. Myös riittävät liito-oravan elinympäris-
töverkoston yhteydet radan poikki on turvattava.
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8  Ekologinen verkosto 

Ekologinen verkosto on eläinten kannalta tärkeiden 
ekologisesti yhtenäisten alueiden ja niiden välisten 
yhteyksien järjestelmä. Ekologiset yhteydet laajem-
pien luonnonympäristöjen välillä ovat ekologisten 
toimintojen, luonnon monimuotoisuuden ja lajiston 
elinvoimaisena säilymisen edellytys. Ne turvaavat 
lajien liikkumisen ja leviämisen mahdollisuudet ja 
ehkäisevät pienten populaatioiden geneettisen ai-
neksen eriytymistä. 

Verkosto on samanaikaisesti olemassa useammalla 
mittakaavatasolla, joista tämän hankkeen yhteydes-
sä keskeisiä ovat maakunnallinen ja kunnallinen taso 
sekä paikallinen taso. Laajalla alueella liikkuvien hir-
vieläinten reittien tarkastelu ilmentää maakunnal-
lisen ja osin kunnallisen tason verkostoa ja muiden 
lajien tarkastelu paikallista ja osin kunnallisen tason 
verkostoa.  

Erilaisten luonnonympäristöjen toimivuutta eri laji-
en kulkuyhteyksinä on selvitetty mm. menetelmällä, 
jossa tarkastellaan tiellä tapahtuvien eläinkuolemien 
ja onnettomuuksien jakautumista erilaisten luonto-
tyyppien kohdalle (esim. Väre ym. 2003). Eläinkuole-
mista koottujen tietojen perusteella, eniten käytetyt 
kulkuyhteydet sijoittuvat jokivarsiin. Käytetyimmät 
liikkumisympäristöt eroavat eri lajien välillä, eikä ole 
osoitettavissa yhtä ympäristötyyppiä, joka palvelisi 
kaikille lajeille soveltuvana kulkuyhteytenä. Erilais-
ten elinympäristöjen reunavyöhykkeillä, kuten met-
sien ja peltojen vaihettumisvyöhykkeellä voi elää 
enemmän lajeja kuin yhdessä habitaatissa (Niemi 
ym. 2007).  

Tutkimukset tukevat käsitystä, että useat eläinlajit 
kulkevat teiden yli samoista kohdista, kuten joki- ja 
purolaaksojen alueilla. Tutkimuksessa, jossa on seu-
rattu eläinten tiekuolemia hirvireiteillä, havaittiin, 
että myös keskikokoiset ja pienet eläimet ylittävät 
teitä samoista kohdista kuin hirvet (Niemi ym. 2007). 
Hirvien käyttämille ylityspaikoille toteutettavat lii-
kennejärjestelyt hyödyttävät myös muita lajeja.  

8.1  Lähtötiedot 

Ekologisen verkoston yleispiirteistä rakennetta ra-
takäytävän ympäristössä on selvitetty erillisessä 
selvityksessä (Sito 2017). Selvitys on laadittu seudul-
lisella tarkkuudella, joten yhteydet on tässä vaiku-

tusten arvioinnissa tulkittu maakunnallisesti arvok-
kaiksi. Arvioinnin tukena on käytetty tutkimustietoa 
eläinlajien käyttämistä kulkuyhteyksistä ja selvityk-
sistä, joissa on tarkasteltu erilaisten kulkujärjeste-
lyiden toimivuutta pääasiassa tiealueiden poikki.  

Ekologisen verkoston hahmottamiseksi on koottu 
lähtötiedot maakuntakaavoissa esitetyistä ekolo-
gisista yhteyksistä ja taustaselvityksistä.  Ne ovat 
seuraavat: 
• Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 

8.11.2006) 
• Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (hyväksyt-

ty 24.5.2017) 
• Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-ana-

lyysien perusteella. Uudenmaan liiton julkaisu-
ja E 194–2018. Lisäksi hyödynnettiin selvityksen 
paikkatietoaineistoja.  

• Salon seudun maakuntakaava 2008 ei ole osoi-
tettu ekologisia yhteyksiä 

Lisäksi on hyödynnetty mm. vuonna 2010 laadittua 
ympäristövaikutusten arviointia sekä seuraavia kun-
tien selvityksiä ja aineistoja: 
• Tiehallinto 2008. Turun tiepiiriin hirvieläinselvi-

tys. Hirvieläinonnettomuuksien vähentäminen 
hirvieläinjärjestelyjä kehittämällä.   

• Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Es-
poossa. Espoon ympäristölautakunnan julkaisu-
sarja 1/2014. 

• Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluon-
noksen kaavakartta ja liitekartta 2, (nähtävillä 
3.4–4.5.2018.) 

• Espoon ekologisten verkostojen paikkatietoai-
neistoja (saatu 20.8.2018) 

• Enviro 2016. Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaava. Ekologisten yhteyksien selvitys 2016 Es-
poonkartanon–Gumbölen alueella. Espoon kau-
punkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2016

Ekologisen verkoston kohdalla merkittävä lähtötie-
to on myös E18 moottoritien läpäisevien ekologis-
ten yhteyksien sijainti. Ratakäytävä sijoittuu suurel-
ta osin moottoritien maastokäytävän läheisyyteen, 
jolloin on otettava huomioon, että ekologinen yh-
teys läpäisee sekä radan että moottoritien samalla 
alueella.  

Mm. hirvieläinten kulkureiteistä saatiin tietoa myös 
asukkailta ja sidosryhmiltä työpajatilaisuuksissa. 
Lähtötietona hyödynnetään myös tietoja merkittä-

vän lajiston, kuten liito-oravan, ja niiden kulkuyhte-
yksien esiintymisestä hankkeen vaikutusalueella.  

8.2  Nykytilanteen kuvaus 

Nykytilanteessa radan maastokäytävä sijoittuu Es-
poosta Lohjan Suomusjärvelle lähelle E18 moot-
toritien maastokäytävää. Moottoritie muodostaa 
alueella nykytilassa merkittävän estevaikutuksen. 
Tien läpäiseviä ekologisia yhteyksiä on tunneleiden 
lakialueiden lisäksi siltojen alla. Moottoritien jaksol-
la on myös rakennettuja vihersiltoja ja joitakin lii-
to-oravan puustoyhteyttä tukemaan tarkoitettuja 
puustoistutuksia. Suomusjärveltä Salon suuntaan 
maastokäytävä erkanee moottorien maastokäytä-
västä.  

8.2.1. Espoo 

Ensimmäisenä osuudella 21–22 on Mynttilän kaut-
ta Nuuksiosta Espoon keskuspuistoon johtava maa-
kunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys. Yhteys on 
merkitty viheryhteystarpeena Uudenmaan 4. vai-
hemaakuntakaavaan, ja se on tärkein Espoon kes-
kuspuiston yhteyksistä ja riittävän puustoinen, jot-
ta esimerkiksi liito-oravat pystyvät nykyisen radan 
siellä ylittämään (Hirvensalo 2014). Lisäksi lyhyt ra-
tatunneli mahdollistaa eläimille kulkuyhteyden. Es-
poon kaupunki on selvityksessään (Hirvensalo 2014) 
tunnistanut alueella ekologisen yhteyden kehittä-
mistarpeen. Ratakilometrillä 22 ratalinja ylittää Es-
poojoen. Yhteys on määritelty maakunnallisesti 
tärkeäksi viheryhteystarpeeksi vahvistetussa Uu-
denmaan maakuntakaavassa. 

Espoossa osuudella ratakilometrivälillä 22–28+500 
linjaus sijoittuu metsäiseen maastoon, jossa se ylit-
tää kolme kertaa Gumbölenjoen. Alue kokonaisuu-
dessaan on tiivistä ekologisten yhteyksien verkostoa 
ja ydinaluetta, ja siihen liittyy myös maakuntakaavan 
virkistysalue (Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaa-
va) ja viheryhteystarpeita (vahvistettu Uudenmaan 
maakuntakaava) ja luontokohteita, suojelualue ja 
liito-oravaa. Vuonna 2018 tehdyn kyselyn yhtey-
dessä toteutetussa metsästäjäkyselyssä todettiin, 
että alueella liikkuu mm. peuroja, kettuja, mäyriä, lii-
to-oravaa ja pienriistaa, kuten jäniksiä. Alueen kes-
keisiä piirteitä jaoteltu alla: 

• Ratakilometrillä 23 on metsäinen kallioalue, 
joka mahdollistaa Nuuksiosta Espoon keskus-
puistoon ja Mustalahden suuntaan lähtevien Es-
poonjokea seuraavien riistaeläinten ja muiden 
maanisäkkäisen käyttämät yhteydet säilymisen. 
Kilometrin 24 kohdalla Mynttilän golfkentän 
poikki ja sillan ali kulkee Gumbölenjoki, joka yh-
distää Nuuksion pohjoisessa Mustalahteen me-
ren rannassa. Nuuksion ja Mustalahden ja Nuuk-
sion ja Espoon keskuspuiston välisiä yhteyksiä 
nykyisellään heikentää Turunväylä, mutta riis-
ta-aidan katkokset mahdollistavat hirvieläinten 
liikkumisen niiden välillä.  

• Ratakilometrillä 25 metsäisessä ja varsin jyrk-
käreunaisessa laaksossa sijaitsee Stampforsen. 
Paikka on osa Kvarnträsketin rannan yksityis-
maiden suojelualuetta ja osa Gumbölenjokea. 
Espoon ekologisen verkoston selvityksessä kos-
ken eteläpuolinen yhteys on määritelty maakun-
nallisesti tärkeäksi. 

• Svartbäckträsketin yhteys sijoittuu ratakilomet-
rivälille 26–27. Alueella kyselyn perusteella liik-
kuu runsaasti valkohäntäpeuroja ja hirviäkin. Ny-
kyisin yhteyttä rajoittaa Turun moottoritie, joka 
alueella on aidattu. Alitus voi olla mahdollista 
Gumbölenjokea pitkin sillan ali. Tähän on Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa (29.11.2017) 
ja vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavas-
sa merkitty viheryhteyden kehittämistarve. Ki-
lometrin idempänä tien hirviaidoissa alkaa olla 
katkoksia, mutta asutus haittaa liikkumista.  

• Ratalinjauksen tuntumaan sijoittuu ratakilomet-
rillä 28 Kakarlammin suojelualue. Kakarlammin 
suojelualueen tuntumassa on maakunnallisesti 
arvokkaita luontokohteita ja liito-oravahavain-
toja. 

Kolmirannassa (ratakilometrillä 32) on pienen Pit-
känen-järven rannalla liito-oravan elinympäristöä, 
sirolampikorentoja, suojeltuja luontotyyppejä ja no-
roja pienehköllä keskeltä kaventuneella alueella. 
Alueella kyselyssä on ilmoitettu liikkuvan myös peu-
roja, hirviä, kettuja ja jäniksiä. Alueelle on merkitty 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen 
liitekartassa 2 (29.11.2017) viheryhteystarve. Yhteys 
on nykytilanteessa moottoritien huomattavasti hei-
kentämä. Pienriistalle ja ketuille liikkuminen onnistuu 
läheisiä moottoritien alikulkuja hyödyntäen, mutta 
hirvieläinten liikkuminen on nykyisin hankalaa.  
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8.2.2. Kirkkonummi  

Veikkolan itäpuolella (ratakilometrivälillä 33–35) 
on maakuntakaavaan merkitty Nuuksion kansallis-
puiston eteläinen viheryhteystarve, joka seurailee 
E18-moottoritien alittavaa Pikaraistenojaa. Nykyti-
lanteessa metsäisen yhteyden katkaisee moottori-
tie hirviaitoineen. Turunväylän alikulut ja eritasoliit-
tymä osuudella eivät ole hirvieläinten näkökulmasta 
turvallisia liikenteellisistä syistä tai ovat turhan ah-
taita rohkaisemaan eläimiä liikkumiseen, joten maa-
kuntakaavamerkinnästä huolimatta yhteys ei nyky-
tilassaan ole maakunnallisesti tärkeä.   

Ratakilometrillä 37 kohdalle sijoittuu Perälänjärvel-
tä Lamminjärvelle laskeva uoma Välioja ja kyselyssä 
ilmoitettu peurojen kulkureitti. Kohde on Veikkolan 
taajama-alueella. Nykyiset järjestelyt sisältävät uo-
malle E18-moottoritien alituksen putkessa sekä be-
tonisen alikulun, jotka mahdollistavat pienriistan liik-
kumisen. Uoman kohdalla on matala meluaita, joka 
mahdollistaa myös peurojen ylityksen, joskaan se 
liene ei toivottavaa, koska ylitys vie taajama-alueen 
keskellä sijaitsevalle Lamminjärvelle. Yhteyden mer-
kitys on paikallinen.  

8.2.3. Vihti 

Veikkolan länsipuolella kilometrin 38 kohdalla moot-
toritien hirviaidat loppuvat, ja eläimet pääsevät va-
paammin liikkumaan tien poikki. Tämä mahdollistaa 
toimivat, joskaan ei turvalliset, ekologiset yhteydet 
Nuuksion ja Myllykylän‒Niemenkylän metsäaluei-
den välillä. Yhteys on merkitty vahvistettuun Uuden-
maan maakuntakaavaan viheryhteystarpeena.  

Alueella ratakilometrillä 41 kohdalla on Huhmar-
järveltä Palojärvelle laskeva Huhmarjoki, joka toi-
mii ekologisena yhteytenä pienemmille eläimille ja 
mahdollisesti myös hirvieläimille. Uoman yhteyteen 
on Turun väylälle rakennettu alikulku, jota kehys-
tää runsas kasvillisuus. Uoma laaksoineen toiminee 
alueella tärkeänä eläimistön liikkumisyhteytenä, ja 
rantapuustossa viihtyy arvokasta lajistoa. Yhteys on 
paikallisesti tärkeä.  

aalulta 42 Porintien ja Mt110:n risteyksestä alkaa 
noin kilometrille 46 saakka ulottuva osuus, jossa ris-
teilee Yövilästä ja Kahvimaasta metsäisiä yhteyksiä 
pohjoiseen moottoritien riista-aitojen estämättä. 
Alueella on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan 
merkitty viheryhtystarve. Osuuden länsipäädyssä 
on nykyisin myös liito-oravaa, uhanalaisia luonto-
tyyppejä ja pieniä suojelualueita metsäisellä alueel-

la. Osa arvoista tukeutuu Mäyräojan itäiseen haa-
raan. Alue on maakuntaliiton selvityksessä (2018) 
määritelty korkeimman prioriteetin alueeksi, joten se 
on osa maakunnallisesti tärkeää viheralueverkostoa.  

Ratakilometrillä 46 hankesuunnitelmassa päära-
dasta haarautuu raide pohjoiseen. Kyselyssä kilo-
metrin 47 kohdalle on osoitettu hirvien ja peurojen 
kulkureittejä.  

8.2.4. Lohja 

E18-moottoritien hirviaidat jatkuvat kilometrin 46 
kohdalla länteen. Osuudella 46–51 ei ole paikallista 
suurempaa merkitystä ekologisten yhteyksien kan-
nalta, lukuunottamatta Lohjanharjun risteyskohtaa. 
Kilometrille 49 sijoittuu harjun kanssa poikittainen 
viheryhteystarvemerkintä (Uudenmaan vahvistettu 
maakuntakaava), joka maastossa ylittää Kehätien ja 
nykyisen radan. 

Nykyisin moottoritiessä on kaksi hirvieläinten liik-
kumisen mahdollistavaa alikulkua välillä 49–50, li-
säksi kohdalla 51+350 on vihersilta. Kyselyn tulosten 
perusteella eläimet myös käyttävät vihersiltaa. Sil-
ta yhdistää Niemijärven eteläpuoliset metsät Loh-
janharjun pohjoispuoliseen suoalueeseen ja suo-
jeltuihin metsiin (Lohjanharju ja Ojamonkangas, 
SACFI0100031) sekä kauempana Myllykylän–Nie-
menkylän maakunnallisesti merkittäviin ydinaluei-
siin. Yhteyttä tosin heikentää nykytilanteessa Loh-
janharjun eteläpuolinen maankäyttö. Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaavassa vihersillan kohdal-
le on merkitty viheryhteystarve nykyisen radan ja 
E18-moottoritien poikki.  

Lohjan alueella on laajoja metsäisiä kallioalueita, 
sekä peltojen pirstomaa maa- ja metsätalousalu-
etta, jolla metsien kytkeytyneisyys on moottoritien 
lisäksi heikentynyt myös radan suuntaisesti, kal-
lioiden välisten peltoalueiden pirstoessa sitä. Myös 
metsätalous vaikuttaa metsän ikärakenteeseen ja 
laatuun. Vanhoja ja luonnontilaisen kaltaisia metsiä 
on suhteellisen vähän. 

Lohjan alueella radan rinnalla oleva moottoritie on 
aidattu käytännössä koko matkalta, jolloin moottori-
tien läpäisevät ekologiset yhteydet keskittyvät tun-
nelijaksoille, riittävän leveiden siltojen alle sekä ra-
kennettujen viheryhteyksien varaan. Lohjan alueella 
moottoritiellä on useita pitkiä tunnelijaksoja, jot-
ka ovat mahdollistaneet kallioisten metsäalueiden 
ja niiden kautta kulkevien yhteyksien säilyttämisen. 
Samoin erityisesti pitkät vesistösillat mahdollista-

vat kuivapolkujen säilyttämisen, turvaamaan lajis-
tolle rantojen myötäisiä ekologisia yhteyksiä. Myös 
kapeammat tunnelit ja putket, toimivat pienemmän 
lajiston yhteyksinä. Moottoritielle on toteutettu joi-
takin vihersiltoja sekä mm. liito-oravan ylityspai-
koiksi istutettua puustoa.  

Lohjan alueella ratakäytävälle ei sijoitu yhtäkään 
Uudenmaan 13:a laajasta yhtenäisestä metsä-
alueesta (Väre, ym. 2007). Ekologisen verkoston kan-
nalta Lohjan osuuden ratakäytävä kuitenkin halkoo 
alueita, jotka kytkevät laajoista yhtenäisistä met-
säalueista Kisko–Pohjan järviylängön ja Tammelan 
ylängön eteläosan toisiinsa. Pinta-alaltaan pienem-
mistä luonnon ydinalueista ratakäytävä halkoo nel-
jää: Karnaisten metsäalue, Raatin Pitkämäen metsät, 
Raatin länsipuoliset metsät, Lintuniemi–Saukkola 
alueen metsät sekä pieneltä osin myös, pääasiassa 
Salon puolelle sijoittuvaa huomattavan laajaa Kis-
kon ja Someron Oinasjärven välisiä metsäalueita. 
Maakunnallisesti merkittäviä viheryhteystarpeita 
(maakuntakaava) Lohjan alueella on tunnistettu viisi.  

8.2.5. Salo 

Salon alue on pääosin maaseutua, jossa rakentami-
nen on keskittynyt kyliin. Alueella vuorottelee laajat 
harvaan rakennetut metsäselänteet ja peltolaaksot. 
Salon alueella rata sijoittuu pääosin uuteen maas-
tokäytävään erilleen moottoritiestä. Ratakäytävä 
noudattaa E18-moottoritien linjausta Suomusjärven 
länsipuolelle asti, jolloin myös moottoritien aitaus 
loppuu. Moottoritietä lukuun ottamatta alueen ny-
kyiset tiet ovat sen verran vähäliikennöityjä, että ne 
eivät muodosta merkittävää liikkumisestettä eläi-
mille.  

Salon alueella moottoritie on aidattu Lohjan suun-
nalta tultaessa Siitoonjärven länsipuolelle saakka. 
Länteen edettäessä radan maastokäytävä on moot-
toritien läheisyydessä, sen eteläpuolella Suomusjär-
ven länsipuolelle, jossa rata kaartaa kohti etelää ja 
erkanee moottoritiestä. Salon alueella rata sijoittuu 
pääosin uuteen maastokäytävään erilleen moottori-
tiestä. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista. Radan 
maastokäytävä sijoittuu peltoaukeille tai niiden lai-
tamille Aneriojokilaaksossa, Hirsijärven ympäristös-
sä, Muurlan alueella ja Salon keskustan itäpuolella. 
Aitaamaton rata on verrattain harvaan liikennöity, 
joten monet lajit voivat ylittää sen ongelmitta, silloin 
kuin rata ei sijoitu esimerkiksi korkealle penkereelle 
tai leikkaukseen. Toisille lajeille, kuten liito-oravalle, 
katko puustoisessa yhteydessä voi kuitenkin muo-
dostaa merkittävän estevaikutuksen.  

Alueen metsäiset selänteet ovat lähes kauttaaltaan 
luonnon ydinaluetta (Sito 2017). Turun tiepiirin hirvie-
läinselvityksessä on tunnistettu hirvieläinten talvi-
alueet ja peura-alueet (Tiehallinto 2008). Salon seu-
dun maakuntakaavassa tai alueen yleiskaavoissa ei 
ole osoitettu ekologisia yhteyksiä. Ydinalueet, hirvie-
läinten talvialueet ja peura-alueet sijoittuvat seu-
raavasti: 
• Ahtialan itäpuoleisella metsäselänteellä on ydi-

naluetta, hirvien talvialuetta ja peura-aluetta (n. 
kmv. 88–89) 

• Ahtialan ja Sammalon välisellä metsäselänteel-
lä on ydinalue ja hirvien talvialue (n. kmv 93–96) 

• Muurlan itäpuoleisella metsäselänteellä on ydi-
nalue ja hirvien talvialue (n. kmv 102–104+500) 

• Muurlan ja Lintupellon välillä on ydinaluetta (n. 
kmv 110–11+500) 

 
Salon ekologisista yhteyksistä maakunnallisesti 
merkittäviksi tulkittavia yhteyksiä ovat Suomusjär-
ven sekä Riitjärven–Karhunummen ydinalueen yhte-
ydet.

8.3  Arviointimenetelmä 

Ekologiset yhteydet tässä tarkastelussa kattavat 
laajat metsään ja puustoon perustuvat monien laji-
en hyödyntämät yhteydet ja maakunnallisesti mer-
kittävät yhteydet ja yhteystarpeet siten, kuin ne on 
maakuntakaavoituksen yhteydessä määritelty. Yk-
sittäisten lajien osalta ekologisia yhteyksiä on käsi-
telty kutakin lajia käsittelevässä luvussa. Esimerkik-
si liito-orava vaati puustoisen latvusyhteyden, jonka 
toteutuminen rata-alueen poikki on radan ja sen suo-
ja-alueen puuttomuuden tai matalan puuston vuok-
si haastavaa. Virtavesien kohdalla on huomioitava 
mm. saukon ja taimenen tarpeet. Vaikutuksia ekolo-
gisiin yhteyksiin liito-oravan ja saukon kannalta arvi-
oidaan luvussa 10. Veden laatuun ja siitä aiheutuviin 
ekosysteemin heikennyksiin ei ekologisten yhteyk-
sien käsittelyssä oteta kantaa, vaan ne käsitellään 
pintavesivaikutusten yhteydessä (Luku 15). Samassa 
yhteydessä käsitellään myös vaikutukset taimeneen 
ja vuollejokisimpukkaan.  

Radan rakenteet aiheuttavat esteitä eläinten liikku-
miselle. Radan estevaikutus poikkeaa teiden estevai-
kutuksesta aitaamattomilla alueilla siinä, että radan 
liikennöinti on harvempaa, päällysrakenne on erilai-
nen ja varsinaisen raidealueen leveys on tiealuet-
ta kapeampi. Tällöin radan ollessa maan tasolla on 
estevaikutus monille lajeille vähäisempi kuin leveän 
ja vilkkaasti liikennöidyn tien muodostama estevai-
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kutus. Lisäksi radan yhteyteen rakennetaan 1,4–1,8 
metriä korkea suoja-aita taajama-alueille sekä kal-
lio- ja maaleikkauksille. Suoja-aita estää riistaeläin-
ten liikkumisen samoin kuin hirviaita maantien yh-
teydessä.   

Radan ympäristö pidetään matalakasvustoisena 30 
metrin vyöhykkeellä radan molemmin puolin. Tämän 
tarkoituksena on turvata radan liikennöinti niin, että 
raiteille tai sähkölinjoille ei pääse kaatumaan pui-
ta. Matalakasvuinen vyöhyke muodostaa nykyisin 
puustoisilla alueilla maastoon aukon, joka on vai-
keasti ylitettävissä joillekin lajeille, kuten tiukasti 
suojellulle liito-oravalle. Siltojen ja korkeiden pen-
gerten alueella puustoa voidaan säilyttää lähempä-
nä rataa. Rata muodostaa kuitenkin aukon metsäi-
seen yhteyteen muuten kuin tunneleiden alueella. 
Eläinten kulkuyhteyksiä ja niihin kohdistuvaa este-
vaikutusta on Suomessa tutkittu enemmän tiealu-
eiden osalta. Tutkimukset antavat myös ratahank-
keessa sovellettavaa tietoa eläinten suosimista 
kulkuyhteyksistä. Teitä läpäisevien kulkuyhteyksien 
vaatimuksia on tarpeen tarkastella myös siksi, että 
tarkasteltava radan maastokäytävä sijoittuu suurel-
ta osin lähelle E18 moottoritien maastokäytävää, ja 
näillä osuuksilla radan läpäisevien yhteyksien tar-
kastelussa on tarpeen huomioida myös moottoritien 
estevaikutus ja sen läpäisevien ekologisten yhteyk-
sien sijainti. 

Aidattujen alueiden ja korkeiden penkkojen alueel-
la voidaan käyttää pieneläinputkia eläinten kulku-
yhteytenä. Näiden kannalta merkittävää on put-
ken sijainti ympäristössä, putkia käyttävä lajimäärä 
riippuu myös putken halkaisijasta. Vaikka eläimet op-
pivat käyttämään myös sadevesitunneleita kuivina 
aikoina, on kunnolla toimivan pieneläintunnelin mie-
luiten pysyttävä kuivana (Niemi ym. 2007). 

Rakennettujen alueiden reunavaikutus on huomioi-
tava ekologisia yhteyksiä mitoitettaessa. Parhaiten 
yhteytenä palvelee vähintään useita satoja metre-
jä leveä yhtenäinen luonnonalueiden muodostama 
jatkumo. On myös esitetty, että kapeammat osuu-
det eivät saisi olla leveyttään pitempiä (Väre ja Krisp 
2005). Ekologisen yhteyden laadun merkitys kasvaa 
luonnon ydinalueiden välisen matkan pidentyessä. 
Kapeat nauhamaiset yhteydet altistuvat kokonaan 
reunavaikutukselle. Luonnonalueiden pirstoutuessa 
on turvattava lajiston elinympäristöjen väliseen liik-
kumiseen soveltuva riittävä yhteys, jotta laajempien 
luonnon ydinalueiden väliset yhteydet, tai paikalli-
sen arvokkaan lajiston elinympäristöjen väliset yh-
teydet voivat toteutua. 

Arvioinnissa on tarkasteltu radan vaikutusta ole-
massa olevaan ekologiseen verkostoon. Ekologisen 
verkoston herkkyys liittyy sen palveleman lajiston 
tarpeisiin ja nykytilaan. E18-moottoritie on ennes-
tään kaventanut ekologisia yhteyksiä monin paikoin 
ja moottoritien ja radan yhteisvaikutus on otettu 
huomioon arvioinnissa. 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla 
muutokseen suuruutta ja kohteen herkkyyttä arvi-
ointikehikon mukaisesti (Taulukko 17).  

Vaikutukset arvioidaan keskittyen maakunnallises-
ti tärkeisiin yhteyksiin ja kuntakohtaisesti tai tar-
vittaessa yksittäisiin yhteyksiin tarkentaen, minkä 
jälkeen kokonaisuutena koko Varsinais-Suomen eko-
logisten yhteyksien toimintaan.  

Arvioinnissa huomioidaan E18-moottoritien aiheut-
tama estevaikutus siten, että mikäli moottoritie on 
jo ennestään heikentänyt yhteyttä huomattavasti, 
lähtöaineistoissa maakunnallisesti tärkeäksi yhtey-
deksi määriteltyä yhteyttä ei voida arvioinnissa pitää 
maakunnallisen tasoisena. Toisaalta moottoritielle 
toteutettuja ekologisia yhteyksiä edistäviä toimenpi-
teitä, kuten vihersiltoja tai vihreitä/sinisiä alikulkuja, 
pidetään arvioinnissa erityisen tärkeinä. Mikäli näitä 
yhteyksiä heikennetään, vaikutusta pidetään lähtö-
kohtaisesti merkittävänä ja lieventämistoimia suosi-
tellaan. 

Arviointimenetelmään liittyy epävarmuuksia. Eko-
logisten yhteyksien tarkastelusta on rajattu pois 
muissa osioissa käsiteltäviksi esim. liito-oravavaiku-
tukset ja pintavesivaikutukset. Mikäli nämä huomioi-
taisiin merkittävyyden määrittelyssä, arvio voisi olla 
huomattavasti esitettyä voimakkaampi. Radan myö-
tä muuttuvaa maankäyttöä ei myöskään voitu huo-
mioida merkittävyyden arvioinnissa, vaikka siihen 
toisinaan sanallisesti viitataankin.  

Ratakäytävä muodostaa noin 90 km pitkän itä-län-
sisuuntaisen maastokäytävän, jonka suoja-alueel-
la voi olla matalaa puustoa ja kasvillisuutta. Tähän 
muodostavat poikkeuksen tunnelialueet, joita rata-
linjalle tulee runsaasti. Siltojen ympäristössä puuton 
alue voi olla kapeampi, kuin maan tasaan sijoittuvalla 
ratajaksolla. Maan pinnassa tai leikkauksessa kulke-
va rata kuitenkin pirstoo metsäalueita ja muita luon-
non alueita, ja syvät leikkaukset tai aidatut osuudet 
estävät tehokkaasti myös radan ylittämisen.  

8.4.2. Haittavaikutusten lieventäminen 

Vaikutuksia lieventävät tunnelijaksot, radan pitkät 
sillat ja pienemmät alikulut. Etenkin paljon käytetty-
jen yhteysalueiden, kuten virtavesien varsien ja ran-
tojen, sekä nykytilassa laajojen yhtenäisten metsä-
alueiden hyvät kulkuyhteydet rata-alueen poikki on 
taattava soveltuvin rakenneratkaisuin. 

Vesistöylitysten kohdalla on säilytettävä vesis-
töjen reunoilla ekologisina yhteyksinä kuivapolut. 
Myös kookkaisiin rumpuihin voidaan asentaa kuiva-
hyllyt pienempien lajien kulkuyhteydeksi. Erityises-
ti pitempien vesistösiltojen kohdalla tulee huomioida 
myös suurempien eläinten mahdollisuus alittaa silta 
maitse.  Pieneläimiä varten on pitkillä pengerjaksoil-
la hyvä sijoittaa pieneläinyhteyksinä toimivia putkia 
radan ali.  

Hankkeen suunnittelussa on hyvä huomioida keskei-
set ydinalueet ja ekologiset käytävät esimerkiksi si-
ten, että vältetään eläinten liikkumista estävien ra-
kenteiden sijoittamista keskeisille kohteille. Mikäli 
halutaan välttää eläinonnettomuuksia, ratasuunnit-
telun yhteydessä keskeisille kohteille voidaan suun-
nitella riistasiltoja ja alikulkuja sekä mahdollisesti 
riista-aitoja, jotka ohjaavat eläimet ylittämään rata 
halutussa kohtaa. Etenkin tunnelien suunnittelun 
yhteydessä voidaan pyrkiä turvaamaan eläinten liik-
kumista. Espoo–Salo -oikoradan suunnittelussa on 
syytä huomioida ja yhteen sovittaa rataan liittyvät 
eläinten liikkumista ohjaavat rakenteet E18-moot-
toritien yhteydessä toteutettuihin tai toteutettaviin 
rakenteisiin, kuten riistasillat, alikulut ja hirviaidat. 
(Sito 2017.) 

8.4.3. Espoo 

Espoon keskuspuiston ja Mynttilän välisen ekologi-
sen yhteyden kohdalla (KM 21–22) hankesuunnitel-
massa nykyisen lyhyen rautatietunnelin kohdalla on 
kallioleikkaukset. Ratakäytävän leventämisen myö-

Taulukko 17. Vaikutustenarviointikehikko. 

Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin peri-
aate 

Muutoksen suuruus 

Pieni Suuri

Kohteen herkkyys/ 
status 

Paikallinen Vähäinen vaikutus Vähäinen/Kohtalainen vaikutus 

Maakunnallinen Vähäinen/Kohtalainen 
vaikutus 

Merkittävä vaikutus 

8.4  Vaikutukset ekologisiin 
yhteyksiin 

8.4.1. Vaikutusten muodostuminen 

Espoo–Salo -oikoratahankkeen vaikutukset alueen 
ekologisiin yhteyksiin liittyvät radan rakenteiden ai-
heuttamaan estevaikutukseen ja mahdolliseen eko-
logisesti yhtenäisten alueiden (luonnon ydinalueet) 
tai ekologisten verkostojen pirstoutumiseen. Ra-
dan rakentaminen moottoritien E18 kanssa samaan 
maastokäytävään vahvistaa moottoritien luomaa 
este- ja häiriövaikutusta alueella. Suunnittelun eri-
tyinen haaste on säästää sellaiset ekologiset yhte-
ydet, jotka säilyttävät eläimille luontaisen kaltaiset 
kulkureitit molempien esteiden läpi (rata ja mootto-
ritie). (YVA 2010) 

Radan rakentaminen uuteen maastokäytävään syn-
nyttää estevaikutuksen uudelle alueelle. Oikorataa 
varten tehtävä maastokäytävä on pääsääntöises-
ti sen verran kapea ja harvaan liikennöity, että se ei 
suoranaisesti estä eläinten liikkumista puolelta toi-
selle. Rata kuitenkin pirstoo luontoalueita ja luo uu-
sia reuna-alueita ja haittaa ekologisen yhteyden to-
teutumista etenkin, mikäli radan yhteyteen liittyy 
eläinten kulkua estäviä rakenteita. Myös radan si-
joittuessa korkealle penkereelle tai leikkaukseen, 
muodostuu maastokäytävästä maata pitkin liikku-
ville lajeille merkittävä kulkueste. 

Raideliikenne on harvempaa kuin moottoritieliiken-
ne, ja monin paikoin radan voi ylittää helpommin kuin 
moottoritien. Rataa ei aiota aidata muualla kuin kal-
lioleikkausten ja taajamien alueella. Meluseinät tai 
pitkät kallioleikkaukset, ja joillakin lajeilla (esim. lii-
to-orava) avoin alue kuitenkin estävät kulun radan 
poikki. Tarvittavat huoltotiet leventävät maastokäy-
tävää. Rata tuo myös ajoittaista häiriötä, kuten me-
lua ja valoja, uusille alueille. (YVA 2010) 
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tä puustoinen yhteys katoaa ja kalliotunneli katkai-
see kulkuyhteyden. Yhteys on maakunnallisesti tär-
keä ja muutos on suuri, joten vaikutus arvioidaan 
merkittäväksi.  

Espoonjoki ekologisena yhteytenä on maakunnalli-
sesti tärkeä. Siltaratkaisut mahdollistavat Espoonjo-
en vesistöyhteyden (KM 22) säilymisen. Riistaeläin-
ten ja muiden maalla liikkuvien eläinten liikkumiseen 
Espoonjokivartta pitkin radan rakentamisesta ai-
heutuva muutos on vähäinen, sillä Espoonjoen ylit-
tävät ratasillat mahdollistavat hyvät kulkuyhteydet 
hirvieläimillekin. Vaikutusten merkittävyys Espoon-
joen osalta arvioidaan siis korkeintaan kohtalaiseksi. 

Metsäisellä osuudella 22–28+500 ratalinjalla on 
suunniteltu kaksi pitkää tunnelia sekä kolme pitkää 
vesistöä ylittävää siltakokonaisuutta. Osa radasta 
sijoittuu kalliokaukaloon ja tulevat taajama-alueet 
aidataan, mikä kaventaa jonkin verran alueen met-
säisiä ekologisia yhteyksiä. Betonitunnelin raken-
taminen aiheuttaa työnaikaista haittaa ekologisille 
yhteyksille. Maanisäkkäiden liikkuminen ei alueel-
la esimerkiksi Mustalahden ja Nuuksion sekä Nuuk-
sion ja Espoon keskuspuiston välisillä yhteyksillä ei 
esty, mutta radasta aiheutuu häiriövaikutusta ja se 
muuttaa joitakin kulkureittejä. Muutos on maakun-
nallisesti tärkeiden ekologisten yhteyksien kannal-
ta vähäinen. Näin ollen vaikutusta maanisäkkäiden 
suosimiin metsäalueisiin perustuviin ekologisiin yh-
teyksiin pidetään osuudella merkittävyydeltään kor-
keintaan kohtalaisina.  

• Stampforsenin kohdalla kilometrillä 25 rakenta-
minen heikentää myös maanisäkkäiden ekologis-
ta yhteyttä, sillä kosken ylitystä varten raken-
nettava silta on hyvin matala. Sillan alla säilyy 
kuiva yhteys, mutta se on alle metrin korkea, 
joten isommat eläimet eivät pääse alitse. Sillan 
eteläpuolella rata kuitenkin menee tunneliin, jo-
ten yhteys korkeammalla kalliolla säilyy nykyi-
sellään. Tulevaisuudessa kuitenkin ratalinjaan 
liittyvä suunniteltu maankäyttö voi kuitenkin 
vaikuttaa yhteyteen merkittävästi. Stampfor-
senin yhteydelle löytyy myös korvaavia yhteyk-
siä esimerkiksi Svartbäckträsketillä (KM 26–27). 
Paikallisesti Stampforsenin yhteyden katkeami-
sen vaikutus on merkittävä, mutta korvaavien 
yhteyksien säilymisen vuoksi maakunnallisella 
tasolla verkosto heikkenee vain vähäisesti.   

• Svartbäckträsketin yhteyden kohdalle (KM 26–
27) on suunniteltu rataan pitkä silta. Rataa ei 
myöskään alueella ole tarvetta aidata asemi-
en tai taajama-asutuksen vuoksi. Tämä virtave-

teen perustuva maanisäkkäiden yhteys muut-
tuu vähäisesti rakentamisen myötä, sillä radalle 
suunniteltu yhteyttä koskeva siltaratkaisu on 
huomattavasti E18-moottoritien vastaavaa sil-
taratkaisua parempi. Vaikutus Svartbäckträs-
ketiin yhteyteen maanisäkkäiden näkökulmasta 
arvioidaan vähäiseksi. 

• Osuudella 22–28+500 on huomioitava, että tule-
vaisuudessa rataa suuremmat vaikutukset eko-
logisiin yhteyksiin on rataan liittyvillä Espoon 
maankäytön suunnitelmilla. Espoon maankäy-
tön suunnitelmat Gumbölen alueella heikentä-
vät Gumbölen länsipuolista yhteyttä, mutta itä-
puolista yhteyttä on suunnitelmissa kehittää, 
etenkin E18-moottoritien ylityksen osalta (Es-
poon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos 
29.11.2017).

• Uusi linjaus erottaa osan Kakarlammin suoje-
lualuetta ympäröivästä ja siihen ekologisesti 
liittyvästä metsästä radan ja E18-moottoritien 
väliselle kaistaleelle. Tässä kohtaa metsäinen 
yhteys ei kuitenkaan jatku moottoritien toiselle 
puolelle, vaan Kakarlammin pääasiallinen yhteys 
kulkee Gumbölenjoen ja Nupurinjärven yhteyttä 
pitkin. Tämä pääasiallinen yhteys voi vähäises-
ti pidentyä. Vähäistä suurempia vaikutuksia Ka-
karlammin Nuuksion suuntaisiin yhteyksiin ei siis 
arvioida ilmenevän.  

Kolmirannan kohdalla ratakilometrillä 32 ratalinja-
us sijoittuu osin järven päälle yli 150 m pitkällä sil-
lalla halkaisten kohteen kahteen osaan. Sillan alikul-
kukorkeus on reilu kolme metriä, joten sieltä mahtuu 
riistaeläimet kulkemaan. Liito-oravan liikkuminen 
radan yli hankaloituu, sillä rannan puustoinen lat-
vusyhteys katoaa. Ratasuunnitelmassa Kolmiran-
nan kohdalla on noin 800 metriä meluseinää, ja kalli-
oleikkauksiin liittyen tulee myös suoja-aitoja. Radan 
rakentamisen myötä liikkuminen hankaloituu. Yh-
teyden tärkeys nykytilassaan on paikallinen ja muu-
tokset ovat suuria, joten vaikutus arvioidaan kohta-
laisiksi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
luonnoksessa (29.11.2019) tähän on osoitettu vihe-
ryhteyden kehittämistarve sekä radalle että moot-
toritielle. Olisikin suotavaa, että viheryhteyttä ke-
hitettäisiin moottorititiellä samaan kohtaan, missä 
radalle on Pitkäsen itäpuolelle suunniteltu ekologi-
sen yhteyden mahdollistava tunneli. 

8.4.4. Kirkkonummi  

Veikkolan itäpuolelle (KM 33–35) on radan yhteyteen 
suunniteltu meluntorjuntaa ja Veikkolan asema, jot-
ka itsessään eivät heikennä enää entisestään pahasti 
heikentynyttä Nuuksion eteläistä maakuntakaavaan 
merkittyä viheryhteyttä. Yhteys ei nykytilassa toimi 
maakunnallisesti tärkeänä yhteytenä, vaan korkein-
taan paikallisena, ja muutos yhteyteen on vähäinen, 
joten vaikutus arvioidaan vähäiseksi.  

Kunta suunnittelee alueelle uutta maankäyttöä ny-
kyisin metsäiselle alueelle, jolloin yhteyteen liitty-
vän alueen metsäisyys tulevaisuudessa kärsii. Yh-
teyden mahdollinen kehittäminen olisi järkevämpää 
suunnata ratakilometrin 34 itäpuolelle.  

Ratakilometrillä 37 sijaitsevalle Väliojan yhteyden 
kohdalle on suunniteltu yli 200 m pitkä silta, jonka 
alikulkukorkeus on parhaimmillaan yli viisi metriä, 
joka mahdollistaa hyvin eläinten liikkumisen. Uoma 
ei kuitenkaan sijoitu suunnitellulle sillalle, vaan sen 
itäpuolelle. Vesistövaikutukset on arvioitu Väliojaan 
merkityksettömiksi. Väliojan yhteys arvioidaan tär-
keydeltään paikalliseksi ja muutokset vähäisiksi, jo-
ten vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

8.4.5. Vihti 

Veikkolan länsipuolelle osuudelle 38–39 sijoittuu 
maakunnallisesti tärkeä yhteys, missä rata kulkee 
kallioleikkauksessa. Radan rakentaminen käytän-
nössä estää riistaeläinten liikkumisen osuuden poik-
ki, joten muutos arvioidaan suureksi ja vaikutukset 
merkittäviksi. Veikkolan länsipuolelle, mahdollises-
ti tämän osuuden tuntumaan, voi tulevaisuudessa 
olla tulossa vihersilta. Ratasuunnitelmat heikentä-
vät eläinten liikkumismahdollisuuksia merkittävissä 
määrin, joten vastaavalle vihersillalle olisi tulevai-
suudessa tarvetta myös radan osalta.  

Huhmarjoen yhteys (ratakilometri 41) arvioidaan pai-
kallisesti tärkeäksi. Rata ylittää uoman noin 130 m 
pitkällä sillalla, jonka alikulkukorkeus on jopa kym-
menisen metriä. Maanisäkkäiden kannalta liito-ora-
vaa lukuun ottamatta rata ei tässä kohtaa heikennä 
uomaan perustuvaa ekologista yhteyttä, joten vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi.  

Osuuden 42–46 ekologiset yhteydet arvioidaan 
maakunnallisesti tärkeiksi. Siellä on ensimmäinen, 
pitkä E18-moottoritien riista-aitojen katkaisematon 
metsäinen osuus linjauksella sekä yhteydet maa-
kuntakaavojen viheryhteysmerkintöjen ja lukuisien 

luontoarvojen perusteella. Rataan liittyvä kallioleik-
kaus katkaisee yhteyden itäpäästään ohjaten eläimiä 
lännemmäksi kohti Höytiönummen asemapaikkaa. 
Höytiönummen asemapaikan kohdalla aseman to-
teuttaminen, siihen liittyvä suunniteltu maankäyttö, 
1,5 kilometrin mittainen kallioleikkaus ja suoja-aidat 
halkaisevat alueen kahtia. Maakunnallisessa verkos-
tossa korvaavat yhteydet on kuitenkin periaattes-
sa mahdollista osoittaa aseman itä- ja länsipuolil-
ta. Nykyisten yhteyksien toiminta siis huomattavasti 
heikentyy samalla, kun kilometrin 42 kohdalla tehtä-
vä kallioleikkaus lisää painetta eläinten liikkumiselle 
Höytiönummen suuntaan. Radan aiheuttama muu-
tos maakunnallisesti tärkeään yhteyteen on näin ol-
len suuri, joten vaikutukset arvioidaan merkittäviksi.   

Kilometriltä 46 hankesuunnitelmassa haarautu-
van pohjoisen raiteen ylittävät ekologiset yhteydet 
ovat paikallisesti tärkeitä. Rataan ei tällä osuudella 
ole suunniteltu meluntorjuntaa ja siellä on tunne-
leita ja ekologiset yhteydet mahdollistavia siltarat-
kaisuja. Muutoksen suuruus arvioidaan vähäiseksi. 
Osa tunnelista rakennetaan betonitunnelina, joten 
työn aikana osa tunnelialueesta ei ole käytettävissä 
eläinten likkumiseen. Vaikutusten merkittävyys arvi-
oidaan yhteyksiin vähäiseksi.    

8.4.6. Lohja 

Lohjan alueella ratakäytävä osaltaan pirstoo met-
säalueiden verkostoa, mutta vaikutuksia ei katsota 
merkittäviksi.  Ekologiset yhteydet ja luonnon ydina-
lueet sijoittuvat taajama-alueiden ulkopuolelle, jon-
ne ei ole suunniteltu riista-aitoja tai meluaitoja.  Li-
säksi ratakäytävän tunneliosuudet ja siltaosuudet 
ovat sijainniltaan hyvin yhteneviä E18-moottoritien 
tunneli- ja siltaosuuksien kanssa. Tunneliosuudet 
painottuvat Lohjanharjun ja Raatin välisille alueil-
le. Hämjokilaaksossa rata sisältäisi puolestaan kol-
me siltaa. Nykytilanteessa Hämjokilaakson kohdalla 
moottoritien ylittävä yhteys ei tosin ole kovin hyvä 
mm. runsaiden kallioleikkausten vuoksi, eikä Häm-
joen alueella ole kuin yksi ylikulkutie ja yksi alikulku. 
Muista Lohjan alueen ekologisista yhteyksistä virta-
vesien ja muiden siltapaikkojen osalta eläinten kul-
kumahdollisuudet tulevat huomioiduksi mm. kuivan 
maan riistapenkkojen avulla. 

Ratakilometrivälillä 47–49 rataan on suunniteltu 
tunnelia ja jopa 1,5 km pitkä silta, jonka alikulkukor-
keus on korkeimmillaan yli 25 m. Muutos paikallisiin 
ekologisiin yhteyksiin on siis osuudella vähäinen, ja 
vaikutuksen merkittävyys vähäinen. 
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Kilometrillä 49 sijoittuvan maakuntakaavan viheryh-
teystarpeen kohdalle on tulossa muutoksia uuden 
radan vuoksi. Nykytilanteessa viheryhteys ylittää 
tässä rinnakkaisen Kehätien ja nykyisen junaradan 
alueella, jossa on metsikköä, peltoa, asutusta ja muu-
ta maankäyttöä, kuten moottorirata. Yhteys jatkuu 
vielä etelään, missä haasteen asettaa E18-mootto-
ritie. Suunnitelmien mukaan kohteelle rakennetaan 
mainittujen lisäksi kaksoisraide ja sen pohjoispuolel-
le nykyiseen Hangon rataan liittyvä raide. Kehätietä 
nostetaan siten, että se ylittää suunnitellun radan 
risteyksessä viheryhteyden itäpuolella. Liityntärai-
de rakennetaan risteyksen itäpuolella korkean muu-
rin päälle. Risteysalueen itäpuolella eläimet eivät 
muurin vuoksi pääse enää ylittämään rataa, mutta 
länsipuolella ylitys ei esty. Ylitystä kuitenkin haittaa 
radan vuoksi muodostuva uusi infra-käytävä, jossa 
rata rakennetaan jopa noin 4–5 m korkealle penke-
reelle. Ekologinen yhteys tässä kohtaa siis kaventuu 
ja sinne muodostuu yksi poikittainen infrakäytävä jo 
olemassaolevien lisäksi. Muutos alueen ympäristös-
sä etenkin tulevan risteyssillan itäpuolella on suuri, 
länsipuolella vähäisempi. Vaikutus arvioidaan mer-
kittävää vähäisemmäksi siksi, että yhteys on jo ny-
kyisin poikittaisten infrakäytävien ja muun maan-
käytön heikentämä, eikä uusi rata aiheuta yhteyden 
katkeamista. Vaikutus heikentyneeseen maakunnal-
lisesti merkittävään yhteyteen arvioidaan kohtalai-
seksi.

Ratakilometrillä 51 E18-moottoritien ylittävän viher-
sillan läheisyyteen on suunniteltu radan ylittävä sil-
ta, joka yhteyden säilyttämiseksi rakennetaan vähin-
tään samantasoiseksi ekologiseksi yhteydeksi kuin 
moottoritien vihersilta. Yhteys on maakunnallisesti 
tärkeä, ja muutokset siihen ovat vähäisiä, joten vai-
kutuksen merkittävyys muodostuu vähäiseksi.  

Lohjan alueen ratajaksolla maasto on korkeussuh-
teiltaan vaihtelevaa ja rata risteää maastonmuoto-
jen kanssa siten että tunnelijaksoja ja pitkiä siltoja 
tulee osuudelle suhteellisen paljon.  

Lohjan ratajaksolla on yli 5400 m tunneleita, joiden 
alueella ekologiset yhteydet säilyvät. Tunnelit ovat 
pääasiassa rinnakkaisia moottoritien tunneleiden 
kanssa, jolloin ekologinen yhteys läpäisee molem-
mat. Pitkien maasto- ja vesistösiltojen alitse saa-
daan myös säilytettyä toimivia yhteyksiä. Siltojen 
kohdalla, myös puustoa voidaan säilyttää lähem-
pänä rataa, koska ne eivät pääse kaatumaan sillalle. 
Etenkin liito-orava-alueiden läheisyydessä puustoa 
on säilytettävä siten että katko puustoyhteydessä 
on mahdollisimman lyhyt. Esimerkiksi Raatin alueel-
la on alikulkukorkeudeltaan yli 20 metriä korkeat sil-

lat. Tällaisten siltojen läheisyyteen voidaan istuttaa 
radan läheisyyteen puustoryhmiä myös nykyisille 
peltoaukeille, ja tukea näin liito-oravien kulkuyhte-
yksiä ratasiltojen ali sekä radan suuntaisesti metsä-
laikkujen välillä.   

Moottoritien rinnalla olevilla ratajaksolla on alikul-
kuja vastaavissa kohdissa kuin moottoritiellä. Ali-
kulut ovat tavallisesti tiejärjestelyjä varten ja ka-
peita, ajatellen hirvieläimille soveltuvia mieluiten yli 
25 m leveitä alikulkuja. Tervakorven tunnelilta län-
teen, aina Tuokkolan vihersillalle saakka on radan 
yleissuunnitelmassa esitetty useita pitkiä ja korkei-
ta ratasiltoja, jotka palvelevat myös ekologisina yh-
teyksinä. Samalla jaksolla moottoritien läpäisevät 
yhteydet ovat suhteellisen harvassa ja muodostuvat 
kapeista alikuluista. Tällä jaksolla on suunnittelussa 
kiinnitettävä huomiota eläinten kulun ohjaamiseen 
esim. Kasvillisuuden ja johdeaitojen sijoittelun avul-
la, etteivät hirvieläimet ohjaudu radan ja moottori-
tien välisille kapeikoille (noin kmv 68,5–75,5). 

Lohjan alueella (kuten myös koko Espoo–Lohja välil-
lä) radan sijoittumisessa on erityispiirteenä sen rin-
nakkaisuus moottoritien E18 kanssa. Tämä on huomi-
oitava, kun tarkastellaan radan läpäiseviä ekologisia 
yhteyksiä. Yhteyksien tulisi läpäistä kohtuullisel-
la etäisyydellä myös rinnakkainen moottoritie. Esi-
merkiksi suunnitellun Tuokkolan vihersillan sijainti 
on sellainen, että se tukee eläinten maakunnallisesti 
merkittävää kulkuyhteyttä radan poikki pitkän ja sy-
vän kallioleikkauksen alueella. Vastaavasti samalla 
jaksolla on moottoritielle toteutettu vihersilta.   

8.4.7. Salo 

Salon alueella moottoritie on aidattu Lohjan suun-
nalta tultaessa Siitoonjärven länsipuolelle saakka. 
Länteen edettäessä radan maastokäytävä on moot-
toritien läheisyydessä, sen eteläpuolella Suomusjär-
ven länsipuolelle, jossa rata kaartaa kohti etelää ja 
erkanee moottoritiestä. Salon alueella rata sijoittuu 
pääosin uuteen maastokäytävään erilleen moottori-
tiestä. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista. Radan 
maastokäytävä sijoittuu peltoaukeille tai niiden lai-
tamille Aneriojokilaaksossa, Hirsijärven ympäristös-
sä, Muurlan alueella ja Salon keskustan itäpuolella.  

Salon alueelle sijoittuu metsäselänteille paljon kal-
liotunneleita. Näissä kohdin radalla ei ole vaikutusta 
ekologisiin yhteyksiin. Myös peltojaksoilla on pitkiä, 
korkeita siltoja, joiden ali eläimet pystyvät vapaasti 
liikkumaan.  

Silloin kun rata ei sijoitu tunneliin tai sillalle kulkee 
se vaihtelevasti penkereellä, leikkauksessa ja maan 
tasossa. Leikkaukset ja korkeat penkereet muodos-
tavat eläimille kulkuesteen. Rata on kallioleikkauksia 
lukuun ottamatta aitaamaton ja verrattain harvaan 
liikennöity, joten monet lajit voivat ylittää sen ongel-
mitta kohdissa, jossa rata kulkee lähellä maantasoa. 
Nämä jaksot ovat kuitenkin verrattain lyhyet.  Toisille 
lajeille, kuten liito-oravalle, katko puustoisessa yh-
teydessä voi kuitenkin muodostaa merkittävän este-
vaikutuksen.  

Salon taajaman itäpuolella rata sijoittuu uuteen 
maastokäytävään, johon kumpuilevan maaston 
vuoksi suunnitellaan paljon siltoja, tunneleita ja kal-
lioleikkauksia. Tunnelit ja pitkät sillat helpottavat 
eläinten liikkumista alueella. Lisäksi rata sijoittuu Sa-
lon osuudella Kiskonjoen latvavedet Natura-alueel-
le. Muutos arvioidaan korkeintaan kohtalaiseksi, sil-
lä Salon itäpuolella yhteyksiin voi koitua suuriakin 
vaikutuksia. Salon itäpuolen ekologisista yhteyk-
sistä suuria vaikutuksia kohdistuu maakunnallises-
ti merkittäviksi tulkittavista yhteyksistä Suomus-
järven sekö Riitjärven–Karhunummen ydinalueen 
yhteyksiin. Kokonaisuudessaan muutos todennä-
köisemmin on kuitenkin vähäinen, sillä eläimet tot-
tuvat pidemmällä aikavälillä käyttämään muuttu-
via reittejä. Vaikutuksen merkittävyyden arvioidaan 
Varsinais-Suomen alueella olevan varovaisuusperi-
aatetta noudattaen kohtalainen, vaikkakin onkin to-
dennäköisemmin vähäinen.

Seuraavaksi on tarkasteltu radan vaikutusta luon-
non ydinalueisiin (Sito 2017, Tiehallinto 2008): 

• Ahtialan itäpuoleisella metsäselänteellä (n. kmv. 
88–89) rata kulkee maantasossa tai loivassa 
maaleikkauksessa noin 300 m jaksolla, jolloin 
rataa on mahdollista ylittää. Muuten rata kulkee 
syvemmässä leikkauksessa. Yhteys on maakun-
nallisesti merkittävä ja vaikutus pieni, jolloin vai-
kutus arvioidaan olevan korkeitaan kohtalainen. 

• Ahtialan ja Sammalon välisellä metsäselänteel-
lä (n. kmv 93–96) rata kulkee pääosin korkealla 
penkereellä tai syvässä leikkauksessa. Rata kul-
kee maantasossa kahdeksassa kohdassa, jon-
ka pituudet vaihtelevat muutamista metreistä 
muutamiin kymmeniin metreihin. Koska ratajak-
solla ei ole tunneliosuuksia ja maantasossa yli-
tettävissä olevat osuudet ovat verrattain lyhy-
et, on muutos suuri.  Yhteys on maakunnallisesti 
tärkeä, jolloin vaikutus arvioidaan merkittäväksi.

 

•  Muurlan itäpuoleinen metsäselänteellä (n. kmv 
101–104+500) on osittain avo-osuutta ja osit-
tain tunnelia. Kave-Rytkön ympäristössä (kmv 
101–102+600) rata kulkee pitkiä jaksoja lähellä 
maanpintaa (neljä jaksoa, jonka pituudet ovat n. 
70 m, 60 m, 90 m ja 20 m), jolloin rata on mah-
dollista ylittää. Muuten rata kulkee leikkaukses-
sa tai penkereellä. Rata kulkee tunnelissa n. kmv 
102+600–104+400. Tunneli toteutetaan pääosin 
kalliotunnelina. Kahdessa jaksossa se toteute-
taan betonitunnelina, jolloin sillä on työnaikaista 
vaikutusta ekologisiin yhteyksiin. Yhteys säilyy 
kuitenkin myös työn aikana sekä itä- että län-
sipuolella. Yhteys on maakunnallisesti tärkeä ja 
muutos pieni, jolloin vaikutus arvioidaan korkein-
taan kohtalaiseksi. 

• Muurlan ja Lintupellon välisellä ydinalueella (n. 
kmv 110–11+500) rata kulkee koko jaksolla kallio-
tunnelissa, joten ekologisiin yhteyksiin ei kohdis-
tu muutoksia. Yhteys on maakunnallisesti tärkeä 
ja vaikutus pieni, jolloin vaikutus arvioidaan vä-
häiseksi. 

8.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Ekologisten yhteyksien kannalta kriittisille paikoille 
on tarpeen suunnitella radan läpäiseviä ekologisen 
yhteyden muodostavia rakenteita, jotka huomioivat 
paikallisen lajiston tarpeet. Esimerkiksi liito-orava 
tarvitsee puustoisen latvusyhteyden. Riistaeläimille 
on toteutettava riittävän laajoja alikulkuja ja vihersil-
toja riittävän tiheästi, huomioiden keskeiset alueet.  

Arviointitulosten perusteella on osoitettu alueita, 
joilla yhteyksiä tulee kehittää ja turvata, esim. viher-
siltojen, alikulkujen ja pieneläinputkien avulla. Lii-
to-oravayhteyksien toteuttamiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomioita. Rata tulee toteuttaa siten että 
ekologisen verkoston osat radan eri puolilla säilyt-
tävät toimivat ja kattavat yhteydet ja erityisesti suo-
jeltavien lajien suotuisa suojelutaso ei vaarannu.  

Etenkin paljon käytettyjen yhteysalueiden, kuten vir-
tavesien varsien ja rantojen, sekä laajojen yhtenäis-
ten metsäalueiden hyvät kulkuyhteydet rata-alueen 
poikki on tarpeen taata soveltuvin rakenneratkai-
suin. Pieneläinten kulkuyhteyksien toteuttamiseksi 
on esimerkiksi pitkien korkeiden penkereiden jaksoil-
la tarpeen toteuttaa niille soveltuvia yhteyksiä, ku-
ten pieneläinputkia. 
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Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä tärkeimmät 
yhteydet liittyvät Nuuksion yli 10 000 hehtaarin laa-
jaan, yhtenäiseen metsäalueeseen. Linjaus kulkee 
Espoon päässä moottoritien E18 maastokäytävää 
mukaillen. Rata vahvistaa tien aiheuttamaa estevai-
kutusta. Tärkeää on turvata tarkemmassa suunnit-
telussa ekologinen yhteys Nuuksion alueelta etelään 
Kirkkonummelle ja Espooseen. Yhteydet Nuuksiosta 
etelään ovat jo ennestään osin heikentyneitä. 

Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä merkittävien 
vaikutusten välttämiseksi riittävät seuraavat lieven-
tämistoimet:  
• Espoon keskuspuiston yhteyden säilyttämisek-

si suositellaan yhteyden kehittämistä nykyistä 
koillisempaa Kauklahden ja Espoon keskuksen 
välisten Espoonjoen laakson peltojen kautta. Lii-
to-oravan yhteyksiä varten on lisäksi tarpeen 
harkita rakenteellisia ratkaisuja radan ylitys-
paikkaan. 

• Vihersillat osuudelle KM38–39 Veikkolaan parik-
si tulevaisuudessa suunniteltavalle E18-moot-
toritien vihersillalle sekä Lohjanharjulle kohdalle 
KM51+350 pariksi nykyiselle vihersillalle.  

• Höytiönnummen aseman kohdalla vaikutusten 
lievittämiseksi suositellaan ohjaamaan maakun-
nallisesti merkittävät yhteydet aseman itä- ja 
länsipuolilta Mäyräojan ja Varhaissuon siltojen 
kohdalla. Tarvitaan myös laaja metsäinen aitaa-
maton ylityspaikka, jotta yhteyksien maakun-
nallinen merkitys säilyy. Jos tällaista ei ole mah-
dollista järjestää esim. kallioleikkausten vuoksi, 
suositellaan korkealaatuisen vihersillan raken-
tamista esimerkiksi Linnanmäen kohdalle. Tu-
leva maankäyttö on yhteyksien säilyttämisek-
si syytä suunnitella siten, että ainakin yksi laaja 
metsäinen yhteys säilyy.  

Histan ja Veikkolan välisellä osuudella maakunnal-
lisesti tärkeät ekologiset yhteydet ovat jo nyky-
tilanteessa E18-moottoritien vuoksi pahasti hei-
kentyneet. Kuten jo YVA:ssa vuonna 2010 todettiin, 
paikkaan olisi syytä suunnitella viheryhteys, ja myös 
tiealueen läpi pääsy on huomioitava suunnittelussa. 
Viheryhteyden suunnittelu osuudelle on kuitenkin 
turhaa, jos vastaavaa ei suunnitella moottoritielle. 
Myös Espoon pohjois- ja eteläosien yleiskaavaluon-
noksessa (29.11.2017) esitettyjen ekologisten yhteyk-
sien kehittämistarpeiden toteuttaminen esim. riista-
silloilla tai -alikuluilla on maakunnallisesti tärkeiden 
Nuuksion eteläisten yhteyksien kannalta olennaista. 
Moottoritien riistalle soveltuvien ylitysten paranta-

minen toimisi hyvin radan ekologisille yhteyksille ai-
heuttaman haitan kompensaatiokeinona.  

Salon osuudella on pitkiä tunnelisouuksia ja laakso-
siltoja, joiden takia vaikutukset jäävät pääosin vähäi-
siksi tai kohtalaisiksi. Ahtialan ja Sammalon välisellä 
metsäselänteellä (n. kmv 93–96) ekologinen yhteys 
heikkenee kuitenkin merkittävästi, minkä vuoksi seu-
raavassa suunnitteluvaiheessa tulisi selvittää vihe-
ryhteyden toimivuutta ja mahdollisia estevaikutusta 
lieventäviä toimenpiteitä.

Liito-oravien tarpeellisia ylityskohtia ei aina ole 
mahdollista toteuttaa puustoyhteydellä. Ratakäytä-
vän leveys jo itsessään voi tehdä tämän hankalaksi. 
Liito-oravayhteys on mahdollista esittää toteutet-
tavaksi myös erillisillä rakenteellisilla yhteyksillä, 
joiden tekninen suunnittelu ja toteutus on seuraavi-
en suunnitteluvaiheiden asiaa.  

Pieneläinputkien tulee olla pitkillä pengerosuuksilla 
joko erillisiä kuivaputkia tai riittävän suuria hulevesi-
rumpuja, joissa on kuivapolut tai rakenteellinen hylly, 
johon on myös ohjattu polku. 
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9.1  Lähtötiedot 

Vaikutuksia alueen maisemaan ja kulttuuriympä-
ristöön on tutkittu kartta-analyysien sekä maas-
tokäyntien avulla. Aineistot on kerätty Museovi-
rastolta, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liitoista, 
maakuntamuseoilta sekä suunnittelualueen kau-
pungeilta ja kunnilta. Arvioinnissa on myös hyödyn-
netty hankkeen aikana ja edeltävissä vaiheissa teh-
tyjä selvityksiä.  

Aiemmat rataan liittyvät suunnitelmat ja selvi-
tykset  
• Alustava yleissuunnitelma ja sen ympäristövai-

kutusten arviointi. Liikennevirasto, 2010. Espoo–
Salo -oikorata 

• Laulumaa, Vesa 2010. Espoo–Salo -oikoradan 
linjausvaihtoehtojen esihistoriallisen ajan mui-
naisjäännösten arkisto- ja karttaselvitys 2010. 
Museovirasto/Arkeologian osasto.  

• Laulumaa, Vesa & Koivisto, Satu 2017. Espoo–
Salo. Ratalinjan arkeologinen inventointi 24.4.–
2.6.2017. Museovirasto. Arkeologiset kenttäpal-
velut. 

• Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen 
ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2010. Espoo– Salo 
oikoradan linjausvaihtoehdot. Rakennus- ja mai-
semahistoriallinen selvitys. Vihti–Lohja–Karja-
lohja–Nummi-Pusula. Liikennevirasto. 

Valtakunnalliset aineistot 

• Suomen maisemamaakunnat ja -seudut, Ympä-
ristöministeriö 1993: Maisema-aluetyöryhmän 
mietintö osat I ja II, Maisemanhoito. Ympäristö-
ministeriön mietintö 66/1992 

• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, 
1995 

• Kulttuurihistorian osalta lähtötietoina on käy-
tetty Museoviraston avoimia paikkatietoaineis-
toja (muinaisjäännösrekisterin kohteet sekä rau-
hoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi 
myös muita muinaisjäännöskohteita, valtakun-
nallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät 
RKY-alueet, RKY1993-alueet, maailmanperintö-
kohteet, rakennusperintörekisterissä olevat eri-

tyislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, 
Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rauta-
tiesopimus 1998), rakennusperintörekisteriin tal-
lennetut viranomaistyössä käsitellyt ei suojellut 
kohteet). Niiden kohteiden osalta, jotka on suo-
jeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta tai 
vanhalla rakennussuojelulailla, on käytetty SY-
KE:n aineistoa. 

Maakunnalliset aineistot 

Uudenmaan liitto (UML) 
• Uusimaa-kaava 2050, ehdotus 
• Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavo-

jen yhdistelmä 
• Missä maat on mainioimmat, Uudenmaan kult-

tuuriympäristöt, 2012 

Suomen ympäristökeskus 
• Luonnon ja maisemasuojelun kannalta arvok-

kaat kallioalueet Uudellamaalla. Alueelliset ym-
päristöjulkaisut 350, 2004. 

Varsinais-Suomen liitto 
• Salon seudun maakuntakaava. Ympäristöminis-

teriön vahvistama 12.11.2008 
• Salon seudun kunnat. Turun maakuntamuseo, 

Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus 2005. Salon seudun rakennettu kult-
tuuriympäristö ja maisema – Sarakum 2000– 
2004 projektiraportti. Salon kulttuuriympäristö 
ja arvot.  

• Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto, 
Salon seudun kunnat, Lounais-Suomen ympäris-
tökeskus. Salon seudun rakennettu kulttuuriym-
päristö ja maisema. Sarakum 2000–2004 projek-
tiraportti. Muurlan kulttuuriympäristö ja arvot. 

• Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto, 
Salon seudun kunnat, Lounais-Suomen ympäris-
tökeskus. Salon seudun rakennettu kulttuuriym-
päristö ja maisema. Sarakum 2000–2004 pro-
jektiraportti. Suomusjärven kulttuuriympäristö 
ja arvot. 

Paikalliset aineistot 

Espoo 
Espoon osalta on tukeuduttu pääosin maakunnalli-
siin aineistoihin
• Härö, Erkki, 1991. Espoon rakennuskulttuuri ja 

kulttuurimaisema. Espoon kaupungin julkaisu.
• Museovirasto/Arkeologian osasto 2010. Vesa 

Laulumaa, V.-P. Suhonen. Espoo–Salo -oikora-
dan linjausvaihtoehtojen esihistoriallisen ja his-
toriallisen ajan muinaisjäännösten arkisto- ja 
karttaselvitys 2010

• Putkonen, Lauri (toim.) 2007. Rakennettu Uusi-
maa. Uudenmaan rakennettu kulttuuriympäris-
tö. Luonnos 18.6.2007. Uudenmaan liitto.

• Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Maakunnalli-
sesti arvokkaat kulttuuriympäristöt.

Lohja 
• Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen 

kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi, 
2003 (pdf) 

• Vanhat rakennuspaikat ja vanhempi rakennus-
kanta, alustava 2018 (pdf) 

• Rakennettu Uusimaa – Uudenmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2007 (pdf) 

• Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluet-
telo 2007 (pdf) 

• Y5 Lehmijärvi–Pulli osayleiskaavan rakennusin-
ventointi, inventointikartta 2018 (pdf) 

• Rakennus- ja maisemahistoriallista selvitys, 
2010 

• Lohjan ulkoilureitit ja luontopolut, Lohjan kau-
punki, 2019 

• Lohjan paikkatietoikkunan kulttuuri- ja virkistys-
aineistot 

• Lohjan kaavat Y7 ja Y8 yhteydessä tehty kulttuu-
riympäristö- ja maisemaselvityksen täydennys 
ja päivitys välillä Raati–Hämjoki.

Salo 
• Yleiskaava 2020. Saanut lainvoiman 13.5.2009 
• Salon keskustan osayleiskaava 2035. Saanut 

lainvoiman 10.9.2016. 
• Varsinais-Suomen Maakuntamuseon selainpoh-

jainen Museon informaatioportaali (mip). Por-

9  Maisema ja kulttuuriperintö 

taali sisältää mm. Yllämainittujen Sarakum-pro-
jektissa inventoidut kohteet. 

• WSP Finland 2019. Salon Lukkarinmäen ja rau-
tatieasemanseudun rakennushistoriallinen täy-
dennysinventointi. Espoo–Salo -oikorata. Väylä. 

• Urkin kuntoreitillä – Kekkosentietä kävellen (htt-
ps://www.salo.fi/48066.aspx) 

9.2  Nykytilanteen kuvaus  

Suunnittelualueen maiseman perusrakenteen muo-
dostavat kallio- ja moreeniselänteet ja -mäet sekä 
näiden väliset savikkolaaksot.  Korkeimmat kohdat 
ovat pääsääntöisesti kallioisia ja paikoin on jyrk-
kiä, lähes kasvillisuuttavailla olevia kalliorinteitä. 
Moreenirinteet ovat loivempia, usein hyväkasvui-
sen kuusivaltaisen metsän peittämiä. Rinteiden ala-
osissa metsät muuttuvat lehtomaisiksi tai lehdoiksi. 
Laaksot, jossa maaperä on pääosin hienojakoista ja 
lajittunutta, ovat pääosin viljeltyjä. Pitkät, kapeah-
kot, paikoin jyrkkienkin avokallioiden rajaamat mur-
roslaaksot ovat yleisiä. Suunnittelualueen kalliope-
rä on pitkälti koostumukseltaan granodioriittia, 
graniittia ja gneissiä. Vesistöjä on runsaasti. Alueen 
maisemassa on monin paikoin hallitsevana piirtee-
nä jääkauden seurauksena koillisesta lounaaseen 
tai pohjoisesta etelään syntynyt suuntautuneisuus. 
Tämä näkyy alueen laaksojen ja vesistöjen muodois-
sa. 
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Kuva 12. Maisemajaksotus. 

Espoosta Lohjanharjulle
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
Suuri rantatie sijaitsee radan alkuosuudella Espoos-
sa. Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä ra-
kennettuja kulttuuriympäristöjä ovat Fannsbyn ky-
lämaisema (Espoonjokilaakson pääte) Espoossa, 
Gumbölen ja Histan kartanomaisemien alueet Es-
poossa sekä Nummenkylän avoin maisematila Vih-
din–Lohjan alueella Lohjanharjun kaakkoispuolella. 

Lohjanharjun itäpuolelle sijoittuu eteläinen viljely-
seutu, joka on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Vil-
jelyssä olevia savikoita on paljon, mutta erityises-
ti jokivarsien tuntumassa. Paikoitellen on karumpia 
kallio- ja moreenimaita. Alueella on myös pieniä jär-
viä. Kasvillisuuden yleisilme on rehevä lukuun ot-
tamatta ympäristöään karumpia kallioisia alueita. 
Lohjan seudulla kallioperä on kalkkipitoista, minkä 
seurauksena lehtoja on paljon. Seudulle ovat tyypil-
lisiä savikoille raivatut kumpuilevat ja metsäsaarek-
keiden rikkomat peltoalueet. Vaihtelua maisemaan 
tuovat lisäksi lukuisat joet ja järvet. Nuuksion kal-
lioselännealue muodostaa yhtenäisimmän metsä-
alueen. 

Maaseudun asutus on keskittynyt pitkille yhtenäi-
sille jokilaaksoketjuille. Rakennukset sijoittuvat pel-
toaukeiden tuntumaan kumpareille ja reunaselän-
teille, peltoaukeiden ja metsämaan rajavyöhykkeelle, 
mihin myös suurin osa tiestöstä on rakennettu. 

Lohjan kaupunkialueen pohjoispuolelta rata kulkee 
Valkjärvelle pääosin järvien, peltojen ja metsien ryt-
mittämässä vaihtelevassa mosaiikkimaisessa mai-
semassa. Alueelle muodostuvat maisematilat ovat 
suhteellisen lyhyitä, mutta suuntautuneisuuden 
vuoksi aukeavat näkymät paikoin pitkiäkin.  

Lohjanharjulta länteen
Lohjalta länteen maisemaa halkoo jo ennestään E18 
moottoritie, jonka rinnalle uusi ratakäytävä sijoittuu. 
Ratakäytävä kulkee kuitenkin vain paikoin mootto-
ritien kanssa yhteisessä käytävässä. Siitoonjärven 
koillisosassa liikennekäytävä on yhteinen noin 1,5 
kilometrin matkalla. Alueen rakentaminen sijoittuu 
suhteellisen pieniin kyliin, tiloihin ja lomarakennuk-
siin. 

Salon osuus
Salon osuudella vuorottelevat laajat, korkeat met-
säiset kallio- ja moreeniselänteet ja pitkät, alavat 
ja laajat viljelylaaksot. Maisema on suuntautunut 
koillis-lounaissuuntaisesti ja suuntautuneisuuden 
vuoksi aukeavat pitkät näkymät peltolaaksoja pitkin.  
Osuus on pääosin maaseutumaisemaa. Tiiviimpiä 
asumisen keskittymiä näkyy vasta Salon lähistöllä. 
Salossa rata kulkee Lukkarinmäen asuinalueen läpi, 
osittain kalliotunnelissa ja osittain maan päällä, en-
nen saapumistaan Salon juna-asemalle.    

Seuraavassa osassa on esitelty tarkemmin maise-
man ja kulttuuriympäristön kannalta ratajaksojen 
herkimpien kohteiden nykytila:  

Espoo 

Fanssbyn kylämaisema, Espoonjokilaakson pääte  
Espoonjokilaakson avoimen viljelysmaiseman koil-
lispäässä rata ylittää pitkällä sillalla rantaradan. Ra-
talinjaus alittaa kuninkaantien, jonka jälkeen jatkaa 
tunnelissa. Espoonjokilaaksossa rata sivuaa Fanns-
byn arvokasta kylämaisemaa. Bensulsin tila laakson 

kaakkoisreunalla on kivikautinen asuinpaikka ja mui-
naisjäännösaluetta. Bensulsin tilaan liittyvät pellot 
ovat avoimen kulttuurimaiseman kannalta tärkeitä 
(Espoonjoen suojelusuunnitelma). Tiheään asutulla 
kaupunkialueella viljelymaisemien merkitys koros-
tuu ja niiden säilymistä tulisi turvata pitäen rataym-
päristö avoimena osana maisemaa. 

Suuri rantatie 
Radan pohjoispuolta kulkee keskiajalta peräisin ole-
va Iso maantie eli Suuri rantatie /Kuninkaantie. Es-
poossa tie on säilyttänyt monin paikoin alkuperäisen 
linjauksensa ja sen merkitys on huomattava osana 
espoolaista kulttuurimaisemaa 

Gumbölen kartanomaisema 
Rata kulkee kohtisuoraan Gumbölen koillis-lounais-
suuntaisen jokilaakson halki pitkällä ja korkealla sil-
lalla. Laakson kaakkoispuolella rata sijoittuu tunne-
liin ja luoteispuolella syvään kallioleikkaukseen ja 
edelleen tunneliin. Jokilaaksossa sijainneet pellot on 
muutettu golfkentäksi. Tämä on muuttanut maise-
maa, mutta maiseman avoin luonne ja tilarakenne on 
säilynyt uudessakin käytössä.  

Laakso muodostaa yhdessä Gumbölen kartanon ra-
kennusryhmän ja puiston kanssa yhtenäisen kult-
tuurimaisemakokonaisuuden. Alueella on lisäksi säi-
lynyt vanhaa tiestöä kiviholvisiltoineen. Gumbölessä 
on ollut kartano jo 1600-luvulta, nykyinen pääraken-
nus on peräisin 1840-luvulta. Kartano talousraken-
nuksineen sijaitsee radan koillispuolella, eikä sijoitu 
radan vaikutusalueelle.  

Myntbölen arvokas rakennusryhmä sijaitsee Gum-
bölenjoen rannalla ratasillasta lounaaseen. Hyvin 
säilynyt rakennusryhmä koostuu 1700-luvulta pe-
räisin olevasta päärakennuksesta ja sen talousra-
kennuksista. 

Stampforsen 
Stampforsen on nimensä mukaan koski Kvarnträske-
tin ja Dämman järvien välissä. Kohde on lähes luon-
nontilainen kaunis pienkohde, jonka etelärannalla 
lähempänä Dämman-järveä on sijainnut mylly. Rata 
kulkee lähes kohtisuoraan kosken yli matalalla sil-
lalla. 

Histan kartanomaisema 
Histan kohdalla ratalinjaus ylittää valtatien 1 liit-
tymäalueen nk. Histansolmun pitkällä ja korkealla 
sillalla. Ratasilta sivuaa sen pohjoispuolelle jäävää 
avointa viljelysmaisemaa, joka on yhteydessä Histan 
kartanon ympäristöön. Histan kartanon pääraken-
nus ja useat talousrakennukset muodostavat ympä-
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röivän viljelysmaiseman kanssa yhtenäisen kulttuu-
rimaiseman kokonaisuuden. 

Kolmiranta 
Kolmiranta on asuin- ja loma-asuinalue Espoossa 
lähellä Kirkkonummen kuntarajaa. Rata tulee kulke-
maan alueen eteläpuolelta, lähempänä Turun moot-
toritietä mutta rakentaminen tulee muuttamaan 
alueen ilmettä kohtalaisesti. 

Kirkkonummi 

Perälänjärvi 
Perälänjärvi on osa Kirkkonummen Veikkolan poh-
joisosan taajama-aluetta. Rata tulee kulkemaan Tu-
run moottoritien ja järven välistä asuinalueen läpi ja 
muuttaa paikallisesti maisemakuvaa suuresti sekä 
estää näkymiä moottoritien ja järven välillä. Useita 
rakennuksia jää radan tai rautatiealueen alle.  

Vihti

Huhmarjärvi
Huhmarjärven lähiympäristö on pienipiirteistä kult-
tuurimaisemaa. Rata tulee kulkemaan järven välit-
tömässä läheisyydessä sen eteläpuolella ja ylittä-
mään järvestä etelään laskevan Huhmarjoen.  

Mäyräoja
Rata ylittää niin ikään Hiidenmäen eteläpuolella ka-
pean Mäyräojan laakson, joka rajautuu selkeästi 

jyrkkiin metsän sulkemiin rinteisiin niin idässä kuin 
lännessäkin. 

Lohja 

Nummenkylä‒Lohjanharju 
Nummenkylän avointa viljelysmaisemaa rajaavat 
tiet kolmelta suunnalta: vanha Turuntie (110) koilli-
sessa, valtatie 1 etelässä ja Hanko–Hyvinkää -rata 
sekä Lohjanharjuntie (1125) luoteessa. Lohjanhar-
ju rajaa avointa maisemaa lännessä. Pellot toimivat 
nykyään osittain viljelysalueena, laitumena ja osit-
tain ne ovat metsitettyjä. Eteläreunalla sijaitseva 
valtatie 1 on muuttanut maiseman luonnetta. 

Ratalinjaus ylittää vanhan Turuntien ja avoimen vil-
jelysalueen pitkällä ja korkealla sillalla (jopa 35 met-
riä). Sillan jälkeen rata kulkee leikkauksessa ensim-
mäisen Salpausselän läntisen osan, Lohjanharjun 
läpi. Radan läheisyyteen jää arvokas, vanha, lohko-
kivinen holvattu ratasilta, joka ylittää vanhan Tu-
runtien. Harjulla kulkee tällä hetkellä koillis-lounas-
suuntaiset Lohjanharjuntie ja Hanko–Hyvinkää -rata.  

Lempoonsuo 
Lempoonsuon alueella vaihtelevat laajojen kallio-
selänteiden ja kumpareiden rajaamat mutkittelevat 
viljelyalueet, johon liittyy vanha kylämäinen mai-
sema tiloineen. Lehmijärventien varren, sekä Sauk-
kolantien ja Luomantien risteysalueen rakennusten 
sijainnit näkyvät jo 1800-luvun Senaatinkartassa, ja 
hieman kauempana sijaitsevat rakennukset on mer-

kitty jopa vuoden 1783 Kuninkaan Kartastoon. (Y5 
Lehmijärvi–Pulli osayleiskaavan rakennusinventoin-
ti) Nykypäivään asti säilyneet rakennukset ovat 
1900-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Niille on 
määritetty paikallinen suojeluluokka 1 ja 2. (Y5 Leh-
mijärvi–Pulli osayleiskaavan rakennusinventointi) 
(Espoo–Salo -oikoradan linjausvaihtoehdot, Raken-
nus- ja maisemahistoriallinen selvitys) E18-mootto-
ritie rajaa maisemaa etelässä, mutta jää kyläaluees-
ta nykyisin yli 500 metrin päähän. 

Koivulanselkä–Karnainen 
Kylämaiseman jälkeen merkittävä maisematilallinen 
kohde sijoittuu Koivulanselän kohdalle, jossa kallio-
selänteet, rantapellot ja Koivulanselän vesistö muo-
dostavat kauniin kokonaisuuden. Maisemaan liitty-
vät vanhat tilat ja Koivulanselän uusi loma-asutus. 
Osalla maisemaan laajemmin liittyvistä rakennuk-
sista on myös paikallista arvoa (Rakennus- ja mai-
semahistoriallinen selvitys Vihti, Lohja, Karjalohja, 
Nummi-Pusula). Maisemaa hallitsee E18-moottori-
tie, jonka rakentamisen yhteydessä Koivulanselän 
rantoja on täytetty, mutta Lohjanjärven laskua edel-
tänyt rantatörmä on yhä erotettavissa Hevoshaan-
pellolla. 

Koivulanselän alueella sijaitsee Hevoshaanpel-
lon kiinteä kivikautisen asuinalueen muinaisjään-
nös (muinaisjäännöstunnus (mj) 1000002191), 
joka on mahdollisesti tuhoutunut, eikä sen laa-
juutta ole tarkasti voitu määrittää (Kulttuuriym-
päristön palveluikkuna, https://www.kyppi.fi/
palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.as-

px?KOHDE_ID=1000002191). Muinaisjäännösalueen 
kaakkoispuolella on myös toinen Hevoshaanpelto 2 
-muinaisjäännösalue (mj 1000031167), joka erottuu 
maisemassa selkeämmin vallien keskellä kallioon 
nojautuen. Rakenteen leveys on kuusi metriä. (Kult-
tuuriympäristön palveluikkuna, https://www.kyppi.
fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.as-
px?KOHDE_ID=1000031167)

Kuva 13. Koivulanselkä, järvi- ja peltomaisemaa 

Karnainen (Ahvenalammen ympäristö) ja Sepän-
niemensalmi 
Ahvenalammen ympäristö on yhtenäinen metsä-
alue, jonka keskellä on kaksi pientä lampea. Aluet-
ta halkoo koillis-kaakkoissuuntainen Sepänniemen-
salmi. Sepänniemensalmen ympäristössä sijaitsee 
useita valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, 
joilla on maisemallisia arvoja. Sepänniemensalmen 
kaakkoispuolella sijaitseva Korkiamäki–Palanutkal-
lion metsäinen kallioalue (KAO010200) on luokiteltu 
valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi 
(Suomen ympäristökeskus 2004).  Sepänniemensal-
mesta itään sijaitseva Orosmäen metsäinen mäki-
alue (KAO010453) sekä Sepänniemensalmesta luo-
teeseen sijaitseva Kivimäen kallioalue (KAO010193) 
on puolestaan arvotettu arvokkaiksi kallioalueiksi 
(Suomen ympäristökeskus 2004).  

Karnaisten ja Sepännimensalmen ympäristön tär-
keimpiä maisema-arvoja ovat arvokkailta kallioalu-
eilta avautuvat näköalat sekä kallioympäristön 
maisemakuva. Lisäksi Sepänniemensalmi kokonai-
suutena koillis-kaakkosuuntaisine näkymineen on 
alueen tärkeä ja keskeinen maisema-arvo.  

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000002191
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000002191
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000002191
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000031167
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000031167
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000031167
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Sepänniemessä sijaitsee kartoitettu Sepänniemen 
kivikautinen kiinteä muinaisjäännös (mj 1000002187), 
jolta ei koekuoppauksissa varsinaista kulttuuriker-
rosta tavattu. Vain kvarsti-iskos osoittaa alueella 
olleen toimintaa kivikaudella. Paikalliset arvokoh-
teet ja Talpelan kylä eivät liity ratakäytävän maise-
maan. 

Raatin kylä  
Ratajakso Sepänniemensalmesta Raatin kylän luo-
teisosan metsiin saakka on erityisen vaihtelevaa ja 
kaunista.  Linjauksesta pohjoiseen sijaitsee Oittilan 
kylämaisema, jonka juuret ovat 1500-luvulta. Oitti-
lan kylä liittyy jyrkkäreunaiseen ja kapeahoon Oitti-
lanjokilaaksoon. 

Raatin kylä on alueen vanhimpia kyläkokonaisuuk-
sia ja säilyttänyt piirteensä hyvin. Maisemaan liittyy 
melko hajanaisesti kumpareille sijoittuvat yhdeksän 
paikallisesti arvokasta rakennuskohdetta, (Espoo‒
Salo oikoradan linjausvaihtoehdot, Rakennus- ja 
maisemahistoriallinen selvitys, s. 59) Raatin raken-
nukset sijoittuvat maisemallisesti näkyville paikoille 
syvän peltolaakson kohoaville rinteille tai niiden la-
kialueille. Alueelle muodostuu pieniä kauniisti rajau-
tuvia maisematiloja. Sipilän talo sijoittuu keskiaikai-
sen kylän paikalle, mutta sen nykyinen päärakennus 
1900-luvun vaihteesta. (Sammatin ja Nummi-Pusu-
lan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen 
inventointi, s.87, Espoo‒Salo oikoradan linjausvaih-
toehdot, Rakennus- ja maisemahistoriallinen selvi-
tys, s. 62) 

Alueen maisema on kauttaaltaan polveilevien pin-
nanmuotojen muodostamaa ja vaihtelevaa.  Pel-
tomaiseman molemmin puolin metsiin on osoi-
tettu voimassa olevassa maakuntakaavassa 
viheryhteystarpeet. Viheryhteystarpeen ovat myös 
Uusimaa-kaavassa 2050. 

Hongisto 
Raatin kyläalueen jälkeiselle metsämaisemalle ei ole 
osoitettu erityisiä maisemallisia tai kulttuurihisto-
riallisia arvoja. Alue on topografialtaan vaihtelevaa. 
Metsän lomassa sijaitsee pieniä metsälampia ja pel-
toalueita, sekä peltoihin liittyviä tiloja, kuten Lehti-
lä–Koivumäki–Takasuon kokonaisuus. (Espoo‒Salo 
oikoradan linjausvaihtoehdot, Rakennus- ja maise-
mahistoriallinen selvitys, s. 66)  

Metsän jälkeen aukeaa suhteellisen pienialainen ja 
kapea peltomaisema. Alueella sijaitsevat viisi paikal-
lisesti arvokasta kohdetta nivoutuvat peltomaise-
maan. (Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen 
kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi, s.99). 

Alueella sijaitsee myös Pelimäen historiallinen kiin-
teä muinaisjäännös (mj 1000031259), kivirakenteinen 
rajamerkki, sijaitsee Syvälammen eteläpuolella Peli-
mäki nimisen mäen kalliolaen eteläosassa. Luonnon-
kivilatomuksen sivun pituus on 1,5 metriä ja korkeus 
70 cm. Kivirakenteiden rajamerkki arvoidaan olevan 
1600-luvulta, mutta sen tarkkaa ikää ei osata arvioi-
da. (Kulttuuriympäristön palveluikkuna, 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/
asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000031259) 

Hämjoki 
Hämjoki virtaa kaakkois-luoteissuuntaisessa pelto-
laaksossa, jota rajaa E18-moottoritie. Moottoritie 
kulkee pääsääntöisesti metsässä. Hämjoen jokilaak-
son avoin maisematila on nykyisin säilynyt melko 
hyvin. 

Hämjoen ympäristössä on osoitettu maakuntakaa-
vassa viher- ja virkistysyhteyksiä. Pohjois-etelä-
suuntainen yhteys käytännössä toteutuu alueella 
Pääniitun tai Hämjoen ylittävien siltojen alta. 

Hämjoen läheisyydessä sijaitsevat myös paikalli-
sesti arvokkaat Jokirannan, Tuokkolan, Palkkisillan 
ja Uusipellon tilakeskukset.  Näistä erityisesti Palk-
kisillalta avautuu näkymä laajan laakson yli pohjoi-
seen. (Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen 
kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi, s.28) 
Tilat ovat pääasiassa 1900-luvun alkupuolelta. (Es-
poo–Salo -oikoradan linjausvaihtoehdot, Rakennus- 
ja maisemahistoriallinen selvitys, s. 67) 

Hämjoen länsipuolella maisematila on pääosin sul-
jettua metsäaluetta. 

Alueella on muu kulttuuriperintökohde, 1800-lu-
vun torpan paikka (Hämjoki mj 1000031168) joen 
pohjoispuolella mäen yläosassa. Alueella on ha-

vaittavissa yhä kuoppa, joka kertonee kella-
rin paikasta, sekä neljä muuta kuoppaa, joiden 
käyttötarkoitusta ei ole pystytty määrittämään 
(Kulttuuriympäristön palveluikkuna, https://www.
kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=1000031168).  

Salo 

Siitoonjärvi 
Siitoonjärven pohjoispuolella alueella sijaitsee Sii-
toonjärven historiallinen muinaisjäännös, hiilimiilu 
mj 1000031178), joka on kirjattu peruskartalle vir-
heellisesti tervahautana. Peruskartan merkintä on 
myös sijainniltaan virheellinen. Miiluhauta erottuu 
maisemassa 10 metriä leveänä ja ojakaivannon ym-
päröimänä. 

Veikkola (Suomusjärvi) 
Suomusjärven ja Lahnajärven välillä sijaitsee Veik-
kolan kylä. Kylämaisema muodostuu pienipiirteises-
tä metsiköiden, avointen maisematilojen sekä kylä-
rakennusten vaihtelusta.  

Veikkolan kylän itäpuolella kulkee Kekkosentie (mt 
1872), joka on osa keskiajalta peräisin olevaa Turusta 
Viipuriin johtanutta maantietä (Urkin kuntoreitillä – 
Kekkosentietä kävellen, https://www.salo.fi/48066.
aspx). Tämä hiekkatie omaa paikallisia kulttuuriar-
voja, ja sinne järjestetään ympäristökävelyjä alueen 
historiaan tutustuen. 

Veikkolan kylästä itään maisema jatkuu suljettu-
na metsämaisemana, johon ei ole osoitettu erityisiä 
maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja.  

Ahtiala 
Ahtialan kylä sijaitsee pitkässä, pohjois-etelä suun-
taisessa laaksossa, Aneriojärven eteläpuolella. 
Laakson itäreunalla virtaa Aneriojoki, joka laskee jär-
vestä etelään. Laakso on matalimmillaan noin +46 
mpy. Laakson maaperä on savea, ja sitä täplittävät 
kumpareet hiesua, hiekkamoreenia ja kalliomaata. 
Laakson itä- ja länsipuolella on laajat metsäiset se-
lännealueet, jotka ovat pääasiassa hiekkamoreenia 
ja kalliomaata. 

Ahtialan kylästä on löytynyt kaksi kivikautista Suo-
musjärven kulttuuria edustavaa asuinpaikkaa. Ah-
tialan historiallisen ajan asutus on mahdollises-
ti vakinaistunut jo varhaiskeskiajalla, 1200-luvulla. 
Vuotena 1540 tiedetään kylässä olleen kuusi taloa. 
Aikoinaan liikenteellisesti keskeisellä paikalla sijain-
nut kylä oli 1900-luvun alussa vilkas keskus koko Kuva 14. Raatin kylämaisema  
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kunnan mittakaavassa. Vanhan kylätontin pohjois-
puolella, Aneriojoen läheisyydessä, toimi tällöin mei-
jeri, osuuskauppa, leipuri ja nahkuri. (lähde: Sarakum 
2000–2004 projektiraportti. Suomusjärven kulttuu-
riympäristö ja arvot) 

Alue on tunnistettu Salon seudun maakuntakaavas-
sa maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta tärkeänä alueena. Kylässä on 
säilynyt runsaasti maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokasta rakennuskantaa. Rakentaminen sijaitsee 
pääasiassa joen länsipuolella. Rakentaminen on kes-
kittynyt pohjois-eteläsuunnassa kulkevan Kurkelan-
tien varteen, sekä siitä länteen erkanevan Häntä-
läntien varteen. Kylän maiden länsiosassa lomittuu 
pienemmät pitkänomaiset peltopalstat ja metsä-
palstat. Peltojen ja metsäsaarekkeiden reunoilla kul-
kee useita pienempiä paikallisteitä, muun muassa 
Katsuontie, Korvisillantie, Koskenpääntie.  

Metsäselänteellä, Anerionjoesta noin 900 met-
riä itään, Saunatien varressa, sijaitsee arkeologinen 
kohde: 1800-luvun lopun kartassa näkyvä vanha 
torppa (Saunatie, mj-tunnus 1000031176).   

Pohjois-eteläsuuntaisen laaksoon on osoitettu maa-
kuntakaavassa ulkoilureitin linjaus. 

Ahtialan länsipuoleinen metsäselänne 
Ahtialan peltoaukean länsipuolella sijaitsee laaja 
metsäinen selänne. Maasto on pienipiirteisesti kum-
puileva metsämaastoa, jonka laet kohoavat noin 
+90 mpy. Kumpareiden välissä on paikoin ojitettuja, 
puustoisia soita tai pieniä peltoja. Maaperä on kor-
keimmissa kohdissa kalliomaata, ylärinteissä hiek-
kamoreenia, alarinteissä hienoa hietaa ja painan-
teissa savea tai rahkaturvetta. Selänteellä on useita 
haarautuvia teitä, joiden varrella on asutusta. 
Karhunummen kohdalla on muinaisjäännös, hiilimii-
lu (1000031171 Karhunummi), joka erottuu maastos-
sa matalana ojan kiertämänä kumpareena. Kohteen 
halkaisija on 13 metriä.   

lot ja laitumet. Sammalonsalmen pohjoispuolella on 
matala ruovikkoinen poukama.  Salmen rannoilla ra-
kentamista on vähemmän kuin muualla järven ran-
noilla. Sammalonsalmen länsipuolella kohoaa Katin-
kullanmäen kallioinen metsäselänne, jonka laki yltää 
n. +105 mpy. Alueen läpi kulkee pohjoisesta etelään 
luontevasti mutkitteleva Vilikkalantie. Maisemalli-
sesti kauniilla paikalla, Hirsijärven ja Vilikkalantien 
välissä sijaitsee Sammalon paikallisesti arvokas tila. 
Tilan päärakennus on 1900-luvun vaihteesta, ulko-
rakennukset todennäköisesti 1800-luvulta. Samma-
lon tilan ympärillä on laajoja, poukamaan asti ulottu-
via laidunalueita.  

Sammalon kylää tunnetaan 1550-luvulta. Silloin ky-
lässä oli kaksi taloa, jotka 1900-luvulla yhdistettiin 
Sammalon tilaksi. Sammalo on todennäköisesti nuo-
rempi kuin sen eteläpuolella sijaitseva Vilikkalan 
kylä ja Sammalon asutus on todennäköisesti synty-
nyt uudisasutuksen myötä. (lähde: Sarakum 2000–
2004 projektiraportti. Kiskon kulttuuriympäristö ja 
arvot.)   

Norsjokilaakso–Kave-Rytkö–Kirkkomäki–Lakia-
mäki–Kukinnummi   
Sammalon ja Muurlan välissä sijaitsee laaja metsäi-
nen selännealue lukuisine pienine järvineen. Maas-
to on pienipiirteisesti kumpuilevaa metsämaastoa, 
jonka laet kohoavat enimmillään noin +100 mpy. 
Kumpareiden välissä on pieniä peltoja tai ojitettuja, 
puustoisia soita. Maaperä on korkeimmissa kohdissa 
kalliomaata, rinteissä hiekkamoreenia ja painanteis-
sa savea tai saraturvetta. Järvien rannoilla on raken-
tamista ja alueen tiestö siksi tiivistä. 

Selännealue rajautuu koillisessa Norsjoen pelto-
laaksoon. Lähes itä-länsisuuntainen laakso on yli 
kaksi kilometriä pitkä. Maasto on kumpuilevaa ja 
laakson reunoille nousevaa. Laakso on kapeimmil-
laan länsipäässä. Asutus sijoittuu laakson reunoille 
sekä metsäsaarekkeille laakson keskiosassa. Laak-
son itäosassa metsän ja pellon rajalla kulkee Nors-
joentie. Laakson halki kulkee pohjoiseteläsuuntainen 
Valkjärventie. 

Metsä-Valkjärven koillispuolella sijaitsee kaksi his-
toriallisen ajan muinaisjäännöstä, josta toinen to-
dennäköisesti on kahden kylän välinen rajamerkki 
(Kirkkomäki, mj-tunnus 1000031172) ja toinen liit-
tyy Mäntsälän torpan toimintaan (Siankuopanmäki, 
mj-tunnus 1000003184). 

Kuva 15. Sammalon tilaa ympäröi laidunmaat ja pellot. Kuva Vilikkalantieltä lounaaseen. 

Rauhala–Sammalo–Katinkullanmäki 
Karhunummen metsäselänteen jälkeen alkaa Hir-
sijärveen asti ulottuva vaihteleva, pienipiirteinen 
maisemajakso, jossa pellot, laitumet ja metsäsaa-
rekkeet lomittuvat. Kyseessä on pitkä pohjois-ete-
läsuuntainen laakso, jota rikkoo erikokoiset met-
säsaarekkeet. Hirsjärven jakaa kahteen osaan kapea 
Sammalonsalmi. Järven rannoilla vuorottelevat pai-
koin jyrkät ja kallioiset metsäselänteet ja alavat pel-

Kuva 16. Norsjokilaakson maisema on pienpiirteisesti ja kumpuilevaa. Kuva Norsjoentieltä itään.
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Muurla 
Vajaan 1000 asukaan Muurla sijaitsee Ylisjärven ete-
läpuolella. Kylän eteläpuolelle avautuu laaja, melko 
tasainen peltomaisema, jonka läpi virtaa Ylisjärvestä 
laskeva Muurlanjoki. Peltoja halkaisee kaakkois-luo-
teissuunnassa Mt 186, eli Kiskontie, joka sijaitsee 
noin 2,5 kilometriä kirkonkylästä etelään. Peltoja ra-
jaa itä- ja länsipuolella metsäselänteet. Muurlantie 
ja Kaukalontie kiertää metsäselänteitä pitkin, kir-
konkylän kautta. Muurlantiestä erkaneva Kistolantie 
mutkittelee peltojen halki pohjoiseteläsuunnassa. 
Tiivein rakentamiskeskittymä on kirkonkylässä, jär-
ven ja Muurlantien ympäristössä. Rakentamista on 
myös ryhminä ja yksittäistaloina metsäselänteillä 
Muurlantien, Kaukalontien ja Kistolantien varressa 
sekä pelloilla sijaitsevilla metsäsaarekkeilla. Alue on 
tunnistettu Salon seudun maakuntakaavassa maa-
kunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta tärkeänä alueena. 

Muurlanjoen laakso oli kivikaudella suojaisa meren-
lahti, jonka hiekkaisilla rannoilla inventointilöydös-
ten perusteella asuttiin mesoliittiselta kivikaudelta 
varhaiskampakeramiikan aikaan, noin 6000–5000 
eaa. Vanhin asutus sijaitsee laakson länsipuoleisella 
metsäselänteellä. Laajin asuinpaikka-alue, Fiulmaa-
karinahde (mj-tunnus 501010033), sijaitsee rinteessä 
Kaukolantien molemmin puolin. Nuoremmat kivikau-
den asuinpaikat sijaitsevat peltolaakson metsäsaa-
rekkeilla, silloisten saarien ja niemien eteläkärjissä, 
jotka myöhemmin nousivat merenpinnan yläpuolelle 
(Inventointiraportti, Espoo–Salo, Ratalinjan arkeolo-
ginen inventointi 24.4.–2.6.2017). 

Alueelle perustettiin keskiaikana kolme kylää: Muur-
la Ylisjärven rannalla, Kistola Kistolantien varrella 
sekä Kaukola Kaukolantie varressa. Kylistä vanhin 
on Kistola, joka on syntynyt varhaiskeskiajalla en-
nen 1200-lukua. Naapuriin syntyi myöhäiskeskiajal-
la 1200-luvun jälkeen tytärkylä Kaukola sekä Muur-
la. Vanhat kylätontit ovat edelleen asuttuja, ja vaikka 
rakentaminen on levinnyt vanhoista kylätonteista, 
on kylien keskustat edelleen tunnistettavissa. 

1540-luvulla Muurlan kylässä oli kolme tilaa ja Kau-
kalossa seitsemän. Isojako tapahtui kylissä 1780-lu-
vulla. Tuolloin Kistolassa oli 4 kantatilaa ja yksi ul-
kotila, josta kaksi jaettiin isossajaossa pienempiin 
osiin. Vahat kylätontit sijaitsevat metsäsaarekkeil-
la tien varressa. Kistolassa on melko hyvin säilyn-
yt isojakoa edeltävä tilanne. Ainakin Panki, Lassila ja 
Tuomola sijaitsevat edelleen samalla paikalla. Kau-
kolassa oli isojaon aikaan viisi kantatilaa, josta yksi 
jettiin kahtia. Vanhat kylätontit sijaitsevat Kiskon-
tiestä hieman pohjoiseen Kaukalontietä pitkin. Kis-

tolantien kulkijoita palveli viimeistään 1600-luvulta 
1800-luvulle kestikievari, nykyinen Grankullan tila. 
Muurla oli isojakoon menneessä kasvanut hieman, ja 
käsitti samaisten kolmen tilan lisäksi kaksi puolikas-
ta ja yksi kokonainen rustholli, muutaman torpan li-
säksi. Kirkko rakennettiin nykyisen Kaukalontien var-
relle vuonna 1741. 

Alueen tielinjaukset ovat niin ikään vanhoja. Uskelas-
ta Kiskoon kulkeva Kiskontie on peräisin vähintään 
keskiajalta. Tietä oiottiin 1960–70-lukujen vaihtees-
sa, jolloin esim. nykyinen Poramäentie ja Rauhalan-
tie jäi rinnakkaisteiksi. Niin ikään Perniön Yliskylästä 
Muurlaan kulkeva tie, tällä alueella Kaukalontie, on 
iäkäs, jopa muinaistie. Molemmat ovat kulkeneet ny-
kyisillä paikoillaan ainakin 1700-luvulta asti. Muur-
lantie on ollut olemassa ainakin 1700-luvulta.  

Kylätonttien ulkopuolelle perustettiin torppia, mä-
kitupia ja myöhemmin tiloja ilmeisesti 1800-luvulta 
alkaen. Esimerkiksi Kistolantien ja Muurlantien riste-
ykseen alkoi muodostua asutusta 1900-luvulla. Pää-
osa kirkonkylän nykyisestä rakennuskannasta on 
1900-luvulta, niin ensimmäisestä kuin toisesta puo-
liskolta. Muurlan kylään syntyi paljon sodanjälkeistä 
uudisasutusta. 1950-luvulla Ylisjärven rannoille ra-
kennettiin helsinkiläisten kesähuviloita. 

Kuva 17. Muurlan kirkonkylältä avutuu näkymät etelään peltojen yli. Aluen on maakunallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä.

Kuva 18. Pankin maakunnallisesti arvokas tilakeskus, joka sijaitsee isojaon aikaisella kyätonitilla. Pääraken-
nus on 1880-luvulta. 

Melkkomäki–Sianselkä–Pitkäsuo–Karhunkankare 
Muurlasta alkaa metsäalue, jota päättyy luotees-
sa kapeaan peltolaaksoon. Lounaassa metsäalue 
rajautuu Kiskontiehen ja koillisessa Yltjärven kylää 
ympäröiviin peltoalueisiin. Muurlantie kulkee alueen 
eteläosassa painanteessa Melkkomäen ja Sianselän 
välissä. Rakentaminen keskittyy Kiskontien ja Ojai-
sen varrella. 

Maastonmuodot ovat selkeästi erottuvat. Korkeim-
mat laet ovat Holmäki ja Karhunkankare noin +100 
mpy. Laajojen, pääsääntöisesti koillis-lounaissuun-
taisten kallioselänteiden välisissä painanteissa on 
ojitettuja soita. Selänteiden alarinteet ovat pohjois-
osassa hiekkamoreenia. Painanteissa on savea, rah-
katurvetta tai saraturvetta. Melkkomäen ja Sianse-
län välisellä alueella on myös hiekkaa. Kyseessä on 
reunamuodostuma, joka kattaa Kiskontien ja Muur-
lantien välisen kolmion ja ulottuu teiden yli Satimä-
elle ja Sianselälle asti. 

Ojoisen peltoalue 
Kapeahko lounais-koillissuuntaista laaksoa halkai-
see Kiskontie, eli Mt 186. Laakson läpi virtaa purouo-
ma.  Kiskontiestä erkanee tie nimeltä Ojanen, joka 
kaartaa peltoalueen ja hevostenlaidunten halki, ja 
sieltä edelleen itään metsäselänteelle. Tien varrel-
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la sijaitsee muutamia taloja ja tiloja. Niistä muutama 
edustaa jälleenrakentamiskautta ja muutama ovat 
myöhäisemmiltä vuosikymmeniltä. Metsäselänteet 
rajaavat aluetta idästä ja lännestä ja osittain pohjoi-
sesta, joten metsäselänteiden rajaamat pellot ja lai-
tumet muodostavat melko pienen ja selkeärajaisen 
maisematilan. 

Kuva 19. Ojaisentien varrella on useita pientaloja. 

Tammenmäki–Linnunpelto 
Metsäinen selänne kohoaa enimmillään melkein +80 
mpy. Selänne on pääsoin kalliomaata. Rinteissä on 
ohut moreenikerros ja lakialueet ovat avokalliota. 
Kaakkoisrinne on hiekkamoreenia. Kahden lakialueen 
välillä on savinen painanne, joka on osittain metsää, 
osittain peltoviljelyksessä. Selänteen lounaispuolel-
la on kalliojyrkänne.  

Selänne on valtakunnallisesti arvokasta kallioaluet-
ta. Se on osa laajempaa valtakunnallisesti arvokkai-
den kallioalueiden ketjua Salon etelä- ja itäpuolella. 

Selänne rajautuu länsipuolelta mutkittelevaan 
Muurlantiehen. Sen luoteisrinteellä, Muurlantien ja 
siitä erkanevien katujen varressa on noin 30 talon 
asutuskeskittymä. Toinen noin 50 talon keskittymä 
sijaitsee selänteen lounaispuolella kalliojyrkänteen 
alla, Kiskontien ja Muurlantien sekä niistä erkanevien 
katujen varrella.    

Selänteellä sijaitsee kolme pronssikautista hauta-
röykkiötä – yksi pohjoisosan laella (734010024 Hauk-
kamäki) ja kaksi jyrkänteen reunalla (734010023 Aar-
nioperänmäki, 1000004867 Aarnioperämäki 2). 

Kuva 20. Valtakunnallisesti arvokkaalta kallioalueelta avautuvat näkymät peltojen ja golfkentän yli kohti Salon keskustaa. Uskelan kirkko kohoaa maamerkkinä. 
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Linnunpelto – Salon lukio 
Aarnionperän ja Salon kaupunkialueen välillä sijait-
see avoin alue. Alueen pohjoisosassa sijaitsee golf-
kenttä, muuten alue on peltoviljelyksessä. Vähäjoki 
virtaa alueen läpi pohjoiseteläsuunnassa. Kiskontien 
eteläpuolella on laaja, pitkänomainen metsäsaare-
ke, jossa sijaitsee Kukonkallion hoivakoti. Hoivakoti 
sijaitsee näyttävässä, paikallisesti arvokkaassa ra-
kennuksessa. 

Alueen läpi kulkee useita Salon pääväyliä: kaakkois-
reunalla Mahtinaisentie, eli kantatie 52; lounaisreu-
nalla Perniöntie; koillisreunalla Karjaskyläntie: ja 
alueen halki Kiskontie, eli Mt 186. Kyseessä on näyt-
tävä saapumissuunta Saloon: avoimessa maisemas-
sa Kiskontien päätteenä näkyy rakennukset rintama-
na, jonka taustalla kohoavat Lukkarinmäki ja Uskelan 
kirkkomäki kirkkotorneineen. 

Kuva 21. Näkymä Kiskontietä pitkin kohti Salon Kirkkomäkeä. Vasemmalla etualalla Salon lukio. 

Uskelan kirkkomäki – Salon rautatieasema 
Lukkarinmäki, Uskelan kirkkomäki, Salonjoen vanhat 
tehdasalueet ja rautatieaseman ympäristö on erit-
täin hyvin säilynyttä rakennettua kulttuuriympä-
ristöä, jolla on niin valtakunnallisia, seudullisia kun 
paikallisia arvoja. Tämän hankkeen yhteydessä laa-

dittiin alueesta rakennushistoriallinen täydennysin-
ventointi, jossa alueen arvoihin ja historiaan voi pe-
rehtyä tarkemmin (WSP 2019). 

alonjoen ja Vähäjoen tuntumassa sijaitsevat Lukka-
rinmäki ja Uskelan kirkkomäki ovat Salon vanhinta 
asutusaluetta. Uskelan kirkkomäki kohoaa lähes +60 
mpy. Lakialue, jossa kirkko sijaitsee, on kalliomaata, 
pohjois- ja etelärinne puolestaan hiekkamoreenia. 
Kalliomaata oleva Lukkarinmäki kohoaa +40 mpy. 
Muutoin alueen maaperä, selänteiden alarinteet mu-
kaan lukien, ovat savea. 

Alueen läpi kulkeva Uskelan kirkkotie on osa Turun ja 
Viipurin välistä Suurta Rantatietä, joka on kulkenut 
alueella noin 1200-luvulta lähtien. Suuri Rantatie oli 
osa Tukholman, Baltian ja Venäjän välistä postireit-
tiä, josta kehittyi 1700-luvulla Pohjoismaiden mer-
kittävin tieyhteys. Uskelan kirkkotie on RKY-kohde.  

Uskelan kirkkomäellä sijaitsee 1800-luvulta peräisin 
oleva, tuolloin intendentinkonttorin johtajana toimi-
neen arkkitehti C.L. Engelin suunnittelema kivikirkko. 
Rakennustöiden yhteydessä purettiin kirkkomäeltä 
keskiaikainen Pyhän Annan kappelikirkko, jonka kiviä 

käytettiin nykyisen kirkon rakentamisessa. Kirkon 
eteläpuolella sijaitsee hautausmaa. Pohjois- ja itä-
rinne ovat puuston peitossa. Kirkon pohjoispuolella 
rinteen juuressa, Uskelan kirkkotien varressa, sijait-
see vuonna 1989 rakennettu pieni, karjalaistyylinen 
pyöröhirsitšasouna. Kirkon länsipuolella sijaitsee 
sairaala. 

Lukkarinmäki on vehreää pääasiassa puutaloista 
koostuvaa pienasutusaluetta. Alue oli 1780-luvulla 
isojakokarttojen mukaan pääasiassa peltoa ja laidun-
maata, jossa sijaitsi Suuren Rantatien varressa kaksi 
torppaa. Alueella asui rippikirjojen mukaan 1740-lu-
vulta lähtien Salon kappelin lukkareita. 1800-luvun 
kuluessa asutus lisääntyi Uskelankirkkotien varres-
sa. Lukkareiden lisäksi mäellä asui muun muassa 
opettajia, käsityöläisiä ja palkollisia. Mäen korkeim-
man kohdan vaiheilla ja siitä erkanevan Lukkarinku-
jan alueella on jäljellä Lukkarinmäen vanhinta säilyn-
yttä rakennuskantaa noin 1800-luvun puolivälistä ja 
osin mahdollisesti 1700-luvulta. Jotkut näistä on säi-
lynyt hyvin alkuperäisinä.  

1900-luvulla rakentamista alettiin säädellä kaa-
voituksella. Inventointialueella on jäljellä runsaas-
ti 1920–1940-luvun pientalorakennuskantaa muun 
muassa Raivaajankadun, Raivonkadun, Rauhalanka-
dun ja Malturinkadun varrella. Rakennukset sijaitse-
vat Bruno Kockin palstoitussuunnitelman mukaisesti 
tontin kadun puoleisessa reunassa ja pienet talous-
rakennukset tontin takareunassa. Suuri osa raken-
nuksista oli alun perin rakennettu kahden tai kolmen 
pienen asunnon asuintaloksi ja muutettu myöhem-
min yhden asunnon taloiksi. Rakennuksissa on monin 
paikoin edelleen nähtävissä runsaasti alkuperäisiä 
piirteitä. Lukkarinmäen korkeimman kohdan lähis-
töllä Lukkarinkujan loppupäässä sekä Tuomarin- 
ja Kurimonkujan varsilla on rakennuskantaa myös 
1900-luvun lopulta ja 2000-luvun alusta.  Uudempi 
rakennuskanta sulautuu maaston muotoihin ja van-
hojen kujien varsille. 

Uskelan kirkkotien varren rakentaminen, mukaan lu-
kien kirkko ja kirkkomäki, ovat RKY-aluetta. Laajem-
pi, rantaradan, Salmenrannan ja Perniöntien rajaama 
alue on maakuntakaavassa osoitettu merkittäväksi 
rakennetuksi ympäristön aluekokonaisuudeksi. Alue 
on myös yleiskaavassa osoitettu arvokkaaksi kult-
tuuriympäristöksi. Suurin osa alueen rakennuskan-
nasta on Varsinais-Suomen maakuntakaava inven-
toinneissa  

Lukkarinmäen luoteispuolella Tehdaskadun varres-
sa, Vähäjoen ja Salonjoen rajaamalla alueella on jäl-
jellä Salon vanhinta teollisuusympäristöä punatiilisi-
ne 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Patapruukin 
ja Nahkatehtaan rakennuksineen. Alue on huomioitu 
maakuntakaavassa ja yleiskaavassa. 

Vuonna 1899 valmistui Turku–Karjaa välinen rauta-
tie. Salon rautatieaseman ympäristö on maamme 
parhaiten säilyneitä. Suurimman osan alueen raken-
nuksista on suunnitellut rautateiden arkkitehti Bru-
no F. Granholm ja ne ovat aseman perustamisen ajal-
ta 1800–1900 -luvun vaihteesta. Niitä ympäröi hyvin 
säilynyt asemapuisto. Alue on osa Salon rautatiease-
manseudun ja vanhan kauppalamiljöön RKY-aluetta. 
Rautatierakennukset sisältyvät Museoviraston ra-
kennusperintörekisteriin ja niitä koskee nk. Rauta-
tiesopimus. Valtakunnallisesti arvokkaaseen koko-
naisuuteen kuuluvat muun muassa rautatieasema, 
graniittinen vara-asema, kaksoisvartijantupa, silta-
vahdin ja ratavahdin tuvat talousrakennuksineen. 
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9.3  Arviointimenetelmä 

Maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvien vai-
kutusten arviointi on tehty paikkatietopohjaisena 
asiantuntija-arviona, perustuen aiemmin mainittui-
hin lähtötietoihin. Vaikutusten arvioinnissa on kes-
kitytty maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tavoit-
teisiin, mutta yleispiirteisesti on tuotu esiin myös 
maiseman ja kulttuuriympäristön merkittävimmät 
paikalliset piirteet.  

Arviointi on rajattu ratakäytävän toimenpidealu-
eelle (30+30 m) sekä ratakäytävän lähiympäristöön 
(200+200 m, tai soveltavasti näkymien mukaan). Ra-
takäytävän lisäksi on huomioitu tiejärjestelyjen vaa-
timat alueet. Vaikutukset on esitetty tekstinä ja mui-
naisjäännösten osalta myös taulukkona.

Osoitettujen vaikutusten lieventämistoimenpiteet 
on esitetty erikseen kohdassa 11.5 Johtopäätökset ja 
lieventämistoimet. 

Arvioinnissa kuvataan maisemakuvan, rakennuspe-
rinnön ja muinaisjäännöksien säilymisen edellytyk-
siä, sekä kuvataan niihin mahdollisesti aiheutuneita 
muutoksia ja niidensuuruutta rakentamisaikana ja 
rakentamisen valmistuttua. 

Lisäksi arvioidaan yleispiirteisesti radan käyttöön-
oton oletettavat vaikutukset maisemaan ja kulttuu-
riperintöön, kuten pellon sirpaloitumisen aiheuttama 
umpeen kasvaminen tai mahdollinen myöhempi ra-
kentaminen. Paikallisia vaikutuksia kuvataan erityi-
sen laajoilla näkymäalueilla, tai siellä, missä paikalli-
set arvot kohdistuvat erityisesti suoraan asukkaisiin 
tai paikalliset arvokohteet liittyvät merkittäväs-
ti ympäröivään maisemaan. Vaikutukset arvioidaan 
suhteessa nykytilaan.

Vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttavat kohteen 
herkkyys sekä muutoksen suuruus. Molempien ar-
vioinnissa asiantuntija-arvioinnin tukena on hyödyn-
netty Imperia-hankkeessa kehitettyjä kriteereitä, 
joita on hyödynnetty ja muokattu tähän hankkee-
seen sopiviksi. 

Herkkyyden kriteerit (arviointikehikko) 

Maiseman ja kulttuuriperinnön kohteiden herkkyys 
on arvioitu sen perusteella, onko kohde valtakunnal-
lisesti, maakunnallisesti vai paikallisesti tärkeä.  Ar-
vioinnissa on käytetty seuraavia Imperia-hankeen 
arviointityökalusta muokattuja luokkia.  

 Suuri 

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä sijaitsee 
• valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
• valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
• kansallinen kaupunkipuisto tai kansallispuisto 
• rakennusperintölailla suojeltu rakennus 
• valtakunnallisesti arvokas harjualue, moreenimuodostuma tai kallioalue 

Hankealueen maisematilassa: 
• kansallismaisema 
• maailmanperintökohde 
• selvityksissä tai inventoinneissa valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi luokiteltavia 
• maisema-alueita tai perinnemaisemia 
• kulttuuriympäristöjä 
• arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja. 
• inventoimattomia ja luokittelemattomia valtakunnallisesti arvokkaita muita kohteita 

Kohtalainen 

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä sijaitsee 
• maakuntakaavan mukainen maakunnallisesti arvokas kulttuuriperintökohde, mukaan lu-

kien perinnemaisemat ja muinaismuistoalueet 
• maakunnallisesti arvokas harjualue, moreenimuodostuma tai kallioalue 

Hankealueen maisematilassa: 
• perinnemaisema tai perinnebiotooppi 
• selvityksissä tai inventoinneissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia 
• maisema-alueita tai perinnemaisemia 
• kulttuuriympäristöjä 
• arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja. 
• inventoimattomia ja luokittelemattomia maakunnallisesti arvokkaita muita kohteita 

Vähäinen 

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä sijaitsee 
• paikallisesti arvokas maisema-alue tai kulttuuriympäristö 
• yleis- tai asemakaavan mukainen paikallisesti arvokas kulttuuriperintökohde 

Vaikutusalueella sijaitsee selvityksissä tai inventoinneissa paikallisesti arvokkaiksi luokitel-
tavia maisema-alueita, perinnemaisemia, kulttuuriympäristöjä tai kohteita, joissa on arkki-
tehtonisia tai historiallisia arvoja. 

Aiemmin muutoksille altistuneet tai osittain pirstoutuneet kulttuuriperintökohteet tai -alue-
kokonaisuudet. 

Muinaisjäännösten herkkyyden arvioinnissa on 
käytetty karkeana ohjenuorana Imperia-hankeen ar-
viointityökalusta muokattuja luokkia, jossa muinais-
jäännökset on jaettu niiden merkittävyyden ja säi-
lyneisyyden mukaan. On kuitenkin huomioitava, että 
Museovirasto ei luokittele muinaisjäännöksiä arvo-
luokkiin. Kajoamislupaa on haettava kaikille muinais-
jäännöksille johon hankkeella voi olla vaikutusta.  
Yleissuunnitelman vaikutusten arvioinnissa arkeo-
logisia kohteita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuskohteita on tarkasteltu 30 metrin vyöhyk-
keellä molemmin puolin rataa. 

Suuri  Valtakunnallisesti tai globaalisti 
hyvin arvokkaiksi arvioidut mui-
naisjäännöskohteet. 

Maisemaltaan tai käyttötarkoi-
tuksiltaan alkuperäisinä säilyneet 
muinaisjäännöskohteet  
tai aluekokonaisuudet. 

Kohtalainen Alueellisesti, valtakunnallisesti tai 
globaalisti arvokkaiksi luokiteltavat 
muinaisjäännöskohteet. 

Maisemaltaan tai käyttötarkoituk-
siltaan enimmäkseen alkuperäisinä 
säilyneet 
muinaisjäännöskohteet tai alueko-
konaisuudet. 

Vähäinen Alueellisiksi tai paikallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavat muinaisjään-
nöskohteet. 

Aiemmin muutoksille jossain mää-
rin altistuneet tai osittain pirstou-
tuneet muinaisjäännöskohteet tai 
-aluekokonaisuudet. 
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Muutoksen suuruus 

Kulttuuriperinnön ja maiseman kohteiden muutok-
sen voimakkuuden arvioinnissa on käytetty seuraa-
via Imperia-hankeen arviointityökalusta muokattuja 
luokkia, jotka ovat olleet asiantuntija arvioinnin tu-
kena.  

9.4  Vaikutukset 

Ratalinjauksen vaikutukset on kuvattu järjestykses-
sä idästä länteen.  

Maisemavaikutuksista voidaan yleisesti mainita, 
että maisemallisesti suljetummilla alueilla, kuten 
metsäisillä alueilla, maisemavaikutukset jäävät vä-
häisemmiksi ja muuttavat pääasiassa paikallista 
maisemaa radan välittömässä läheisyydessä. Avoi-
memmilla maisema-alueilla näkymät puolestaan 
voivat olla pitkiä, jolloin muutos voi näkyä kauaskin. 
Näillä kohdilla maisemavaikutukset kohdistuvat laa-
jemmalle alueelle. Näitä maisemallisesti avoimem-
pia alueita ovat pellot ja vesistöt. 

Maiseman muutoksen suuruuteen vaikuttaa kul-
keeko ratalinja penkereellä, sillalla, maa- tai kalli-
oleikkauksissa vai tunnelissa. Avoimilla peltoalueilla 
rata ylittää alueet pääosin silloilla, mikä mahdollis-
taa näkymien säilymisen avoimina, pellon säilymisen 
viljelyskäytössä sekä pelloilla sijaitsevien jokien vir-
taamisen vapaana. Joltain osin rata kulkee kuitenkin 
penkereillä, jolloin ne muodostavat sekä visuaalisen 
esteen että kulkuesteen. Avoimet maisemat ovat 
usein kulttuurimaisemaa, jolloin maisema on her-
kempi muutoksille. 

Salmien kohdilla rata kulkee silloilla, jolloin näkymät 
säilyvät avoimina, mutta rata muuttaa maiseman 
yleisiä piirteitä.  

Pinnanmuodoiltaan vaihtelevassa ympäristössä ra-
talinjaus kulkee paikoitellen maa- ja kallioleikkauk-
sissa, jotka muuttavat radan läheisyydessä olevaa 
maisemaa.  

Suljetummilla metsäjaksoilla rata pirstoo metsä-
maisemaa, mutta radan maisemalliset vaikutukset 
jäävät laajuudeltaan vähäisemmiksi. 

Tunneliosuuksilla maisemalliset vaikutukset jäävät 
pienemmiksi. Vaikutus rajoittuu suuaukoille sekä eri-
laisten rakenteiden, kuten tekniikkarakennuksien, 
pumppaamoiden ja paineentasauskuilujen ympäris-
töön. Tunneleiden jommankumman suuaukon yhte-
yteen sijoittuu pinta-alaltaan noin 100 m2 tekniikka-
rakennus ja lähekkäin sijaitsevilla tunneleilla se voi 
olla yhteinen. Lisäksi tunneleiden yhteyteen yleen-
sä sijoittuu pumppaamo ja suotovesiallas. Pisimpiin 
tunneleihin tulee paineentasauskuilut. Kuilujen pin-
ta-ala on noin 100 m2 ja kallion päälle tulevan raken-
teen korkeus noin 5 metriä.  Paineentasauskuiluja 
on Karnaisen ja Kirkkomäen tunneleissa sekä Melk-
komäen tunnelissa, jossa on yhdistetty paineenta-
saus- ja pumppaamokuilu. Tekniikkarakennuksille, 
paineentasauskuiluille, pumppaamoille ja suotove-
sialtaille rakennetaan huoltoajoyhteydet sekä huol-
topihat. Tunneleista pumpattava puhdas suotove-
si puretaan pumppaamosta maastoon avo-ojiin. On 
varauduttava, että mahdollisesti suurikin hallitse-
maton vesimäärä saattaa muuttaa pumppaamon 
ympäristön luontotyyppiä. 

Kiinteitä muinaisjäännöksiä on radan läheisyydessä 
Espoon alueella 11 kohdetta, Kirkkonummen Veikko-
lassa kaksi kohdetta, Vihdissä kolme, Lohjalla seit-
semän kohdetta ja Salossa 8 kohdetta.  

Seuraavan sivun taulukossa on esitetty valtakun-
nallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuurihisto-
rialliset kohteet, jotka jäävät radan vaikutusalueelle. 
Taulukossa on myös esitetty arvio mille kohteille on 
tarve hakea kajoamislupa. 

Suuri 

Hävittää tai heikentää huomattavasti kulttuuriperinnön kannalta arvokkaaksi luokitellun 
alueen/kohteen arvoja. 

Hävittää suojellun rakennuskohteen tai vähentää sen arvoja. 

Muutoksen myötä maiseman luonne muuttuu niin, että paikan tai alueen nykyinen käyttö 
estyy kokonaan tai osittain. 

Kohtalainen 

Heikentää kulttuuriperinnön arvoja. 

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos näkyy arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle, 
mutta ei vaikuta kulttuuriperinnön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen. 

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu osittain muutoksia. Alueen käyttö ei 
muutu merkittävästi. 

Vähäinen 

Aiheuttaa vähäisiä muutoksia kulttuuriympäristön arvoihin. 

Hankkeen aiheuttama maiseman muutos näkyy arvokkaan kulttuuriympäristön lähialueelle 
mutta ei vaikuta kulttuuriympäristön kannalta ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuk-
siin heikentävästi. 

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. 

Ei muutosta Ei havaittavia muutoksia kulttuuriperintöön tai maisema-arvoihin. 

Muutoksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa nä-
kymien laajuus ja etäisyys suhteessa kartoitettuihin 
arvokohteisiin ja luontaisiin näkymäpisteisiin. Vaiku-
tuksen suuruutta lisää läheisyys asutuskeskittymän 
sekä virkistysreitin -kohteeseen tai asutukseen.
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Taulukko 18.  Valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet

Tyyppi Nimi Lisätietoa Arvioitu  tarve  
kajoamisluvalle 

Seudullisesti arvokas maisema-alue Espoonjokilaakson maisema-alue Maakunnan suurmaiseman arvokas murroslaakso, jossa lukuisia historiallisia kerrostumia keskiaikaisista kylistä vil-
jelymaisemineen ja kylineen 1900-luvun alun teollisuuteen

RKY-kohde/muu kultturiperintökohde 1000031162 Espoo Suuri Rantatie Kuninkaantie, Iso maantie. Kulkuväylä (tienpohjat), Tärkeä historiallinen tieyhteys

Seudullisesti arvokas maisema-alue Gumbölejokilaakson maisema-alue

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000031163 Hemängsberget 1 Historiallinen kivirakenne (röykkiö). Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000031164 Hemängsberget 2 Kivikautinen asuinpaikka. Espoo. x

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000005358 Kolmiranta Vuohilampi), Kivirakenne (rakkakuoppa), ajoittamaton. Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 2370 Nuuksio Vuohilampi Nuuksion Vuohilammen ruuhi), Alushylky (ruuhi). Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000010295 Vuohilampi Kivirakenne (latomus), ajoittamaton. Espoo. x

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 49010048 Svartbäck Kivikautinen asuinpaikka. Espoo. x

Historiallinen asuinpaikka 1000031165 Svartbäck 2 Torpan paikka. Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 49010124 Svartbäckträsket NW Kivikautinen asuinpaikka. Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 49010049 Svartbäcks Ryte Kivikautinen asuinpaikka. Espoo.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000031166 Kovermäki Historiallinen kivirakenne (röykkiö). Kirkkonummi. x

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 257010063 Rintelä Kivikautinen asuinpaikka. Kirkkonummi. x

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000031179 Huhmarjärven uoma Kivikautinen asuinpaikka. Vihti. x

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000007672 Pohjatalo Kivikautinen asuinpaikka. Vihti.

Muinaisjäännös - kiinteä muinaisjäännös 1000031180 Rajakallio Historiallinen kivirakenne (rajamerkki)

Maakunnallisesti arvokas maisema Nummenkylän maisemakokonai-
suus

Vihti/Lohja

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000031167 Hevoshaanpelto 2 Historiallinen työ- ja valmistuspaikka: Hevoshaanmäen lounaiskulmassa kallion alaosassa uunin jäännökset  

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000002191 Hevoshaanpelto Kivikautinen asuinpaikka x 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000002187 Sepänniemi Kivikautinen asuinpaikka  

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000031259 Pelimäki Historiallinen kivirakenteinen rajamerkki x 

Muinaisjäännös – muu kulttuuriperintökohde 1000031168 Hämjoki Historiallinen asuinpaikka: 1800-luvun torpan paikka (jäännökset) x 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000031178 Siitoonjärvi Historiallinen työ- ja valmistuspaikka: hiilimiilu x 

Muinaisjäännös – muu kulttuuriperintökohde 1000031176 Saunatie Historiallinen ajan asuinpaikka:  
Senaatinkartassa esiintyvän torpan jäänteet 

 

Seudullisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta tärkeä alue 

Kiskon–Kiikalan kulttuurimaisema Kiskon–Kiikalan kulttuurimaisema runsaasti merkkejä pitkästä historiasta, mm. kivikautisia asuinpaikkoja, 1500-lu-
vun linnanraunio sekä varhaista teollisuutta ja kaivostoimintaa. Ratalinja kulkee Ahtialan kylän läpi. 

 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000031171 Karhunummi  Historiallisen ajan työ- ja valmistuspaikka: hiilimiilu   

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000031172 Kirkkomäki Historiallisen ajan kivirakenteet: rajamerkki,  
todennäköisesti kahden kylän välinen rajamerkki 

 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 1000003183 Kotilampi Kivikautinen asuinpaikka X 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 501010033 Fiulmaakarinahde Kivikautinen asuinpaikka X 

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 501010030 Nikula Kivikautinen asuinpaikka X 



Tyyppi Nimi Lisätietoa Arvioitu  tarve  
kajoamisluvalle 

Seudullisesti merkittävä rakennetun ympäristön 
kokonaisuus (sr) & rakennetun ympäristön ryh-
mäkokonaisuudet (srr) 
Mahdollinen muinaisjäännös 

Salon seudun maakuntakaava sr 
95 & srr 12 
1000016530 Kistola rustoholli 

Isojaon aikaan tontilla sijainneet Lassilan tilat. Paikalla edelleen Pangin kantatilan talouskeskus. Päärakennus 1880-
l, useita talousrakennuksia 1900-l alusta. 
Historiallinen asuinpaikka: kylänpaikka. Vanhin kyläkartta vuodelta 1832, joten paikantaminen haastavaa. 

 

Seudullisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta tärkeä alue 

Uskelan- ja Halikonjoen laakson 
(vk) laajennusalueineen 

Ratalinja kulkee Muurlan peltolaakson läpi.  

Muinaisjäännös – kiinteä muinaisjäännös 734010023 Aarnioperänmäki Pronssikautinen hautapaikka: hautaröykkiö  

RKY-alue Uskelan kirkonmäki ja Lukkarin-
mäen 
esikaupunkiasutus (RKY 1824) 

Entisen Salon kauppalan ulkopuolelle syntynyt Lukkarinmäen esi kaupunkialue sijoittuu kirkolle johtavan keskiai-
kaisperäisen Suuren Rantatien varteen ja muodostaa yhdessä eteläpuolellaan kohoavan kirkonmäen kanssa maise-
mallisesti vaikuttavan kohteen. 

 

Seudullisesti merkittävä rakennetun ympäristön 
aluekokonaisuus (sra) 

Lukkarinmäen kulttuurimaisema   

RKY-kohde Suuri Rantatie (RKY 2117) Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistä-
mään rakennetun Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kul-
kua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. 

 

RKY-alue Salon rautatieasemanseutu ja van-
ha kauppalamiljöö (RKY 1823) 

Salon rautatieaseman ympäristö lukuisine rakennuksineen on lajissaan yksi parhaiten säilyneitä alueita. Laajaan 
asemakokonaisuuteen liittyy Mariankadun varren uusrenessanssi- ja jugendrakennusten miljöö, joka kuvastaa Sa-
lon kauppalan perustamisen jälkeistä rakennustapaa. 

 

  

Vaikutukset rata-alueen keskeisiin kulttuuri- ja mai-
semakohteisiin on kuvattu tarkemmin alaotsikot-
tain. Paikalliset kohteet on mainittu suhteessa laa-
jempiin kokonaisuuksiin. Teksteissä ei ole huomioitu 
meluaitoja ja -valleja. 

Espoo 

Espoonjokilaakso 
Radan erkanemis- ja liittymisjärjestelyt rantara-
taan avoimen viljelymaiseman koillispäässä muut-
tavat maiseman nykytilaa ratkaisevasti. Rata pen-
kereineen ja siltoineen vie paljon tilaa ja muuttaa 
ympäristön luonteen liikenneympäristöksi. 

Sillat ja ratapenkereet sekä eri korkeustasoissa ole-
vat tunnelien suuaukot näkyvät kauas avoimessa 
maisemassa. Lähempänä Espoon keskuksen ase-
maa rata kulkee kallioleikkauksessa ja leikkausta 
joudutaan leventämään huomattavasti. Kallioleik-
kauksista aiheutuva muutos ei tosin näy kauas.  

Gumbölenjokilaakso 
Ratasilta, tunnelien suuaukot ja kallioleikkaukset 
aiheuttavat huomattavan muutoksen jokilaakson 

maisemaan. Maiseman muutoksen alue on huomat-
tavin sillan lounaispuolen avoimessa maisemassa. 
Silta mahdollistaa jokilaakson maiseman kokonai-
suuden hahmottamisen, kun maiseman näkee jat-
kuvan sillan toisella puolella. Mynttilän arvokas 
rakennusryhmä sijaitsee avoimen maiseman lou-
naispuolella, eikä sieltä ole kasvillisuuden ansiosta 
välitöntä näköyhteyttä ratasillalle. 

Tuleva maankäyttö Myntinmäen asemavarauksen 
läheisyyteen muuttaa alueen maisemakuvaa suu-
resti. 

Histan alue  
Liittymäalue, Histansolmu, on liikenneympäristö, 
joka näkyy osittain jo tällä hetkellä pohjoispuolen 
viljelysmaisemaan kasvillisuuden lomasta. Ratasil-
ta tulee lisäämään liikennealueen näkyvyyttä pel-
tomaisemaan, mutta ei tule merkittävästi vaikutta-
maan maiseman kokonaisuuteen, vaikutus jää siis 
vähäiseksi. 

Ratasilta ei tule näkymään Histan kartanon pihapii-
riin, eikä silta tule häiritsemään kartanon ympäris-
tön maisemallista kokonaisuutta. 

Kirkkonummi 

Perälänjärven–Lammijärven kannas 
Rata kulkee penkereellä Perälänjärven ja Lammin-
järven välisellä kapealla kannaksella aivan valta-
tien 1 läheisyydessä tien pohjoispuolella viistäen 
Perälänjärven etelärantaa.  

Rata lisää valtatien 1 jo aiheuttamaa sekä visuaalis-
ta että toiminnallista estevaikutusta tien etelä- ja 
pohjoispuolen alueiden välillä ja aiheuttaa haittaa 
Perälänjärven ympäristön asuinalueelle. Näkymät 
valtatieltä 1 Perälänjärvelle katkeavat. 

Vihti

Huhmarjärvi
Huhmarjärven eteläpuolen maisemakuva muut-
tuu olennaisesti radan sijoittuessa pienipiirteiseen 
kulttuurimaisemaan ja lähelle asutusta.   

Mäyräoja
Mäyräojan pohjois-etelä suuntaisen laakson mai-
semakuva muuttuu selkeästi radan ylittaessä sen 
kohtisuoraan korkeaala sillalla ja sille johtavilla 
penkereillä.

Lohja 

Nummenkylä 
Avoimen viljelys- ja maisema-alueen yli kulkeva sil-
ta on massiivinen uusi elementti maisemassa ja se 
näkyy pitkälle, etenkin sillan eteläpuoleiseen avoi-
meen maisemaan. Liikenneväylät ja ratasilta hallit-
sevat avointa maisemaa. Lohjanharjun leikkauksen 
maisemalliset vaikutukset ovat peruuttamattomia. 
Toimenpiteiden vaikutukset eivät näy kuitenkaan 
laajalle alueelle. 

Rata-alueen tuntumassa sijaitsevat alueen itäreu-
nalla näyttävästi maisemassa sijaitsevat paikal-
lisesti arvokkaat vanha radioaseman rakennus ja 
Nummenkylässä jugendtyylinen pientalo. Num-
menkylän alueen asutus avoimen viljelysmaiseman 
länsireunalla mukaan lukien arvokkaan Nummen-
kylän vanhan tilakokonaisuuden jää ahtaasti rata-
linjauksen ja valtatien 1 väliin. 

Muinaisjäännökset
Espoon ja Lohjan Lempolan välillä on kartoitettu 
yhteensä 17 kiinteää muinaisjäännöstä tai muuta 
kulttuuriperintökohdetta. 
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Suuri rantatie eli Kuninkaantie on Espoon suun-
nasta ensimmäinen kulttuuriperintökohde sijoittu-
essaan Espoonjokilaakson avoimeen itäiseen päät-
teeseen. Kohde on valtakunnallisesti merkittävä.  
Espoo–Salo -oikoradan erkaneminen ja liittyminen 
nykyiseen rantarataan aiheuttaa sen, että tietä on 
siirrettävä ylemmäs pohjoisrinteeseen, jotta se voi 
kulkea eritasossa radan yli.  

Hemängsberget sijaitsee Gumblenjokilaakson poh-
joisreunalla ja sen lounaisreunalla on kaksi kohdet-
ta. Historiallisen ajan kivirakenne (röykkiö) sijoittuu 
noin 50 metrin etäisyydelle radasta ja voi suojattuna 
säilyä. Hemängsbergetin toinen kohde on kivikauti-
nen asuinpaikka, jonka aluerajauksen läpi rata kul-
kee. Kohde täytyy tutkia ja dokumentoida kenttäkai-
vauksin. 

Svartbäckin alueella on neljä kohdetta, joista kol-
me on kivikautista asuinpaikkaa. Yksi kohteista Svar-
tbäck sijoittuu siten, että rata kulkee kohteen etelä-
osan läpi. Toimenpiteeksi tälle kohteelle on ehdotettu 
alueen tutkimista kaivauksin. Svartbäckträsket NW 
sijoittuu radan lounaispuolelle, lähimmillään noin 50 
metrin etäisyydelle ja voidaan suojaamalla säilyttää. 
Svartbäck 2 -kohde sisältää torpan, pengerryksen ja 
tieuran ja on luokiteltu muuksi kulttuuriperintökoh-
teeksi. Kohde sijoittuu radan läheisyyteen mutta voi-
daan suojaamalla säilyttää. Tieura tulee kulkemaan 
Svartbäckin sillan alta. Svartbäck Ryte on kivikauti-
nen asuinpaikka, joka sijaitsee yli 50 metrin etäisyy-
dellä radasta ja se voidaan suojaamalla säilyttää. 

Kolmirannan alueella on kolme kiinteää muinais-
jäännöstä, joista yksi kohde, rakkakuoppa, sijaitsee 
ratatunnelin päällä ja tulee säilymään. Toinen koh-
de, Vuohilammen ruuhihylky, sijaitsee selkeästi rau-
tatien suoja-alueen ulkopuolella ja tulee säilymään. 
Ajoittamaton kivirakenne, latomus, tulee jäämään 
suoraan ratalinjan alle ja toimenpide-ehdotuksena 
on kohteen siirtäminen tai tutkimuskaivuu. 

Kirkkonummen Veikkolassa on kaksi kiinteää mui-
naisjäännöskohdetta. Perälänjärven länsipuolella on 
kiinteä muinaisjäännös, Rintelä, joka on kivikautinen 
asuinpaikka ja joka jää osin rautatiealueelle. Ehdo-
tuksena tälle kohteelle on sen tutkimuskaivuu. Ko-
vermäen alueella sijaitsee ajoittamaton kivirakenne 
(röykkiö), joka jää suoraan radan alle. Ehdotuksena 
on kohteen tutkimuskaivuu. 

Vihdin Palojärven alueella on kaksi kiinteää muinais-
jäännöstä, kivikautista asuinpaikkaa. Toinen niistä, 
Pohjatalo, sijaitsee radan suoja-alueen ulkopuolella 
ja voi säilyä. Huhmarjärven uoma -niminen kohde jää 

sitä vastoin suoraan radan alle ja tulee tutkia kaiva-
malla. 

Mäyräojalla, Vihdin ja Lohjan kuntarajalla, sijaitsee 
yksi kiinteä muinaisjäännös, historiallinen kiviraken-
ne, rajamerkki, joka sijoittuu ratatunnelin päälle ja 
voidaan suojaamalla säilyttää.  

Nälköönsuolla (Lohja) sijaitsee kiinteä muinaisjään-
nös, ajoittamaton kivirakennelatomus, joka sijaitsee 
rautatiealueen ulkopuolella ja voi säilyä. 

Lempolassa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, Lem-
poonlammit-niminen historiallinen kivirakenne, 
rajamerkki, joka sijoittuu kuitenkin rautatien suo-
ja-alueen ulkopuolelle ja voi säilyä paikallaan. 

Lempoonsuo 
Lempoonsuon alueella rata kulkee pääosin maa- ja/
tai kallioleikkauksessa ja Lempolan kohdalla (kilo-
metriväli 57) tunnelissa. Lisäksi alueella on rataan 
liittyviä tiejärjesteltyjä ja Saukkolantien kohdalla tie 
ylittää ratalinjan ylikulkusillalla. 

Lempoonsuon alueen läpi kulkeva rata muuttaa 
eheää kulttuurimaisemaa, johon liittyy useita paikal-
lisessa inventoinnissa kartoitettuja rakennuksia. (Y5 
Lehmijärvi–Pulli osayleiskaavan rakennusinventoin-
ti). Radan vaikutus kulttuurimaiseman muutokseen 
on kohtalainen, sillä ratalinjan yhteydessä alueelle 
rakennetaan siihen liittyviä uusia tiejärjestelyjä, jot-
ka muuttava ja osittain pirstovat maisemaa. Tunne-
liosuuksilla vaikutukset maisemaan ovat kuitenkin 
vähäisemmät, sillä maiseman nykyinen muoto säilyy 
pääasiassa näissä kohdissa.  

Koivulanselkä–Karnainen 
Koivulanselkää edeltävällä osuudella rata kulkee Äi-
jässuon rautatietunnelissa, jonka jälkeen rata ylittää 
Koivulanselän (kilometriväli 58+500–59+100) pitkäl-
lä sillalla. Vesistön ylityksen jälkeen rata kulkee kor-
keassa maa- ja/tai kallioleikkauksessa sekä penke-
reellä, jonka jälkeen se sukeltaa uudelleen tunneliin. 

Koivulanselällä tunnelin suuaukko ja mahdolliset 
penkereet muuttavat kaakkoisrantaa voimakkaasti. 
Myös luoteisrannalla maa- ja/tai kallioleikkaukset 
vaikuttavat kohtalaisesti rantamaisemaan ja poh-
joispuoleisiin rantapeltoihin. Vaikka rautatiesilta rin-
nastuu rannassa ja sillalla maisemassa kulkevaan 
E18-moottoritien käytävään, voimistuvat maisema-
vaikutukset merkittävästi uuden pitkän sillan myötä.  

Maisemavaikutusten merkittävyyttä korostavat 
rantojen loma-asutus, sekä järvialueen kulttuuriset 

piirteet rantapeltoineen. Pelloilla rata pirstoo pen-
gerosuuksilla maisemaa pienempiin kokonaisuuksiin 
ja aiheuttaa visuaalista ja toiminnallista estevaiku-
tusta. Koivulanselän alueella maisemavaikutukset 
ovat merkittävyydeltään kohtalaiset, vaikka näky-
mät säilyvät pääasiassa avoimina. 

Maiseman yleisten piirteiden muuttumisen lisäksi ra-
dan ja moottoritien väliin jää myös Hevoshaanpellon 
kiinteä kivikautinen asuinpaikan muinaisjäännös (mj 
1000002191, asuinpaikka), sekä siihen liittyvä työ- ja 
valmistuspaikka Hevoshaanpelto 2 (mj 1000031167, 
kalkkiuuni) (kilometriväli 59+100–59+200). Näis-
tä Hevoshaanpellon muinaisjäännös sijoittuu radan 
välittömään läheisyyteen ja se jää osittain toimen-
pidealueen sisäpuolelle. Kohde on mahdollisesti jo 
tuhoutunut, mutta se on tarkistettava seuraavas-
sa suunnitteluvaiheessa maa- ja kallioleikkauksen 
suunnittelussa ja suojauksissa.  Kohteelle anotaan 
Museovirastolta kajoamislupa ja suoritetaan luvan 
edellyttämät tutkimukset.

Lisäksi Karnaisissa sijaitsevat rakennukset ja ra-
kennusryhmät on tuotu esiin paikallisina kohteina 
aiemmissa inventoinneissa (L18.4, L18.3, L18.1, L18.2) 
(kilometriväli noin 58+500–59+600). (Rakennus- ja 
maisemahistoriallinen selvitys Vihti, Lohja, Karja-
lohja, Nummi-Pusula) Kohteet sijaitsevat radan toi-
menpidealueen ulkopuolella, joten niihin kohdistu-
vat vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäiset ja 
pääasiassa liittyvät ympäröivän maiseman muutok-
seen.  

Karnainen (Ahvenalammen ympäristö) ja Sepän-
niemensalmi 
Karnaisten alueella ja Sepänniemensalmen ympäris-
tössä sijaitsee useita valtakunnallisesti arvokkaita 
kallioalueita. Rata kulkee Karnaisten alueella pitkäs-
sä tunnelissa alittaen Korkia–Palanutkallion valta-
kunnallisesti arvokkaan kallioalueen (kilometriväli 
noin 61–62+700). Rata ylittää Sepänniemensalmen 
sillalla, jonka jälkeen rata kulkee valtakunnallisesti 
arvokkaan kallioalueen Orosmäki–Faltterinmäki läpi 
osittain kallioleikkauksessa ja osittain tunnelissa. 
Avoimen peltoalueen rata ylittää osittain penkereel-
lä ja osittain sillalla, jonka jälkeen rata sukeltaa uu-
delleen tunneliin pääasiassa alittaen valtakunnalli-
sesti arvokkaan Kivimäen kallioalueen (kilometriväli 
noin 63+500–64+600). 

Tunnelijaksot alittavat pääasiassa valtakunnallisesti 
arvokkaat kallioalueet, joten vaikutukset niihin jää-
vät vähäisiksi. Arvokkaista kallioalueista ainoastaan 
Orosmäen kohdalla rata kulkee osittain kallioleikka-
uksessa, mikä muuttaa kallioalueen maisema ja on 

vaikutukseltaan suurempi. Tunneleihin liittyvät tie-
järjestelyt sijoittuvat pääasiassa olemassa olevien 
teiden yhteyteen, joten niiden vaikutukset maise-
maan ja kulttuuriarvoihin ovat vähäiset.

Maisemavaikutukset Ahvenalammen ympäristössä 
sekä maakunnallisesti osoitetulla virkistysalueella 
ovat suhteellisen pieniä, sillä rata kulkee alueen läpi 
pitkässä tunnelissa. Pitkän tunnelin puoliväliin lou-
hitaan paineentasauskuilu. Se näkyy tunnelin pääl-
lä n 100 m2 suuruisena ja 5 m korkuisena rakenteena, 
jolle lisäksi rakennetaan huoltotie. Uudet rakenteet 
muuttavat ympäristöä eikä alueen virkistysympäris-
tö ole jatkossa enää koskematon. 

Avoimilla peltoalueilla rata pirstoo pengerosuuksil-
la maisemaa pienempiin kokonaisuuksiin ja aiheuttaa 
visuaalista ja toiminnallista estevaikutusta. 

Sepänniemessä sijaitseva Sepänniemen kivikautinen 
kiinteä muinaisjäännös (mj 1000002187) jää luulta-
vasti osin radan toimenpidealueen alle (kilometrivä-
li noin 62+800). Lisäksi radan rakentuessa muinais-
jäännös jää radan ja moottoritien väliin. Alueelta 
ei ole tavattu kulttuurikerrosta ja muinaismuisto-
alueen lakialueen säilyessä vaikutukset kohteeseen 
ovat vähäiset. Kohde tulee kuitenkin huomioida tar-
kemmassa suunnittelussa. 

Raatin kylä 
Rata ohittaa Raatin kyläalueen koillis-lounassuuntai-
set pellot pääosin pitkillä silloilla, mikä mahdollistaa 
pitkän peltolaakson hahmottumisen maisemassa, 
pellon säilymisen viljelyskäytössä sekä Raatinjoen 
virtaamisen vapaana (kilometriväli 66+300–67+100). 
Osittain rata kulkee penkerellä, jotka pirstovat mai-
semaa pienempiin kokonaisuuksiin ja aiheuttavat vi-
suaalista ja toiminnallista estevaikutusta. 

Rata tulee muuttamaan koko historiallisen kylä-
alueen tunnelmaa, mitä voidaan pitää paikallises-
ti suurena muutoksena ja vaikutusta merkittävyy-
deltään kohtalaisena.  Polveilevat pinnanmuodot ja 
vaihtelevat maisematilat lyhentävät liikennekäytä-
vänäkymien pituutta. 

Raatinjokilaakson silta alkaa kukkulalta Pakasen ti-
lan kohdalla (kilometrilukema noin 66+400) ja jatkuu 
Sipilän tilan luoteisosassa olevalle kukkulalle (kilo-
metrilukema noin 67). Vaikutukset maisemassa ovat 
suuria ja voimistavat olemassa olevan moottoritie-
rata -liikennekäytävän leveyttä. Myös Pitkämäen ja 
Tervakorven tunnelien suuaukot erottuvat maise-
massa.  
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Hongisto ratakilometriväli 
Raatin kyläalueen jälkeen rata kulkee pitkään met-
sämaisemassa, jolle ei ole osoitettu erityisiä maise-
mallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueella on 
kuitenkin asutusta, jonka arki- ja virkistysympäris-
tönä metsämaisema pirstoutuu. Maakuntakaavas-
sa osoitettu viheryhteys toteutuu tunneliratkaisun 
kautta Tervakorven kohdalla.  

Hongiston peltomaiseman rata ylittää sillalla, mikä 
kohtuullistaa maisemavaikutuksia ja mahdollistaa 
pellon säilyttämisen avoimena viljelykäytössä (ki-
lometriväli noin 70–70+400). Viisi paikallisesti ar-
vokasta kulttuurihistoriallista kohdetta nivoutuvat 
radan halkaisemaan peltomaisemaan ja jäävät osin 
radan toimenpidealueen alle Lehtilässä. Lisäksi Hon-
giston tila jää rata- ja tiekäytävän väliin. (Sammatin 
ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kult-
tuuriympäristöjen inventointi, s.99) Rata tulee suu-
resti muuttamaan paikallista kulttuuriympäristöä, 
mutta vaikutuksen merkittävyyttä voidaan pitää 
kohtalaisena. 

Syvälammen eteläpuolella sijaitsevan Pelimäen 
muinaisjäännöksen (mj 1000031259) kohdalla rata 
kulkee maa- ja/tai kallioleikkauksessa (kilometri-
lukema noin 71). Kohde jää toimenpidealueen alle ja 
kohde luultavasti menetetään. Vaikutukset muinais-
jäännökseen arvioidaan merkittävyydeltään suurik-
si. Kohteelle anotaan Museovirastolta kajoamislupa 
ja suoritetaan luvan edellyttämät tutkimukset.

Alueelle on osoitettu asemavaraus (kilometrivälille 
69+700–69+800), jolloin aseman toteutuessa vai-
kutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön kasvavat 
ympäristön muuttuessa. 

Hämjoki 
Hämjoen ympäristössä muutokset ovat verrattain 
suuret ja maisemavaikutukset ovat merkittävyy-
deltään kohtalaiset, vaikka maisemalla ei ole eri-
tyistä maakunnallista tai valtakunnallista statusta. 
Rata ylittää Pääniitun avoimen peltoalueen (kilo-
metrilukema noin 73+600) ja mutkittelevan Häm-
joen ja pitkällä sillalla (kilometrilukema noin 74+300 
sekä 75+200). Vaikka siltojen myötä peltojen viljeltä-
vyys säilyy, muuttuu peltomaisemaan tilakeskusten 
ympäristöt ratakäytävän ja sen liikenteen halkoes-
sa maisemaa. Erityisesti Palkkisillalta (Sammatin ja 
Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuu-
riympäristöjen inventointi, s.28) avautuva näkymä 
laajan laakson yli pohjoiseen muuttuu radan raken-
tamisen myötä.  Muiden paikallisten kohteiden mai-
semavaikutukset jäänevät kasvillisuuden vuoksi pie-
niksi, vaikka tilakeskuksien suhde maisemaan onkin 

ilmeinen.  Maakuntakaavassa osoitetut pohjois-ete-
läsuuntaisetviher- ja virkistysyhteydet toteutuvat 
siltojen alta, joka muuttaa virkistysympäristön mai-
semaa ja olosuhteita. 

Rata kulkee maa- ja/tai kallioleikkauksissa Hämjoen 
(mj 1000031168) 1800-luvun torpan paikan kohdalta, 
joka on muu kultuuriperintökohde (kilometrilukema 
noin 74+500). Radan myötä kohde pääosin tuhoutuu, 
joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään suuret. 

Kohteelle anotaan Museovirastolta kajoamislupa ja 
suoritetaan luvan edellyttämät tutkimukset.

Hämjoen jälkeen maisemavaikutukset alueella ovat 
verrattain vähäiset radan kulkiessa pääosin metsä-
alueilla. 

Salo 

Siitoonjärvi 
Siitoonjärven koillispuolella rata ylittää moottoritien 
sillalla, jonka jälkeen rata kulkee suljetussa metsä-
maisemassa penkereellä.  Näkymät ovat lyhyitä ym-
päröivän metsän vuoksi ja vaikutukset maisemaan 
vähäiset. Pengerrakenteet aiheuttavat vähäistä vi-
suaalista ja toiminnallista estevaikutusta radan ym-
päristöön. 

Toimenpidealueella sijaitsee historiallinen Siitoon-
järven kiinteä muinaisjäännös (mj 1000031178, hii-
limiilu), joka tuhoutunee radan rakentamisen seu-
rauksena (kilometrilukema noin 81). Vaikutukset 
muinaisjäännökseen ovat merkittävyydeltään suu-
ret. Kohteelle anotaan Museovirastolta kajoamislu-
pa ja suoritetaan luvan edellyttämät tutkimukset.

Siitoonjärven ympäristöön on osoitettu asemava-
raus (kilometrilukema noin 81+100). Aseman toteu-
tuessa radalle tulee lisäraiteet, radan rakennettu 
alue levenee ja vaikutukset maisemaan ja kulttuuri-
perintöön kasvavat merkittävästi.  

Veikkola (Suomusjärvi)  
Suomusjärven ja Lahnajärven välillä rata kulkee 
Veikkolan kylämaiseman läpi pääasiassa penkereel-
lä. Kylämaisema muodostuu pienipiirteisestä met-
siköiden, avointen maisematilojen sekä kyläraken-
nusten vaihtelusta. Koko kylämaisemassa tapahtuu 
suuria muutoksia, mm kylän koulurakennus jää ra-
dan alle. Radan linjaus rinnastuu etenkin Veikkolan 
kylän itäpuolella moottoritien liikennekäytävään, 
mikä toisaalta kaventaa käytävien yhteisvaikutus-
ta, mutta osittain jättää ratojen väliin epämääräi-

sen maisematilan (kilometriväli noin 83–84). Kylän 
alueella ei ole todettuja paikallisesti arvokkaita kult-
tuuriympäristöjä, joten vaikka muutokset maisemas-
sa ovat suuria, vaikutukset kylän alueelle arvioidaan 
merkittävyydeltään vähäisiksi/kohtalaisiksi.

Veikkolan kylän itäpuolella kulkee Kekkosentie, jolla 
on paikallista kulttuuriarvoa. Kekkosentie leikkaa ra-
talinjaa kahdessa kohdassa. Tämän hetkiset rataan 
liittyvät suunnitellut liittyvät tiejärjestelyt muutta-
vat Kekkosentien nykyistä linjausta ja tasausta. Tie-
järjestelyt vaikuttavat suuresti paikallista kulttuuri-
arvoa omaavan kohteen nykytilaan.

Ahtiala 
Rata kulkee Ahtialan itäpuoleisella metsäselänteel-
lä pääosin maa- ja/tai kallioleikkauksessa. Ahtialan 
laajan, yli 2 km leveän, peltomaiseman ja Aneriojoen 
yli rata kulkee pitkällä sillalla ja penkereellä.  Noin 
770 metriä pitkä ja enimmillään noin 25 metriä kor-
kea silta sijoittuu peltoaukean itäosaan. Peltojen 
ympäröimä Ahtialan kyläkeskus sijaitsee muutamia 
satoja metrejä sillasta pohjoiseen.  Siltaosuuksien 
jälkeen rata kulkee vaihtelevasti maantasossa ja 
penkereellä, jonka korkeus on enimmillään vajaa 10 
metriä. Rata kulkee penkereellä paikallisesti arvok-
kaiden Hietalan ja Kulmalan tilojen vierestä. Alue ei 
kuulu maakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuu-
teen.  Tämän jälkeen alkaa pidempi metsäjakso.  

Vaikutukset  
• Ratalinjaus katkaisee Aneriojokilaakson maise-

mallista kokonaisuutta sen halkoessa jokilaak-
son maisemarakenteen suuntaa vasten. Silta-
osuudella avoin maisematila kuitenkin säilyy. 
Pengerosuudella rata pirstoo maisemaa pie-
nempiin kokonaisuuksiin ja aiheuttaa suurta vi-
suaalista ja toiminnallista estevaikutusta. 

• Vaikutukset maanviljelyyn ovat siltaosuudella 
vähäiset. Pengerosuudella viljely hankaloituu, 
mikä saattaa aiheuttaa umpeenkasvua. 

• Arvokkain, Kurkelantien varrella sijaitseva ra-
kennuskeskittymä säilyy ehjänä, eikä rata kulje 
sen välittömässä läheisyydessä. Maisemakuva 
kuitenkin muuttuu kyläkeskuksesta katsottuna. 

• Rata aiheuttaa suurta haittaa Hietalan ja Kulma-
lan paikallisesti arvokkaalle rakennusperinnölle. 

• Varsinais-Suomen maakuntakaavan mukainen 
pohjois-eteläsuuntainen   ulkoilureitti toteutuu.  

• Saunatien arkeologinen kohde (mj-tunnus 
1000031176) jää radan toimenpidealueen ulko-
puolelle. Aseman toteutuminen todennäköisesti 
vaikuttaisi kohteeseen. 

Kuva 22. Ahtialan maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä rata sijoittuisi kyläkeskuksen etelä-
puolelle. Kuva Kurkelantieltä etelään. 
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Ahtialan länsipuoleinen metsäselänne 
Rata kulkee metsäselänteellä vaihtelevasti kalli-
oleikkauksessa, maaleikkauksessa, maantasossa ja 
penkereellä. Leikkaus on syvimmillään noin 20 met-
riä, ja penkereet korkeimmillaan noin 12 metriä. Jak-
son länsipäässä olevat syvät maaleikkaukset ovat 
huomattavan leveät, enimmillään noin 70 metriä. 
Kmv 94–95 sijaitsevan raiteenvaihtopaikan yhtey-
teen sijoitetaan sähkösyöttöasema. Rakennus ym-
päröivine kenttineen on noin 1000–1500 m² kokoinen. 

Vaikutukset 
• Rata, etenkin syvät ja leveät maaleikkaukset, 

muuttavat maisemakokemusta radan läheisyy-
dessä. 

• Haittaa jokamiehenoikeuteen perustuvaa virkis-
tyskäyttöä.  

• Metsässä ei ole asutusta, joten maiseman koki-
joita on vähemmän, eikä haittaa aiheutu raken-
nusperinnölle. 

• Vanha hiilimiilu (1000031171 Karhunummi), säilyy 
todennäköisesti maaleikkauksen reunalle. Koh-
de on huomioitava seuraavassa suunnitteluvai-
heessa sillan ja yksityistien suunnittelussa. 

Rauhala–Sammalo–Katinkullanmäki 
Karhunummen metsäselänteen jälkeen alkaa vaih-
televa, pienipiirteinen maisemajakso, jossa rata kul-
kee peltojen, laitumien, metsäsaarekkeiden ja Sam-
malon salmen yli. Rata kulkee Rauhalan, Pellonpään 
ja Rantalan tilojen läheisyydestä ja niitä ympäröivien 
pienialaisten metsäsaarekkeiden ja peltoaukeiden 
halki. Rata kulkee tässä vaihtelevasti maan tasos-
sa, penkereellä ja leikkauksessa. Penger on korkeim-
millaan 10 metriä ja leikkaus syvimmillään 10 metriä. 
Rantalan tilan metsäsaarekkeen korkeimman kallioi-
sen kohdan rata alittaa lyhyessä, noin 85 metrin pi-
tuisessa tunnelissa.    

Vilikkalantien ja Sammalon tilaa ympäröivät laitu-
met rata ylittää noin 10 m korkealla sillalla ja noin 
350 m pitkällä sillalla. Laaksosilta päättyy noin 200 
metriä ennen Sammalonsalmea.  

Salmen rata ylittää sillalla. Radan lähellä on vain vä-
hän ranta- tai loma-asutusta. Siitäkin suurin osa ra-
jautuu jyrkänteisiin ja suuntautuu radasta pääosin 
poispäin.  

Vaikutukset 
• Maisema on jaksolla pienipiirteistä ja vaihtele-

vaa, ja siksi herkkä muutoksille. Lisäksi rata hal-
koo aluetta maisemarakenteen suuntaa vasten. 
Pengerosuudella rata pirstoo maisemaa pienem-
piin kokonaisuuksiin ja aiheuttaa suurta visuaa-

lista ja toiminnallista estevaikutusta. Laaksosil-
ta on verrattain matala, ja saattaa siksi näyttää 
melko raskaalta pienipiirteisessä maisemassa. 

• Laaksosillan ansiosta laitumet säilyvät yhtenäi-
sinä ja avoin maisematila säilyy, vaikka silta hait-
taakin näkymiä kauempaa katsottuna.   

• Rata kulkee Sammalon arvokkaan kantatilan lä-
heisyydessä, ja muuttaa merkittävästi tilaa ym-
päröivää maisemaa, etenkin sen suhdetta järvi-
maisemaan. 

• Sammalonsalmen kapeuden vuoksi maisema-
vaikutukset järvimaisemaan jäävät melko paikal-
lisiksi. Rantojen rakentaminen sijaitsee suurim-
milta osin jonkun matkan päästä siltapaikasta, ja 
suuntautuu radasta pääosin poispäin lounaaseen.  

Norsjokilaakso–Kave-Rytkö–Kirkkomäki–Lakia-
mäki–Kukinnummi 
Sammalonsalmen jälkeen rata kulkee ensin pienessä 
leikkauksessa, joka syvenee noin 15 metriseksi ennen 
Katinkullanmäen läpi kulkevaa lyhyttä kalliotunne-
lia. Tunnelin pituus on noin 235 metriä. Tunnelin län-
sipuolella kallioleikkaus jatkuu viereisen pienen kal-
liolaen läpi, ja on enimmillään noin 20 metriä syvä.  

Norsjoen laakson itäpäässä rata kulkee metsänreu-
nassa leikkauksessa. Laakson leventyessä rata kul-
kee pellon yli noin seitsemän metriä korkealla pen-
kereellä. Uusituvan tilan kohdalla rata kulkee taas 
pellon laitaa lähellä maantasoa. Uusituvan tila jää 
ratalinjan alle. 

Rata kulkee metsäjaksolla Siankuoppamäelle asti 
pääosin lähellä maanpintaa. Rata ohittaa Kave-Ryt-
kön pientä metsäjärveä sen pohjoisrantaa pitkin ma-
talalla penkereellä.   

Vajaa kilometri Kave-Rytkön jälkeen rata siirtyy tun-
neliin, joka on noin 1,7 kilometriä pitkä. Metsä-Val-
kjärvelle johtavan Huilasuontien kohdalla olevalla 
alavammalla maasto-osuudella se toteutetaan kal-
liotunnelina. Tunneli päättyy Lakimäen jälkeen. Ki-
lometrivälille 103–104 sijoittuu paineentasauskuilu, 
jonka pinta-ala on noin 100 m² ja korkeus viisi metriä. 

Vaikutukset 
• Sammalonsalmen länsipuoleinen metsäselän-

ne pirstoutuu radan vaikutuksesta. Erityisesti 
Katinkullanmäen jälkeinen leikkaus on erittäin 
syvä. Tunneliosuus mahdollistaa kuitenkin liik-
kumisen alueella.  

• Norsjokilaakson länsi- ja itäpäissä rata sijoittuu 
rinteeseen metsänreunassa, jolloin vaikutuk-
set maisematilaan ovat pienemmät kuin laakson 
keskiosassa, jossa rata kulkee pellolla. Uusitu-

van rinteessä sijaitseva, jälleenrakentamiskaut-
ta edustava tila jää radan alle. Viereinen, samalta 
ajalta peräisin oleva Koistilan tila jää radan takia 
laaksosta eristykseen. 

• Rata haittaa maisemaa Kave-Rytkön järven koh-
dalla. Rata katkaisee järvelle johtavat tiet, ja Ka-
ve-Rytköntien varrella asutusta jää radan alle. 
Järvi on pieni, ja näin ollen rata näkyy ja kuuluu 
kaikkialla järvellä, ja haittaa järven rannalla ole-
vaa loma-asutusta. Rata muuttaa luonnontilais-
ta järvenrantaa.  

• Kalliotunneliosuus säästää kalliolakia ja mah-
dollistaa vapaan liikkumisen metsässä. Kak-
si historiallisen ajan muinaisjäännöstä säilyvät 
kalliotunnelin päällä (Kirkkomäki, mj-tunnus 
1000031172) ja vieressä (Siankuopanmäki, 
mj-tunnus 1000003184). 

• Kalliotunneliosuuden avokaivannon kaivuutyöt 
aiheuttavat maisemallista haittaa rakentami-
sen aikana. Rakentamisen jälkeen kalliotunneli-
osuus maisemoidaan istutuksilla. Kestää kuiten-
kin kauan, ennen kun kasvillisuus on kehittynyt 
sellaiseksi, että rakentamisen aikaiset jäljet hä-
viävät. 

Kuva 23. Kuva Huilasuontieltä kohdassa, johon on suunniteltu betonitunneli. 

Kuva 24. Kuva Kave-Rytkön pohjoisrannalta, jossa rata kulkisi. 
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Muurla 
Kalliotunnelin jälkeen rata kulkee metsäselänteellä 
vaihtelevasti maantasossa, enimmillään kuusi met-
riä korkealla penkereellä ja enimmillään 20 metriä 
syvässä kaukalossa. Rata kulkee penkereellä laa-
jan kivikautisen asuinpaikan läpi, joka koostuu Fiul-
maakarinahteen (mj-tunnus 501010033), Kotilam-
men (mj-tunnus 1000003183) ja Koskelan (mj-tunnus 
501010032) muinaisjäännöksistä. Viljelylaaksos-
sa rata kulkee sillalla ja penkereellä. Rata ohittaa 
Muur lan alueen kirkonkylän eteläpuolella. Etäisyys 
kirkonkylälle on enimmillään noin kilometri. Laak-
son itäosassa rata kulkee 1,5 km pitkällä, enimmil-
lään noin 15 metriä korkealla sillalla. Muurlanjoki ja 
Kaukolantie alittaa sillan. Laakson länsiosassa rata 
kulkee 5–9 metriä korkealla penkereellä. Silta vaih-
tuu penkereeksi Honkasalon tilan metsäsaarek-
keen kohdalla, jossa sijaitsee Nikulan muinaisjään-
nös (mj-tunnus 501010030). Kistolantie alittaa radan. 
Rata jatkaa länteen tunnelissa, ja tunnelin suuaukko 
sijaitsee Melkkomäen kallioselänteen kohdalla.   

Vaikutukset: 
• Rata halkaisee Muurlan eteläpuoleisen maise-

mallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
viljelyslaakson. Korkea silta aiheuttaa suurta 
muutosta maisemakuvaan. Siltaosuudella avoin 
maisematila kuitenkin säilyy, eikä rata aiheuta 
juurikaan estevaikutusta. Pengerosuudella rata 
pirstoo maisemaa pienempiin kokonaisuuksiin ja 
aiheuttaa suurta visuaalista ja toiminnallista es-
tevaikutusta. 

• Avoimessa maisemassa linjauksen vaikutukset 
ulottuvat pitkälle. Etelässä muutos voidaan ha-
vaita Kiskontieltä asti ja pohjoisessa Muurlan ky-
läkeskuksen reunoilta. 

• Rata eristää vanhat Muurlan, Kistolan ja Kauko-
lan kyläkeskukset toisistaan ja niihin perintei-
sesti kiinteästi liittyvästä maisemasta. 

• Tunnelin suuaukko näkyy maisemassa pitkälle. 
• Ratalinjauksen läheisyyteen jää useita raken-

nusryhmiä. Näistä maakunnallisesti arvokas on 
Pankin tilakokonaisuus, joka koostuu 1880-luvun 
päärakennuksesta ja useista 1900-luvun talous-
rakennuksista. Paikallisesti arvokkaista raken-
nusryhmistä radan läheisyyteen jää Kankareen, 
Koskelan, Ahtelan ja Alhon tilat sekä 1800-luvun 
lopulta peräisin oleva, Myllyojan varrella sijait-
seva mylly ja myllärin asunto.  

• Ratalinja kulkee selänteellä sijaitsevan Fiulmaa-
karinahteen, Kotilammen ja Koskelan laajan ki-
vikautisen asuinpaikan sekä laaksossa met-
säsaarekkeella sijaitsevan Nikulan kivikautisen 
asuinpaikan läpi. Lisäksi radan välittömään lä-
heisyyteen jää useita muinaismuistoja. 

Melkkomäki–Sianselkä–Pitkäsuo–Karhunkankare 
Rata kulkee koko osuudella kalliotunnelissa. Tunneli 
alkaa Melkkomäeltä ja päättyy noin 300 metriä en-
nen peltolaaksoa. Kilometrivälille 110–111 sijoittuu 
paineentasaus- ja pumppaamokuilu, jonka pinta-ala 
on noin 100 m² ja korkeus noin viisi metriä. 

Vaikutukset: 
• Kalliotunnelin ansiosta vaikutukset maisemaan 

ovat vähäiset.  
• Vaikutukset kohdistuvat ainoastaan tunnelin 

suuaukkoihin. Melkkomäen suuaukko tulee nä-
kymään avoimeen maisematilaan. Länsipään 
suuaukko jää osittain puuston peittoon. 

Ojoisen peltoalue 
Rata kulkee tunnelin jälkeen leikkauksessa laakson 
läpi ja metsänreunalla. Pelto-osuudella rata kulkee 
ensin maantasossa ja sitten maa- ja kallioleikkauk-
sessa.  Ojaisen tielinjaus siirretään noin 400 m itään, 
ja ylittää radan sillalla.  

Vaikutukset: 
• Rata kulkee pelto-/laidunaukean läpi pirstoen 

avoimen tilan pienempiin osiin ja aiheuttaen es-
tevaikutusta. Pellolla/laitumella rata kulkee kui-
tenkin maantasossa tai leikkauksessa, jolloin vi-
suaalinen estevaikutus on pieni. 

Linnunpelto–Salon lukio 
Tunnelin jälkeen rata kulkee ensin hetken matkaa 
enimmillään noin 10 metriä korkealla penkereellä, ja 
ylittää tämän jälkeen Mahtinaisentien noin kymme-
nen metriä korkealla sillalla. Silta on noin 600 metriä 
pitkä. Tämän jälkeen rata jatkuu Kiskontien varressa, 
golfkentän laitaa, jossa rata kulkee ensin penkereel-
lä, ja muuttuu sitten kaukaloksi. Anistenkatu johde-
taan sillalla kaukalon yli. Kaukalo on noin 460 metriä 
pitkä ja enimmillään yli 15 metriä syvä. Lukion koh-
dalla kaukalo muuttuu betonitunneliksi. Kiskontien 
linjausta on ratahankkeesta riippumatta suunnitel-
tu muutettavaksi ‒ jatkossa Kiskontie tulee käänty-
mään länteen ennen lukiota. 

Vaikutukset: 
• Toteutuneet väylät (Kiskontie ja Mahtinaisentie) 

pirstoo avointa maisematilaa jo ennestään osiin. 
Rata lisää pirstoutuneisuutta.  

• Toteutuneet väylät (Kiskontie ja Mahtinaisentie) 
pirstoo avointa maisematilaa jo ennestään osiin. 
Rata lisää pirstoutuneisuutta.  

• Erityisesti korkeat penkereet muodostavat visu-
aalista ja toiminnallisen esteen. 

• Kaukalo muodostaa kaupunkikuvallisesti haital-
lisen elementin Salon tärkeän sisääntulon yh-
teydessä. Kaukaloa tullaan todennäköisesti ra-
jaamaan meluesteillä, jolloin rata muodostaa 
toiminnallisen esteen lisäksi myös visuaalisen 
esteen. 

• Kalliotunneliosuus lukion kohdalla ja Kiskontien 
uusi linjaus yhdistää lukion paremmin ympäröi-
vään kaupunkirakenteeseen. 

• Tekniikkarakennuksen ja suotovesialtaan sijoit-
taminen kaupunkialueelle edellyttää laadukasta 
toteuttamista. 

Uskelan kirkkomäki – Salon rautatieasema 
Rata kulkee Uskelan kirkkomäellä ja Lukkarinmäellä 
osittain kalliotunnelissa ja osittain betonitunnelissa.  

Rata alittaa Perniöntien betonitunnelissa. Ennen 
Sairaalatietä se muuttuu kalliotunneliksi, joka ulot-
tuu Uskelan kirkolle johtavalle puistokäytävälle asti. 
Tässä kohtaa alkaa betonitunneliosuus. Ratalin-
jalle jäävät tšasouna, vuonna 1938 rakennettu pai-
kallisesti arvokas asuintalo Raivonkatu 1, vuonna 
1942 rakennettu maisemallisesti arvokas asuintalo 
Rauhalankatu 2 ja Rexin puisto. Tämän jälkeen rata 
muuttuu jälleen kalliotunneliksi. Lukkarinmäen län-
sirinteellä on lyhyt betonitunneliosuus ennen tunne-
lin suuaukkoa. Tunnelin suuaukko sijaitsee rinteessä 
ennen Raivaajankatua. 

Kuva 25. Melkkomäen kallioselänne Muurlan peltolaakson länsilaidalla. Tunnelin suaukko sijaitsisi kalliose-
länteessä. Näkymä Kistolantieltä kohti Melkkomäkeä, jossa tunnelijakso alkaa. 

• Laakson reunoilla rata kulkee leikkauksessa, 
mikä muuttaa maisemaa. Erityisesti laakson itä-
puolen tunnelin suuaukon jälkeen on syvä kalli-
oleikkaus lähellä asutusta.  

• Osa rakennuksista jää erittäin lähelle rataa, vain 
50–200 metrin päähän. Rata eristää ne avoimes-
ta maisematilasta. 

Tammenmäki–Linnunpelto 
Rata kulkee ensin metsäselänteellä noin 15 metriä 
syvässä leikkauksessa, kunnes alittaa Tammenmäen 
selänteen noin 700 metriä pitkässä kalliotunnelissa.  

Vaikutukset: 
• Tunnelin ansiosta valtakunnallisesti arvokas 

kallioalue säilyy lähes muuttumattomana. Vai-
kutukset kohdistuvat suuaukkoihin. Itäisempi 
suuaukko jää metsän peittoon. Läntinen suuauk-
ko tulee erittäin näkyvälle paikalle avoimeen 
maisemaan rajautuvaan kalliojyrkänteeseen.  

• Radan läheisyydessä olevat muinaisjäännök-
set säilyvät. Toinen (734010023 Aarnioperän-
mäki) jää tunnelin päällä, toinen (1000004867 
Aarnioperämäki 2) sijaitsee noin 40 m päässä 
suuaukosta. Tunnelin rakentumisesta aiheutu-
van tärinän mahdollisia vaikutuksia ja tarvetta 
suojaustoimenpiteisiin tulee selvittää seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa.  
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daskadun ja Salonjoen välisellä osuudella rata 
yhdistyy rantarataan. Seudullisesti arvokkaan 
Tehdaskatu 5 A:n kohdalla vaikutus pihapiiriin on 
kohtalaisen suuri.  Rata tulee ulottumaan tontin 
puolelle sekä kevyen liikenteen väylä sijoittu-
maan kokonaisuudessa tontin alueelle. Kevyen 
liikenteen penger ulottuu noin 5,5 metrin päähän 
asuinrakennuksesta. Valtakunnallisesti arvok-
kaan Ratapolku 1 kohdalla nykyisen raiteen vie-
reen tulee uusi raide. Raide ja kevyen liikenteen 
väylä sijoittuvat nykyiselle rautatiealueelle.  

• Salonjoen jälkeen rata ja kevyen liikenteen väy-
lä sijaitsevat nykyisillä sijoilla, eikä valtakunnal-
lisesti arvokkaaseen asemapuistoon näin ollen 
kohdistu lainkaan muutoksia. Meluesteet muut-
tavat kaupunkikuvaa hieman. 

Radan toteuttamiseen Salon keskusta-alueella on 
teknisesti haastavaa. Alueen  rakennuksiin kohdis-
tuvia riskejä ja sitä kautta  kaupunkikuvaan  ja kult-
tuuriympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia  on 
tässä suunnitteluvaiheessa laaditussa yleispiirtei-
sessä arviossa arvioitu huomattavan laajoiksi, mut-
ta hallittavissa oleviksi.  Melualueelle jää suuri mää-
rä rakennuksia Lukkarinmäellä, joihin kohdistuvista 
toimenpiteistä päätetään jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Edellä mainituista syistä vaikutuksen arvi-
ointiin liittyy jonkun verran epävarmuuksia, minkä 
vuoksi vaikutuksia kulttuuriympäristöön ja kaupun-
kikuvaan tulee tarkentaa seuraavassa suunnittelu-
vaiheessa. 

• Haitallisten ympäristövaikutuksen välttämisek-
si Lukkarinmäen alueella on arvioitu olevan tar-
vetta pohjaveden imeytykselle. Raivonkadun ja 
Rauhalankadun välisellä alueella, sijaitsevat ra-
kennukset on perustettu maanvaraisesti. Raken-
nettavat porapaaluseinät tulevat katkaisemaan 
pohjaveden virtauksen radan poikkisuunnassa. 
Pysyvän porapaaluseinän vaikutusta pohjave-
denpinnantasoon ja virtauksiin sekä imeytys-
järjestelmien sijainnit ja laajuudet selvitetään 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Aiheesta 
kerrotaan suunnitelmaselostuksen kappaleis-
sa ”5.4.2 Pohjanvahvistukset” ja ”5.6.6. Tunneli-
kohtaiset kuvaukset”. Alueen rakennuksiin koh-
distuvista työn aikaisista riskeistä on laadittu 
alustava arvio. Sen mukaan rakentamisen lähi-
vaikutusalueella sijaitsee kuusi asuinrakennus-
ta, joista kaksi on rakennushistoriallisesti arvok-
kaita. Laajemmalla, rakentamisen mahdollisella 
vaikutusalueella sijaitsee 26 asuinrakennusta, 
joista 16 on rakennushistoriallisesti arvokkai-
ta. Lukkarinmäen rakennuksiin kohdistuvien, ra-

kentamisen aikaisten vaikutusten arviointia tu-
lee edelleen tarkentaa jatkosuunnittelussa, kun 
saadaan lisää tutkimustietoa alueen haastavista 
maaperä-  ja pohjavesiolosuhteista ja niiden vai-
kutuksista.  

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset 
osoitteessa Ratapolku 2 (maakuntakaavan suo-
jelukohde) Salmenranta 6 (yleiskaavan suojelu-
kohde) sijaitsevat erittäin lähellä suunniteltua 
rataa. Yleissuunnitelmassa on kuitenkin arvioitu, 
että rakennuksien säilyminen nykyisillä paikoil-
laan on teknisesti mahdollista. 

• 16 asuinrakennusta jää melualueelle, joista 11 
on rakennushistoriallisesti arvokkaita. Näihin 
kohdistuvista toimenpiteistä päätetään seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa. Lop pu tilanteessa 
betonitunneli katetaan betonikannella ja mai-
semoidaan. Tunnelin päälle tuleva maankäyttö 
suunnitellaan seuraavassa suunnitteluvaihees-
sa. Tunnelin rakenteita ei yleissuunnitelmassa 
ole mitoitettu kestämään tunnelin päälle sijoit-
tuvaa rakentamista, ainoastaan täyttöön käy-
tettäviä maamassoja. Koska tuleva maankäyttö 
ei ole vielä tiedossa, sen vaikutuksia ei voida ar-
vioida. 

Rata kulkee penkereellä Malturinkadun ja Kulkurin-
kujan rajaaman korttelin läpi. Ratalinjalle jäävät pai-
kallisesti arvokkaat, vuonna 1930-luvulla rakennetut 
asuintalot Raivaajankatu 2 ja 3, 1920-luvulla raken-
nettu asuintalo Raivaajankatu 4 sekä paikallisesti 
arvokas, yleiskaavassa suojelumerkitty asuinraken-
nus Salmenranta 4. Lisäksi linjalle jää 1930-luvulla 
rakennettu talousrakennus osoitteessa Malturinka-
dun 3. Rata ylittää Salmenrannan ja Vähäjoen sillalla. 
Vähäjoen yli tulee lisäksi kevyen liikenteen silta. Sal-
menrannan tasausta on laskettava, jolloin se kulkee 
radan kohdalla kaukalossa. 

Rata ohittaa seudullisesti arvokkaan maakuntakaa-
vassa suojelumerkityn Ratapolku 2:ssa sijaitsevan 
asuinrakennuksen alle 10 metrin päästä. Rata ylittää 
Tehdaskadun ratasillalla, jonka viereen tulee kevyen 
liikenteen silta.  

Sillan jälkeen rata ohittaa 1920-luvulla rakennetun 
rautatietyöntekijöiden asuintalon osoitteessa Teh-
daskatu 5 A. Rata liittyy rantaradan käytävään en-
nen Salonjokea, Ratapolku 1:ssä sijaitsevan 1900-lu-
vun alussa rakennetun vahtituvan kohdalla. Uuden 
raiteen myötä ratakäytävä levenee hiemaan aikai-
sempaan verrattuna. 

Vaikutukset: 
• Radalla on suuri haitallinen vaikutus kaupunki-

kuvaan ja rakennusperintöön alueella, jolla on 
valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia kult-
tuurihistoriallisia arvoja. Betonitunneli raken-
netaan avokaivantona, jolloin ratalinjauksella 
olevat kuusi asuinrakennusta, useat ulkoraken-
nukset ja tšasouna joudutaan purkamaan. Näistä 
asuinrakennuksista viidellä on paikallista raken-
nushistoriallista arvoa. Kuudennellakin raken-
nuksella on maisemallista arvoa osana hyvin 
säilynyttä kaupunkikuvaa. 

• Rata kulkee Lukkarinmäen Uskelan kirkonmäen 
ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutuksen RKY-
alueen läpi. Koska rata kulkee Kirkkomäellä pää-
osin kalliotunnelissa kohdistuvat vaikutukset 
ainoastaan Kirkkomäen itä- ja länsipäihin. Näis-
sä kohdin tehdään isoja kaivuja, minkä takia jou-
dutaan kaatamaan puustoa. Alue maisemoidaan 
lopuksi, mutta rata saattaa muuttaa maaston-
muotoilua ja kestää aikansa, ennen kun puusto 
on kasvanut nykyisiin mittoihin.  

• Kirkkomäellä sijainneen keskiaikaisen Pyhän An-
nan kappelin sijaintipaikka ei ole tiedossa. Se 
tullaan selvittämään seuraavassa suunnitte-
luvaiheessa. Vanhojen karttojen perusteella on 

kuitenkin todennäköistä, että se ei sijaitse rata-
linjalla. 

• Ratalinjalle jäävistä rakennuksista kolme sijait-
see RKY-alueella: tšasouna, Raivonkatu 1 ja Rau-
halankatu 2. Molemmilla asuinrakennuksilla on 
arvoa osana Uskelan kirkkotien katukuvaa sekä 
osana Raivonkadun ja Rauhalankadun yhtenäis-
tä 1930–40-luvulla rakennettua korttelia. Rai-
vonkatu 1:llä on lisäksi säilynyt runsaasti alku-
peräisiä piirteitä. Rakennukset eivät kuitenkaan 
lukeudu Lukkarinmäen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaimpiin. Rata ei myöskään vaikuta Uske-
lan Kirkkotiehen, joka on RKY-kohde ja osa keski-
aikaista Suurta Rantatietä. 

•  Rakennusten purkaminen rikkoo 1900-luvun en-
simmäisiltä vuosikymmeniltä peräisin olevan 
yhtenäisen ja hyvin säilyneen kaupunkiraken-
teen Raivaajan-, Raivon- ja Rauhalankadun var-
silla.  

• Salmenrannassa sijaitsee kaksi kaupunkikuval-
lisesti tärkeää, August A. Tapion suunnittelemaa 
Salon kauppalan alkuvuosien nikkarityyliä edus-
tavaa rakennusta. Salmenranta ja sen pohjois-
puolella kulkeva puuston ympäröimä Vähäjoki 
muodostavat selkeän reunan Lukkarinmäelle, 
ja huvilat muodostavat päätepisteen asemalta 
johtavalle Ratapolulle. Toinen rakennuksista si-
jaitsee ratalinjalla ja joudutaan purkamaan. Toi-
nen voidaan todennäköisesti säilyttää, mutta se 
jää kaupunkikuvan ja asumisviihtyvyyden kan-
nalta erittäin haastavaan paikkaan radan välit-
tömään läheisyyteen ja Salmenrantaan raken-
nettavan kaukalon reunalle. Kaukalo muuttaa 
kaupunkikuvaa huomattavasti ja tekee Vähäjoen 
hankalasti saavutettavaksi. 

• Korkea ratapenger melukaiteineen ja tunneliin 
johtavine huoltoteineen aiheuttaa estevaikutus-
ta ja kaupunkikuvallista haittaa Malturinkadun ja 
Kulkurinkujan välisellä korttelilla. 

• Seudullisesti arvokas asuinrakennus osoittees-
sa Ratapolku 2 jää eristyksiin Rantaradan, uuden 
radan ja Vähäjoen väliin. Rata tulee erittäin lä-
helle rakennusta ja rakennus jää kaupunkikuvan 
ja asumisviihtyvyyden kannalta hyvin hankalaan 
paikkaan. Jotta rakennus voidaan säilyttää, on 
sen kohdalle rakennettava ratapenkereen sijaan 
tukimuuri. 

• Rata kulkee Salon rautatieasemanseudun ja van-
han kauppalamiljöön RKY-alueen laidalla.  Teh-
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Pääsääntöisesti peltoalueet ylitetään silloilla, mut-
ta poikkeustapauksissa peltoalueille osuu penkerei-
tä, jotka voivat olla korkeitakin. Penkereiden mah-
dollisimman luonnollinen istuttaminen maisemaan 
on haasteellista, mutta sitä pyritään lieventämään 
levittämällä paikallista pintamaata pengerluiskiin. 
Tämä antaa mahdollisuuden paikalliselle siemen-
pankille levittäytyä ja säilyä sekä pyrkiä maisemoi-
maan penger osaksi maisemaa.  

Ratajaksolle sijoittuu useita valtakunnallisesti ar-
vokkaita kallioalueita, kuten Korkiamäki–Palanut-
kallio, Orosmäki ja Kivimäki. Tunnelijaksot alittavat 
pääasiassa nämä arvokkaat kallioalueet, joten vaiku-
tukset niihin jäävät vähäisiksi. Ainoastaan Orosmäen 
kohdalla rata kulkee osittain kallioleikkauksessa, 
mikä muuttaa kallioalueen maisema ja on vaikutuk-
seltaan suurempi. Radan rakentamisen maisemalli-
sia vaikutuksia voidaan lieventää säilyttämällä mah-
dollisimman paljon olemassa olevaa puustoa.

Lohjalla ratakäytävän alueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen sijoittuu kolme muinaisjäännöstä, joille 
arvioidaan olevan tarve hakea Museovirastolta ka-
joamislupaa

Kohteille suoritetaan luvan edellyttämät tutkimuk-
set.  Radan toimenpidealueen ulkopuolelle jäävät 
muinaisjäännökset suojataan rakentamisen ajaksi ja 
varmistetaan niiden säilyminen.  

9.5.3. Salo 

Ratakäytävä halkoo peltolaaksoja, metsäselänteitä 
ja ylittää joitain vesistöjä.   Tunneli ja sen rakentami-
nen muuttaa merkittävästi Lukkarinmäen kulttuuri-
maisemaa. Uskelan kirkkomäellä, Lukkarinmäellä ja 
rautatieaseman ympäristössä on valtakunnallisia, 
maakunnallisia ja paikallisia arvoja. Salon keskustan 
ohella herkimmät kohteet Salossa ovat Muurlan ja 
Ahtialan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympä-
ristöt, Sammalon maisemallisesti kaunis peltolaakso 
ja vesistöylitys sekä Tammenmäen valtakunnallises-
ti arvokas kallioalue. Muurlassa ratakäytävä ylittää 
laajan Fiulmaakarinahteen kivikautisen asuinpaikan. 
Myös muualla radan varrella on paikoin paikallises-
ti arvokasta rakennuskantaa ja joitain muinaisjään-
nöksiä. Tämän hetkiset rataan liittyvät tiejärjestelyt 
vaikuttavat esimerkiksi Ahtialan itäpuolella kulke-
vaan, paikallista kulttuuriarvoa omaavan Kekkosen-
tien nykytilaan ja muuttavat sen nykyistä linjausta.

9.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet  

9.5.1. Espoo–Kirkkonummi–Vihti

Jokilaaksojen kohdilla radalle rakennetaan korkeita 
siltoja. Vaikka näkymät siltojen alta säilyvät avoimi-
na, muuttaa uusi rata maiseman yleisiä piirteitä. Sil-
lat näkyvät kauas avoimessa maisemassa. Peltoalu-
eilla siltojen avulla voidaan säilyttää pellot tarpeen 
mukaan alkuperäisessä käytössä, mikä lieventää nii-
hin kohdistuvia vaikutuksia. Pääsääntöisesti pelto-
alueet ylitetään silloilla, mutta poikkeustapauksissa 
peltoalueille osuu penkereitä, jotka voivat olla kor-
keitakin. Penkereiden mahdollisimman luonnollinen 
sovittaminen maisemaan on haasteellista, mutta 
sitä voidaan lieventää esim. levittämällä paikallista 
pintamaata pengerluiskiin.

Meluntorjuntarakenteet muuttavat maisemakuvaa 
huomattavasti, erityisesti sijoittuessaan avoimiin 
tiloihin. Maisemakuva tulee muuttumaan myös uu-
sien asemien läheisyydessä kehittyvän maankäytön 
myötä.

9.5.2. Lohja

Ratakäytävä halkoo Lohjan alueella pelto- ja järvi-
maisemia, joihin liittyy tiloja ja loma-asutusta. Vesis-
töjen ja laaksojen kohdilla radalle rakennetaan osin 
korkeitakin siltoja.  Vaikka näkymät siltojen alta säi-
lyvät avoimina muuttaa rata maiseman yleisiä piir-
teitä. Sillat näkyvät kauas järvimaisemassa, kuten 
Sepänniemensalmessa ja Koivulanselällä. Peltoalu-
eilla, kuten Raatissa ja Hongistossa, siltojen avulla 
voidaan säilyttää pellot viljelykäytössä, mikä lieven-
tää niihin kohdistuvia vaikutuksia.. 

Siltakohteet halkovat avointa maisemaa ja näin ol-
len niiden liittyminen ympäröivään maisemaan tulee 
tehdä huolella. Siltakeilat verhoillaan paikallisella 
pintamaalla, jotta ne sulautuivat paremmin maise-
maan.

Lohjalla herkkiä kohteita ovat pienet kyläalueet. 
Raatissa rata muuttaa koko historiallisen kyläalueen 
tunnelmaa, mitä voidaan pitää paikallisesti suurena 
muutoksena ja vaikutusta merkittävyydeltään koh-
talaisena. Myös Hongistossa radalla on merkittä-
vyydeltään kohtalaiset vaikutukset maisemaan ja 
paikalliseen kulttuuriympäristöön. 

Kuva 26. Kuvassa etualalla ratalinjalle jäävät Raivaajankatu 2, 3 ja 4. 

Kuva 27. Näkymä Uskelan kirkkotietä pitkin itään. Taka-alalla tien oikealla puolella ratalinjalle jäävän tša-
sounan torni, Raivonkatu 1 sekä puiden takaa pilkottava Rauhalankatu 2. 
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Salon keskusta-alueella rata aiheuttaa suurta hai-
tallista vaikutusta kaupunkikuvaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Ratalinjalta on purettava lu-
kuisia paikallisesti arvokkaita rakennuksia. Lukka-
rinmäen pohjoispuolella rata kulkee korkealla pen-
kereellä tiiviin puutalokorttelin läpi, joka on osa 
maakunnallisetsi arvokasta kulttuuriympäristöä.  
Lukkarinmäen eteläpuolella syvä betonikaukalo vai-
kuttaa kielteisesti kaupunkikuvaan ja maisemaan. 
Lukkarinmäellä kielteiset vaikutukset eivät kuiten-
kaan kohdistu alueen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaimpiin osiin: Lukkarinmäen korkeimmalla kohdalla 
sijaitseva vanhin asutus, keskiaikainen Uskelan kirk-
kotie sekä valtakunnallisesti arvokas aseman seutu 
säilyy tämän hetken arvion mukaan muuttumatto-
mina. Haittoja voidaan lieventää betonitunneliosuuk-
sien huolellisella maisemoinnilla, sekä kiinnittämällä 
erityistä huomiota penkereen istutuksien, tukimuu-
rien ja meluesteiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Lukkarinmäellä rakennustöiden aikaiset  rakennuk-
siin kohdistuvat  riskit on tässä suunnitteluvaihees-
sa laaditussa yleispiirteisessä arviossa arvioitu 
huomattavan laajoiksi, mutta hallittavissa olevik-
si.    Lisäksi Lukkarinmäellä kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennuskantaa jää melualueelle, ja siihen 
kohdistuvista toimenpiteistä päätetään vasta seu-
raavassa suunnitteluvaiheessa.  Edellä  mainituista 
syistä vaikutuksen arviointiin liittyy jonkun verran 
epävarmuuksia, minkä vuoksi vaikutuksia kulttuu-
riympäristöön ja kaupunkikuvaan tulee tarkentaa 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 

Laajoilla avoimilla peltoalueilla (Ahtiala, Muur-
la, Sammalo, Linnunpelto) rata näkyy maisemassa 
kauas. Rata kulkee peltolaaksoissa osittain korkeal-
la sillalla, jolloin pitkät näkymät maisemassa säily-
vät avoimina. Pitkien (enimmillään puolentoista kilo-
metrin pituisten) ja korkeiden (enimmillään 25 metriä 
korkeiden) siltojen silta-arkkitehtuuriin sekä silta-
keilojen muotoiluun tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Rata kulkee laaksoissa osittain korkeilla pen-
kereillä, jotka muodostavat merkittävän visuaalisen 
esteen ja kulkuesteen. Korkeiden, avoimessa maas-
tossa olevien penkereiden muotoiluun maaston so-
pivaksi sekä penkereen maisemointiin maisemaan 
sopivalla kasvillisuudella on erityisen tärkeää kiin-
nittää huomiota. Aurinkoisilla paikoilla on mahdol-
lista edistää paahdelajiston syntymistä penkereille. 

Metsäselänteillä rata kulkee paikoin maantasossa, 
paikoin penkereillä ja paikoin leikkauksessa. Leikka-
ukset ovat enimmillään noin 20 metriä syviä. Rata-
käytävä pidetään korkeasta puustosta vapaana 30 
metriä radan molemmin puolin, jolloin avoin maas-

tokäytävä muodostuu huomattavan leveäksi, ja ai-
heuttaa näin ollen kohtalaista maisemallista vai-
kutusta. Korkeat penkereet voidaan metsäjaksoilla 
sovittaa maisemaan mastonmuotoilulla ja luonnon-
mukaisella kasvillisuudella. Ratajaksolla on run-
saasti pitkiä kalliotunneleita, jolloin vaikutus maise-
maan ja kulttuuriympäristöön rajoittuu tunneleiden 
suuaukkoihin ja vähäisiin maanpäällisiin rakenteisiin 
tunneleiden yhteydessä. Muun muassa Tammen-
mäen valtakunnallisesti arvokas kallioalue alitetaan 
kalliotunnelissa. Tunneleiden suuaukot on metsäjak-
soilla suositeltavaa muotoilla vähäeleisiksi. 

9.6  Epävarmuustekijät/ 
jatkosuunnittelutarpeet

• Sillat ja tunneleiden suuaukot muodostavat suu-
ria uusia elementtejä maisemassa. Huolellisella 
suunnittelulla voidaan sovittaa niitä paremmin 
osaksi maisemaa. Arvokkaissa maisemissa tai 
kulttuuriympäristöissä kulkeviin siltoihin, kuten 
pitkiin laaksosiltoihin on luotava huolellisesti 
muotoillut, paikan erityislaatuisuutta huomioi-
vat arkkitehtoniset ratkaisut. 

• Radan rakenteet, kuten meluesteet, paineenta-
sauskuilut ja tekniikkarakennukset tulee sovittaa 
maisemaan, erityisesti arvokkaaseen kulttuuri-
maisemaan. 

• Näkymiä avoimeen kulttuurimaisemaan ja vesis-
töihin tulee edistää käyttämällä läpinäkyviä me-
luesteistä.

• Ylijäämämassojen sijoitusalueiden valinnassa 
tulee huomioida maisema- ja kaupunkikuva ja 
kulttuurihistorialliset arvot. Kielteistä vaikutus-
ta maisemaan voidaan vähentää maastonmuo-
toiluilla. 

• Radan rakentamisen vaikutuksia arkeologisiin 
kohteisiin, kuten tärinävaikutuksia tulee selvit-
tää. Myös tärinävaikutus tulee ottaa huomioon, 
esimerkiksi tunneleiden päällä sijaitsevissa koh-
teissa. Lieventämis- ja ehkäisytoimenpiteitä tu-
lee esittää. 

• Seuraavassa suunnitteluvaiheessa on syytä tar-
kemmin selvittää Salon kaupunkialueen raken-
nuskantaan kohdistuvia vaikutuksia ja rakenta-
misen aikaisia riskejä. 

• Erittäin lähellä rataa sijaitsevien rakennuksien 
säilymisen edellytyksiä Lukkarinmäellä tulee 
tarkentaa. Nämä ovat Raivaajankatu 5 sekä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaat Salmenranta 6 ja 
Ratapolku 2. 

• Melutorjuntaratkaisujen vaikutuksia kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan 
tulee tarkentaa. Tämä koskee erityisesti niitä ra-
kennuksia, johon on ositettu nk. muu toimenpi-
de. Tarkastelua tulee tehdä koko rataosuudella, 
mutta erityisesti Salon Lukkarinmäellä.

• Huolellisella ympäristösuunnittelulla voidaan 
vähentää vaikutuksia Salon kaupunkialueella 
sovittaa ratkaisuja arvokkaaseen kulttuuriym-
päristöön. Betonitunneliosuuksien maatäyttöjen 
yhteensovittamista ympäröivään maastoon tu-
lee tarkastella tarkemmin. Muita tärkeitä suun-
nittelukohteita ovat tunneleiden suuaukot, kau-
kalot ja tukimuurit. 

• Kekkosentien linjaus (km 88) on syytä tarkas-
tella seuraavassa suunnitteluvaiheessa uudes-
taan, jotta tien säilyminen nykyisellään voidaan 
tutkia.  
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10.1  Lähtötiedot 

Melumallin maastomalli on laadittu yhdistelemäl-
lä hankkeeseen tuotettua laserkeilausaineistoa (ra-
talinja ja sen lähiympäristö), maanmittauslaitoksen 
korkeusmalliaineistoa (2 m korkeusmalli) sekä valta-
tie 1:n melumallin korkeusmalli- ja meluesteaineis-
toa (Liikenneviraston maanteiden EU‐meluselvityk-
sen 2017 mukainen aineisto). 

Suunnittelualueen rakennukset sekä vesistöpinnat 
on saatu Maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nasta (irrotus 1/2019). 

Suunnitellun radan geometria on saatu taiteviiva-ai-
neistona ratasuunnittelijalta. 

ESA-radan liikenteen melupäästötiedot määritettiin 
liikennemäärä- ja nopeustiedoista, jotka perustuvat 
ratahankkeen liikenne-ennusteeseen. Liikenne- ja 
nopeustietoja on käsitelty tarkemmin varsinaises-
sa Espoo–Salo -radan yleissuunnitelmaraportissa. 
Melumallinnuksessa käytetyt ennustetilanteen ju-
naliikennemäärät on esitetty seuraavassa taulukos-

sa (taulukko 13). Rantaradan osalta on oletettu, että 
sama lähijunaliikenne jatkuu ja IC-junat poistuvat ra-
dalta. Melulaskennassa käytettiin suurnopeusjunien 
enimmäisnopeutena 250 km/h.  

sin erittäin voimakkaita melutasoja.  Osittain rata 
kulkee maaseutu- ja metsäalueilla, joilla melutasot 
ovat nykytilanteessa pieniä. Melutasot tässä rapor-
tissa ovat valtioneuvoston päätökseen verrattavia 
keskiäänitasoja (ekvivalenttitasoja) päiväajalle (klo 
7–22) ja yöajalle (klo 22–7). Päiväajan melutaso on 
ohjearvojen suhteen mitoittava johtuen liikenteen 
vuorokautisesta jakautumasta, joten sitä on käytet-
ty tässä nykytilanteen kuvauksen pohjana.

Espoo 
Nykytilanteessa Espoon keskusta-alueella ja Mik-
kelän alueella on rantaradan liikenteen ja katulii-
kenteen melusta johtuva 45–55 dB päivämelutaso. 
Blominmäen alueella on Kehä III:n liikenteen melusta 
johtuva 45–60 dB päivämelutaso. Kvarnträsketin ja 
Dämman järvien sekä Forsbackan alueilla on valta-
tien 1 liikenteestä johtuva pieni alle 45 dB taustame-
lutaso, koska valtatie 1 on yli kilometrin etäisyydellä. 
Svartbäckan, Mustapurontien, Nupurinjärven, Kolm-
perän ja Kolmirannan alueilla on valtatien 1 ja Nupu-
rintien (mt 110) liikenteen melusta johtuva voimakas 
tai erittäin voimakas 55–70 dB päivämelutaso. Valta-
tien 1 liikennemelun voidaan sanoa aiheuttavan Es-
poon alueella suuren ympäristöongelman. 

Kirkkonummi 
Nykytilanteessa valtatien 1 liikenteen päiväajan 
45 dB (virkistys- ja luonnonsuojelualueiden päivä-
ohjearvon ylittävä) meluvyöhyke ulottuu jopa 1500 
metrin etäisyydelle tiestä, ja siten 45 dB meluvyö-
hyke ulottuu pitkälle Nuuksion kansallispuistoon. 
Nuuksion kansallispuisto sivuaa valtatie 1:stä noin 
kahden kilometrin matkalta ja on lähimmillään noin 
100–300 metrin etäisyydellä valtatiestä. Nykytilan-
teessa Hauklammen sekä Veikkolan Perälän- ja Lam-
minjärven alueilla on valtatien 1 liikenteen melusta 
johtuva voimakas tai erittäin voimakas 55–75 dB päi-
vämelutaso. Valtatien 1 liikennemelun voidaan sanoa 
aiheuttavan Kirkkonummen alueella suuren ympä-
ristöongelman. 

Vihti 
Nykytilanteessa Vihdin alueella suurimmat meluhai-
tat aiheutuvat valtatien 1 ja valtatien 2 liikenteestä 
Palojärven ja Huhmarin alueille sekä Simolan, Vap-
pulan ja Koloniitun alueille, joissa on tieliikenteen 
melusta johtuva voimakas 55–70 dB päivämelutaso. 
Lisäksi loma-alueiden 45 dB päiväohjearvon ylittä-
vä meluvyöhyke ulottuu yli 1,5 km etäisyydelle val-

tateistä, ja 45 dB ohjearvon ylittävällä melualueella 
on useita lomarakennuksia. Kuuselan, Linnanniitun ja 
Österkullan alueilla on valtatien 1 liikenteestä johtu-
va vähäinen alle 50 dB tai pieni alle 40 dB taustame-
lutaso, koska valtatiet ovat kauempana alueista. 

Valtatien 1:n lisäksi Vihdin ja Lohjan rajalla kulke-
va valtatie 25 ja Lohja–Hyvinkää -rata aiheuttavat 
myös meluhaittoja. Vihdin Nummenkylän sekä Iso 
ja Vähä Myllylampien alueilla tie- ja rataliikenteen 
aiheuttamat päiväajan melutasot ovat välillä 45–
65 dB. Loma-alueiden 45 dB päiväohjearvon ylittä-
vä meluvyöhyke ulottuu Iso ja Vähä Myllylampien yli 
vastarannalle. Liikennemelun voidaan sanoa aiheut-
tavan Vihdin alueella suuren ympäristöongelman. 

Lohja 
Liikennemelun voidaan sanoa aiheuttavan Lohjan 
alueella suuren ympäristöongelman. Nykytilantees-
sa Lohjan alueella suurimmat meluhaitat aiheutuvat 
valtatien 1, valtatien 25 ja Lohja–Hyvinkää -radan lii-
kenteestä. 

Nummenkylän ja Tonttulan alueella on tie- ja ratalii-
kenteen melusta johtuva voimakas 55–65 dB päivä-
melutaso.  

Lehmijärven ja Koikylän alueella puolella on usei-
ta asuin- ja lomarakennuksia valtatien 1 liikenteen 
melusta johtuvan 45–55 dB päivämelutason alueel-
la. Asuinalueiden 55 dB ohjearvo ei ylity, mutta lo-
ma-alueiden 45 dB päiväohjearvo ylittyy myös ve-
sistön yli Lehmijärven luoteispuolen rannoilla. 
Lehmuston ja Lehtomaan kohdalla ylittyy 55 dB päi-
väajan ohjearvo muutamien asuinrakennusten koh-
dalla.  

Lohjan Lehmijärven ja Koivulanselän välisellä osuu-
della ratalinja ohittaa nykyistä asutusta eteläpuolel-
ta, nykyinen melutaso moottoritiestä on alle 50 dB, 
jopa alle 40 dB. Koivulanselän kohdalla moottoritien 
melu leviää Koivulanselän suuntaan niin, että me-
lutaso on Koivulanselällä laajalti yli 45 dB. Karnai-
sissa molemmin puolin ratalinjaa on asutusta ja lo-
ma-asutusta 45–55 dB moottoritien melussa. 

Rata kulkee tunnelissa Karnaisten ja Sepänniemen-
salmen välillä, samalla kohtaa myös moottoritie 
on tunnelissa. Sepänniemensalmen kohdalla on lo-
ma-asutusta, ja moottoritien melu on 45–50 dB lo-

10  Melu  

Taulukko 19. Melulaskennassa käytettävät junamäärät, junapituudet, enimmäisnopeudet ja junatyypit tar-
kasteluväleittäin. Junien kpl-määrät ovat molempiin suuntiin yhteensä ja melumallissa ne on 
jaettu tasan kahdelle raiteelle. 

Junatyyppi ja tarkasteluväli Päivä klo. 7–22 Yö klo. 22–7 Pituus Enimmäisnopeus 

  [kpl] [kpl] [m] [km/h] 

Kaukojunat välillä Espoo–Lohjan Lempola–Salo  

Suurnopeusjuna, pitkä juna 12 2 688 250 

IC2-kaukojuna, pitkä juna 12 2 230 200 

IC2-kaukojuna, lyhyt juna 20 2 124 200 

Paikallisjunat välillä Espoo–Lohjan Lempola  

Paikallisjuna (Sm5-kalusto), pitkä juna 26 2 225 160 

Paikallisjuna (Sm5-kalusto), lyhyt juna 38 16 150 160 

Tavarajunat välillä Lohjan Lempola–Salo  

suomalainen tavarajuna 0 2 750 70 

Hyvinkää–Lohja -rata  

Paikallisjuna (Sm5-kalusto), lyhyt juna 30 8 75 160 

suomalainen tavarajuna 8 2 750 70 

 

Tieliikenteen melupäästötiedot määritettiin kevyi-
den ja raskaiden ajoneuvojen liikennemäärän, nope-
usrajoituksen sekä liikenteen päivä- ja yöajan osuu-
den perusteella. Nykytilanteen liikennemäärätiedot 
perustuvat tierekisteristä saatuihin liikennetietoihin. 
Ennustevuoden 2050 tieliikenteen liikennemäärät 
määriteltiin kasvukertoimella, joka perustuu Väylä-
viraston laatimaan Valtakunnalliset liikenne-ennus-
teet -raporttiin. Melulaskennassa on huomioitu tie-
liikenteen aiheuttama melu niiltä osin kuin teiden ja 
katujen liikennemäärä ylittää ennustetilanteessa 
5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

10.2  Nykytilanteen kuvaus 

Suunnitellun radan ympäristössä nykyinen meluti-
lanne vaihtelee runsaasti. Osittain ratalinja kulkee 
alueilla, joilla tie- ja raideliikenne aiheuttavat nykyi-
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marakennusten kohdalla. Hieman edempänä Kur-
voonmäen ja Peräniitunlahden kohdalla moottoritie 
aiheuttaa vain enintään n. 40 dB melutason. 

Pietarinmäen tunnelin jälkeen Taipelantien kohdal-
la on muutamia asuinrakennuksia lähellä ratalinjaa, 
joiden nykyinen melutaso on noin 45 dB. 

Raatin kohdalla on kyläasutusta ja maatilakeskuksia, 
moottoritien melutaso on ratalinjan läheisyydessä 
45–50 dB. 

Tervakorven tunnelin jälkeen Tavolantien kohdal-
la on nykyistä asutusta molemmin puolin ratalinjaa, 
nykyinen melutaso moottoritien puolella on enim-
millään lähes 55 dB. Hieman edempänä Lehtilän koh-
dalla on asuntoja ja loma-asuntoja noin 45 dB moot-
toritien melussa. 

Sevolammen ja Syvälammen kohdalla on loma-asu-
tusta järvien rannalla, melutaso moottoritiestä on 
40–45 dB.  

Heilammen ja Parkkarintien välillä on yksittäisiä 
asuntoja ja lomarakennuksia ratalinjan lähellä, joi-
den melutaso moottoritiestä 40–45 dB. 

Parkkarintien ja Lohjan–Salon kaupunkien rajan vä-
lisellä alueella on ratalinjan pohjoispuolella muuta-
mia asuin- ja lomarakennuksia, joiden nykyinen me-
lutaso on moottoritiestä 40–45 dB. 

Salo 
Salon kaupungin puolella on Siitoonjärven (osaksi 
Lohjan kaupunkia) rannalla runsaasti loma-asutus-
ta, valtatien 1 melu on 40–45 dB. 

Veikkolan kohdalla on runsaasti asutusta. Alueella 
valtatien 1 aiheuttama melutaso on 45–55 dB välillä. 
Lahnajärven puolella on loma-asutusta järven ran-
nalla ja alueella valtatien 1 aiheuttama melutaso on 
40–45 dB, osin yli 45 dB. Valtatien 1 ja ratalinjan ete-
läpuolella on myös asutusta ja loma-asutusta 40–
50 dB melutasoissa. 

Rata erkanee valtatien 1 läheisyydestä Veikkolan 
jälkeen. Vähä-Ruona, Iso-Ruona- ja Kukutin-järvien 
rannoilla on loma-asutusta, jossa nykyinen meluta-
so on alhainen, alle 40 dB. Samoin ratalinjan pohjois-
puolella Nuppulankulman alueella, jossa on jonkin 
verran asutusta ja loma-asuntoja. 

Suomusjärven ja Muurlan välillä ratalinja kulkee 
maaseutumaisella alueella, jossa nykytilanteessa ei 
ole merkittäviä melulähteitä. Alueen tieliikenteen ai-

heuttamaa melua ei ole tarkasteltu laskennallisesti. 
Ahtialan, Hirsijärven ja Muurlan kohdalla tieliikenne 
aiheuttaa kuitenkin vähäistä melua. Nykytilanteen 
päiväajan melutasojen voidaan arvioida olevan näil-
lä alueilla pääosin alle 45 dB. Ratakilometrivälillä 
92+000–95+000 ja 101+500–105+000 ratalinja kul-
kee metsäalueilla, joita voidaan pitää luonnonhil-
jaisina alueina. Muurlan peltoaukeiden jälkeen rata 
kulkee jälleen luonnonhiljaisella metsäalueella kilo-
metrivälillä 109+000–111+500. 

Tammenmäen jälkeen ratalinjaus kulkee Aarnionpe-
rän ja Linnunpellon asuinalueiden läheisyydessä ja 
myös tieliikenteen aiheuttama melu lisääntyy. Ny-
kytilanteessa alueen melutasojen voidaan kuitenkin 
arvioida olevan matalia (päivämelutaso alle 45 dB) 
lukuun ottamatta kantatien 52 ja Kiskontien lähiym-
päristöä.  

Saloon saavuttaessa Perniöntien ja Salon katuver-
kon tieliikenne sekä rantaradan raideliikenne aiheut-
tavat melulaskennan mukaan merkittäviä melutaso-
ja. Suunnitellun ratalinjauksen ympäristössä olevien 
asuin- ja palvelurakennusten kohdalla päiväajan 
melutasot ovat suurelta osin yli 45 dB. Rantaradan 
läheisyydessä yksittäisten rakennusten kohdalla 
ylittyy päiväajan ohjearvotaso 55 dB. Lukkarinmäki 
on nykytilanteessa laskennallisen tarkastelun mu-
kaan suhteellisen hiljainen alue. 

10.3  Arviointimenetelmä 

10.3.1. Melulaskennat 

Suunnittelualueen melun päivä- ja yöajan keskiääni-
tasot (LAeq, klo 7–22 ja LAeq, klo 22–7) selvitettiin las-
kennallisesti CadnaA 2019- ja SoundPLAN 8.0 -me-
lunlaskentaohjelmilla.  Laskenta perustuu yleisesti 
Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalleihin (Nordic Pre-
diction Method 1996). Melulaskenta perustuu me-
lun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mal-
linnettu melulähteet, rakennukset, meluesteet ja 
maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuu-
det. Melumallin maastomalli ulottui 1500 metrin 
etäisyydelle ratalinjasta. 

Meluvyöhykkeet on esitetty liitteiden meluvyöhy-
kekartoilla. Esimerkiksi päiväohjearvon ylittävä 55–
60 dB keskiäänitasoalue on väriltään keltainen ja 50–
55 dB keskiäänitasoalue on väriltään tummanvihreä. 

Suurnopeusjunien enimmäisnopeudeksi mallinnet-
tiin 250 km/h, lisäksi junien nopeustasot asemille 
saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä (sekä radan no-
peustason vaihdoksen kohdalla) on mallinnettu eril-
lisen kiihdytys- ja jarrutustaulukon perusteella (pe-
rustuen simulaatioon OpenTrackilla). 

Liikenteen päivä- ja yöajan meluvaikutuksia tarkas-
teltiin kuudessa eri tilanteessa: 
• Yhteismelutilanne nykytilanteessa vuonna 2019 
• Tieliikenteen melu ennustetilanteessa vuonna 

2050  
• Raideliikenteenmelu ennustetilanteessa vuonna 

2050 ilman uutta meluntorjuntaa  
• Raideliikenteenmelu ennustetilanteessa vuonna 

2050 meluntorjunnalla  
• Yhteismelutilanne vuonna 2050 ilman uutta me-

luntorjuntaa  
• Yhteismelutilanne vuonna 2050 meluntorjunnalla 

Tärkeimmät laskenta-asetukset ja oletukset melu-
laskennassa: 
• Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä 
• Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 
• Laskentasäde 2000 metriä 
• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset 
• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimen-

nuksella. 
• Meluaidat ja melukaiteet heijastavia 5 dB heijas-

tusvaimennuksella. 
• Meluvallit ei-heijastavia 
• Laajat asfalttialueet, vesistöt ja rakennusten ka-

tot akustisesti kovia alueita  
• Aerodynaamisen melun ei oleteta olevan mer-

kittävää 250 km/h nopeudella 
• Tunnelien suuaukkojen melua lisäävä vaikutus 

huomioidaan melulaskennassa erillisenä melu-
lähteenä 

10.3.2. Melun ohjearvot 

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvos-
ton päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason 
ohjearvoihin. Melun ohjearvot on tarkoitettu käy-
tettäväksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen 
suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyis-
sä. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) 
ja yöajan (klo 22–7) keskimääräisinä melutasoille. 
Tässä työssä sovellettiin asumiseen käytettävien 
ulkoalueiden ja hoito- ja oppilaitosten päiväajan 55 
dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja sekä loma-asumiseen 
käytettävien alueiden ja taajamien ulkopuolisten vir-
kistysalueiden päiväajan 45 dB ja yöajan 40 dB oh-
jearvoja. 

Päiväajan melutilanne on meluntorjuntarakenteiden 
mitoituksen kannalta määräävämpi, koska junalii-
kenne keskittyy päiväaikaan ja yömelutasot ovat sen 
vuoksi yli 5 dB pienemmät kuin päivämelutasot.  Päi-
väajan melutasoa on siten käytetty raporttitekstissä 
meluvaikutusten kuvaajana.

10.3.3. Meluntorjunnan suunnittelupe-
rusteet 

Meluntorjunnan tavoitteena oli, että raideliikenne 
ei aiheuta valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
mukaisten ohjearvojen ylityksiä. Yleissuunnitelman 
meluntorjuntatoimenpiteet on suunniteltu ja mitoi-
tettu melulaskentojen perusteella. Meluesteiden 
avulla on pyritty varmistamaan asuin- ja lomara-
kennuksille melulta suojattu ulko-oleskelualue. Me-
luntorjunnalle optimoitiin meluesteen tyyppi, sijainti 
ja korkeusasema halutun suojausvaikutuksen saa-
vuttamiseksi. Meluntorjuntaratkaisuina käytettiin 
melukaiteita, -seiniä ja -valleja. Käytetty estetyyp-
pi on määritetty torjuntatarpeen sekä kohteen omi-
naisuuksien perusteella. Meluvalleja pyrittiin käyt-
tämään ensisijaisena vaihtoehtona niissä kohteissa, 
joissa se on mahdollista maapohjan kannalta ja ne 
sopivat maisemaan. 

Melusuojauksessa on kuitenkin huomioitu teknis-
taloudelliset näkökohdat niin, että saadaan toteut-
tamiskelpoiset melusuojaukset, mm. meluaidan 
korkeus on rajattu maksimissaan 4 metriin. Osaan 
kohteista on esitetty muita toimenpiteitä, kuin radan 
varteen tehtävät melusuojaukset. Muut toimenpi-
teet määritellään ratasuunnitteluvaiheessa. 

10.3.4. Meluvaikutusten merkittävyy-
den arviointi 

Meluvaikutuksia arvioitiin melulle eri tilanteissa al-
tistuvien nykyisten asukkaiden lukumäärän sekä 
asuin- ja lomarakennusten lukumäärän perusteel-
la. Melumallin rakennuksiin on määritetty asukas-
tieto, joka perustuu rakennus- ja huoneistorekisterin 
tietoihin. Arviointi on tehty rakennusten julkisivuille 
2 metrin korkeudelle kohdistuvien melutasojen pe-
rusteella (julkisivun heijastusvaikutusta ei huomi-
oida). Rakennuksien sijoittuminen tietylle meluvyö-
hykkeelle on määritetty rakennukseen kohdistuvan 
suurimman julkisivumelutason perusteella. Melulle 
altistuvia arvioitiin 5 dB portain vaihtuvilla meluvyö-
hykkeillä.  
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siin perustuen. Meluvaikutuksen suuruus määritet-
tiin herkkyyden ja muutoksen suuruuden perusteella 
(taulukko 22). Melun vaikutusalueeksi on määritelty 
radan aiheuttama päiväajan 45 dB (LAeq7–22) melu-
taso ilman melusuojausta. Vaikutusten merkittävyy-
den arvioinnissa ei ole rakennuksia, joille on esitetty 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-
täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. 

Radan pohjoispuolelle esitetään yleissuunnitelmas-
sa melusuojausta meluseinällä. Suunnitellun me-
luntorjunnan johdosta ratamelu alittaa ohjearvot, ja 
lähin asuinrakennus on päivämelun 55 dB ohjearvon 
tasalla. Melutaso kasvaa merkittävästi nykytilan-
teen luonnon hiljaisuuteen verrattuna, joten melu-
vaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioi-
den kohtalaisen kielteiseksi.  

Forsbacka, 25+000–25+700, vasen puoli (radan 
eteläpuoli)  
Forsbackan alueella radan vasemmalla puolella on 
muutamia asuinrakennuksia ja yksittäinen lomara-
kennus. Melutaso kasvaa merkittävästi nykytilan-
teen luonnon hiljaisuuteen verrattuna. Melutaso 
kasvaa ilman meluntorjuntaa nykytilanteesta noin 
5–10 dB. Ilman meluntorjuntaa lähimmät asuinra-
kennukset ovat radan päivämelun 45–50 dB alueel-
la. Forsbackan alueelle ei ole esitetty yleissuunni-
telmassa suojaksi rakenteellista meluntorjuntaa. 
Meluvaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimet huo-
mioiden kohtalaisen kielteiseksi.  

Svartbäck, 26+300–26+600, oikea puoli (radan 
pohjoispuoli)  
Svartbäckan alueella radan oikealla puolella on yk-
sittäisiä asuin- ja lomarakennuksia. Alueella on val-
tatien 1 liikenteen melusta johtuva voimakas 60–
70 dB taustamelutaso, joten radan melu aiheuttaa 
vain vähäisen muutoksen nykytilanteeseen verrat-
tuna. Rata tuo kuitenkin uuden melulähteen vastak-
kaisesta sunnasta. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
asuinrakennukset ovat radan päivämelun 50–55 dB 
alueella. Valtatien melu on määräävämpi ja asuin-
rakennukset ovat päiväajan yhteismelun 60–70 dB 
alueella. Meluvaikutus on arvioitu vähäiseksi. 

Mustanpurontie, 26+900–27+400, oikea puoli (ra-
dan pohjoispuoli)  
Mustapurontien kohdalla radan oikealla puolella on 
muutamia asuin- ja lomarakennuksia. Mustapuron-
tien kohdalla on valtatien 1 liikenteen melusta johtu-
va voimakas 60–75 dB taustamelutaso, joten radan 
melu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen nykytilan-
teeseen verrattuna. Rata tuo kuitenkin uuden me-
lulähteen vastakkaisesta suunnasta. Ilman melun-
torjuntaa lähimmät loma- ja asuinrakennukset ovat 
radan päivämelun 55–60 dB alueella. Radan pohjois-
puolelle esitetään yleissuunnitelmassa melusuo-
jausta melukaiteella. Suunnitellun meluntorjunnan 
johdosta ratamelu alittaa ohjearvot. Valtatien melu 
on määräävämpi ja loma- ja asuinrakennukset ovat 
päiväajan yhteismelun 60–70 dB alueella. Radan me-
luvaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioi-
den neutraaliksi.  

Taulukko 20. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa.  

 Muun liikenteen aiheuttama taustamelutaso (LAeq 7–22)   

Häiriintyviä kohteita  
(asuin- tai lomarakennuksia) 

alle 40 dB 40–45 dB 45–50 dB 50–55 dB yli 55 dB 

yli 20 kpl suuri herkkyys suuri herkkyys kohtalainen 
herkkyys 

kohtalainen 
herkkyys 

suuri herkkyys 

6–19 kpl suuri herkkyys kohtalainen 
herkkyys 

vähäinen 
herkkyys 

kohtalainen 
herkkyys 

suuri herkkyys 

1–5 kpl kohtalainen 
herkkyys 

kohtalainen 
herkkyys 

vähäinen 
herkkyys 

vähäinen 
herkkyys 

kohtalainen 
herkkyys 

10.4  Vaikutukset 

Espoo 

Mikkelä, 21+000–22+300, oikea puoli (radan poh-
joispuoli)  
Mikkelän alueella radan oikealla puolella on useita 
asuinrakennuksia. Melutaso kasvaa ilman meluntor-
juntaa nykytilanteesta noin 5 dB. Muutama asuin-
rakennus on radan melun 55 dB päiväajan ohjear-
von tasalla. Lisäksi yksittäisiä asuinrakennuksia on 
60–62 dB ratamelualueella. Mikkelän alueelle ei ole 
esitetty yleissuunnitelmassa suojaksi rakenteellis-
ta meluntorjuntaa. Neljälle asuinrakennukselle esi-
tetään muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen vähen-
tämiseksi. Meluvaikutus on arvioitu meluntorjunta-
toimet huomioiden kohtalaisen kielteiseksi.  

Mynttilä, Blominmäki, 23+400–23+800, vasen 
puoli (radan eteläpuoli)  
Blominmäen alueella radan vasemmalla puolella on 
muutamia asuinrakennuksia. Melutaso kasvaa ilman 
meluntorjuntaa nykytilanteesta yli 10 dB. Ilman me-
luntorjuntaa lähimmät asuinrakennukset ovat radan 
päivämelun 52–62 dB alueella. Blominmäen alueel-
le radan eteläpuolelle esitetään yleissuunnitelmas-
sa melusuojausta meluseinällä. Suunnitellun me-
luntorjunnan johdosta ratamelu alittaa ohjearvot, ja 
lähimmät asuinrakennukset ovat radan päivämelun 
50–55 dB alueella. Melutaso kasvaa melusuojauksen 
kanssa noin 5–10 dB nykytilanteesta, joten meluvai-
kutus on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden 
vähäiseksi.  

Römåla, Dämman, Myllärintie, 24+900–25+000, 
oikea puoli (radan pohjoispuoli)  
Dämman kohdalla radan oikealla puolella on yksit-
täinen asuinrakennus. Melutaso kasvaa ilman me-
luntorjuntaa merkittävästi nykytilanteen luonnon 
hiljaisuuteen verrattuna. Ilman meluntorjuntaa lä-
hin asuinrakennus on päivämelun 55–60 dB alueella. 

Taulukko 21. Muutoksen suuruusluokan kriteerit meluvaikutusten arvioinnissa 

 Muutoksen suuruus Muutoksen kriteerit 

Suuri tai erittäin suuri 
muutos 

Melutilanne huononee tai paranee yli 5 dB (huom. Ellei ohjearvo ylity, ei muutos voi 
kuulua tähän luokkaan) ja ohjearvo ylittyy 

Kohtalainen muutos Melutilanne huononee tai paranee yli 3 dB tai melutaso on ohjearvon tasalla 

Vähäinen muutos Melutilanne huononee tai paranee 1–3 dB 

Neutraali, ei muu-
tosta 

Alle 1 dB muutos 

Taulukko 22. Vaikutuksen suuruus 

Meluvaikutusten arviointi on tehty määrittämällä al-
tistuvien kohteiden herkkyys melulle, sekä ratame-
lusta aiheutuva muutoksen suuruus. Arviointi tehtiin 
seuraavissa taulukoissa esitettyjen kriteerien mu-
kaisesti. Arviointikriteerien lähtökohtana ovat ol-
leet valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) anne-
tut melutason ohjearvot. Kriteerejä ei voida soveltaa 

yksittäisen ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin melu-
vaikutuksista. Arvioinnissa on siis huomioitu nykyi-
nen melutaso ja radan vaikutuksesta aiheutuva me-
lutason muutos. Altistuvien kohteiden herkkyys on 
arvioitu huomioiden nykyinen melutaso ja kohtees-
sa olevien asuin- ja lomarakennusten lukumäärä. 
Muutoksen suuruus on arvioitu melutason muutok-
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Nupurintie, Arkiniitynportti, 27+600–28+300, oi-
kea puoli (radan pohjoispuoli)  
Arkiniitynportin kohdalla radan oikealla puolella on 
useita asuinrakennuksia ja yksittäinen lomaraken-
nus. Kaksi asuinrakennusta on radan ja valtatien 1 
välissä. Muut radan melun vaikutusalueella ole-
vat asuinrakennukset ovat valtatien toisella puolel-
la. Alueella on valtatien 1 liikenteen melusta johtu-
va voimakas 50–70 dB taustamelutaso, joten radan 
melu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen nykytilan-
teeseen verrattuna. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
asuinrakennukset ovat radan päivämelun 50–55 dB 
alueella. Valtatien toisella puolella olevat asuinra-
kennukset ovat radan päivämelun 45–50 dB alueella. 
Arkiniitynp ortin kohdalle ei ole esitetty yleissuun-
nitelmassa suojaksi rakenteellista meluntorjuntaa. 
Kahdelle asuinrakennukselle esitetään muita myö-
hemmissä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toi-
menpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. Valta-
tien melu on määräävämpi ja radan meluvaikutus on 
arvioitu neutraaliksi.  

Hista, 28+800–29+000, oikea puoli (radan pohjois-
puoli)  
Histan alueella radan oikealla puolella on muutamia 
asuinrakennuksia. Alueella on valtatien 1 liikenteen 
melusta johtuva 50–60 dB taustamelutaso, joten ra-
dan melu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen nyky-
tilanteeseen verrattuna. Radan melun vaikutusalu-
eella olevat asuinrakennukset ovat valtatien toisella 
puolella. Ilman meluntorjuntaa lähimmät asuinra-
kennukset ovat radan päivämelun 45–50 dB alueella. 
Valtatien melu on määräävämpi ja asuinrakennukset 
ovat päiväajan yhteismelun 50–60 dB alueella. His-
tan alueelle ei ole esitetty yleissuunnitelmassa suo-
jaksi rakenteellista meluntorjuntaa. Meluvaikutus on 
arvioitu vähäiseksi.   

Kolmperä, 30+100–31+400, vasen puoli (radan ete-
läpuoli)  
Kolmperän alueella radan vasemmalla puolella on 
useita asuin- ja lomarakennuksia. Alueella on valta-
tien 1 liikenteen melusta johtuva voimakas 55–65 dB 
taustamelutaso, joten radan melu aiheuttaa vain vä-
häisen muutoksen nykytilanteeseen verrattuna. Ra-
dan melun vaikutusalueella olevat asuinrakennukset 
ovat valtatien toisella puolella. Ilman meluntorjun-
taa lähimmät yksittäiset asuinrakennukset ovat ra-
dan päivämelun 45–50 dB alueella. Valtatien melu 
on määräävämpi ja asuinrakennukset ovat päiväajan 
yhteismelun 55–65 dB alueella. Kolmperän alueelle 
ei ole esitetty yleissuunnitelmassa suojaksi raken-
teellista meluntorjuntaa. Radan meluvaikutus on ar-
vioitu neutraaliksi.  

Espoo–Kirkkonummi -rajalla, Kolmiranta, 31+400– 
32+600, oikea puoli (radan pohjoispuoli)  
Kolmirannan alueella radan oikealla puolella on usei-
ta asuin- ja lomarakennuksia. Alueella on valtatien 1 
liikenteen melusta johtuva voimakas 50–65 dB taus-
tamelutaso, joten radan melu aiheuttaa vain vähäi-
sen 1–3 dB muutoksen verrattuna tilanteeseen ilman 
rataa. Uusi rata on Kolmirannan ja valtatien 1 välissä, 
joten uusi melulähde tulee lähemmäksi asuinaluetta 
kuin valtatie. Ilman meluntorjuntaa melutilanne huo-
nonee yli 3 dB ja lähimmät loma- ja asuinrakennuk-
set ovat radan päivämelun 55–65 dB alueella. Radan 
pohjoispuolelle esitetään yleissuunnitelmassa me-
lusuojausta meluseinällä. Yhdelle asuinrakennuk-
selle esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
vähentämiseksi. Suunnitellun meluntorjunnan joh-
dosta ratamelu alittaa ohjearvot. Valtatien melu on 
määräävämpi ja loma- ja asuinrakennukset ovat päi-
väajan yhteismelun 50–65 dB alueella. Meluvaikutus 
on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden kohta-
laisen kielteiseksi.  

Kirkkonummi 

Hauklampi, 31+900–32+800, vasen puoli (radan 
eteläpuoli)  
Hauklammen kohdalla radan vasemmalla puolella on 
muutamia asuin- ja lomarakennuksia. Kolme asuin- 
ja lomarakennusta on radan ja valtatien 1 välissä. 
Muut radan melun vaikutusalueella olevat asuinra-
kennukset ovat valtatien eteläpuolella kauempana 
radasta. Alueella on valtatien 1 liikenteen melusta 
johtuva erittäin voimakas 55–75 dB taustamelutaso, 
joten radan melu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen 
nykytilanteeseen verrattuna. Ilman meluntorjuntaa 
lähimmät asuin- ja lomarakennukset ovat radan päi-
vämelun 55–65 dB alueella. Valtatien eteläpuolel-
la olevat asuinrakennukset ovat radan päivämelun 
45–55 dB alueella. Hauklammen kohdalle ei ole esi-
tetty yleissuunnitelmassa suojaksi rakenteellista 
meluntorjuntaa. Yhdelle asuinrakennukselle ja kah-
delle lomarakennukselle esitetään muita myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimen-
piteitä melualtistuksen vähentämiseksi. Valtatien 
melu on määräävämpi ja radan meluvaikutus on ar-
vioitu meluntorjuntatoimet huomioiden neutraaliksi.  

Pikaraiset, Mäkitörmäntie, 33+500–34+100, oikea 
puoli (radan pohjoispuoli)  
Pikaraisten ja Mäkitörmäntien kohdalla radan oikeal-
la puolella on yksittäisiä asuinrakennuksia ja useita 
lomarakennuksia. Alueella on valtatien 1 liikenteen 

melusta johtuva 40–55 dB taustamelutaso. Ilman 
meluntorjuntaa lähimmät lomarakennukset ovat ra-
dan päivämelun 45 dB tasalla. Radan pohjoispuolelle 
esitetään yleissuunnitelmassa melusuojausta me-
luseinällä. Suunnitellun meluntorjunnan johdosta 
ratamelu alittaa ohjearvot. Valtatien melu on mää-
räävämpi ja loma- ja asuinrakennukset ovat päivä-
ajan yhteismelun 40–55 dB alueella. Meluntorjunta 
ja radan rakenteet vaikuttavat myös tiemelun leviä-
miseen, joten tiemelu voi vähentyä radan rakentami-
sen myötä. Radan meluvaikutus on arvioitu melun-
torjuntatoimet huomioiden neutraaliksi.  

Nuuksion kansallispuisto, 33+500–35+800, oikea 
puoli (radan pohjoispuoli)  
Nuuksion kansallispuisto sivuaa rataa noin kahden 
kilometrin matkalta ja on lähimmillään noin 100–300 
metrin etäisyydellä valtatiestä. Kansallispuiston 
luontopolut ovat nykyisin aktiivisessa virkistyskäy-
tössä. Valtatien 1 liikenteen päiväajan 45 dB (virkis-
tys- ja luonnonsuojelualueiden päiväohjearvon ylit-
tävä) meluvyöhyke ulottuu nykytilanteessa jopa 
1500 metrin etäisyydelle tiestä. Ilman meluntorjun-
taa radan päiväajan 45 dB melualue ulottuu noin 
500–700 metrin etäisyydelle radasta, mikäli maasto 
on tasaista ja melulle on suotuisat leviämisolosuh-
teet. Radan pohjoispuolelle esitetään yleissuunnitel-
massa melusuojausta meluseinällä.   

Suunnitellun meluntorjunnan johdosta ratamelun 
päiväajan 45 dB ulottuu noin 150–300 metrin etäi-
syydelle radasta. Valtatien melu on määräävämpi 
siten, että virkistys- ja luonnonsuojelualueiden päi-
väajan 45 dB ohjearvo ylittyy yhteismelutilanteessa 
yli 1000 metrin etäisyydellä radasta. Radan meluvai-
kutus Nuuksion kansallispuiston alueelle on arvioitu 
meluntorjuntatoimet huomioiden vähäiseksi.   

Veikkola, Lamminjärvi, 35+600–38+100, vasen 
puoli (radan eteläpuoli)  
Veikkolan Lamminjärven alueella radan vasemmalla 
puolella on useita asuin- ja lomarakennuksia. Alueel-
la on nykytilanteessa valtatien 1 liikenteen melusta 
johtuva erittäin voimakas 55–75 dB taustameluta-
so. Uusi rata on valtatien 1 pohjoispuolella, joten uusi 
melulähde tulee kauemmaksi asuinaluetta kuin val-
tatie. Ilman meluntorjuntaa melutilanne huononee 
3–5 dB ja lähimmät loma- ja asuinrakennukset ovat 
radan päivämelun 45–60 dB alueella. Radan molem-
mille puolille esitetään yleissuunnitelmassa melu-
suojausta meluseinällä. Lisäksi melulaskennassa on 
oletettu ja otettu huomioon, että Veikkolan kohdalle 
valtatien varteen suunnitteilla olevat tiemeluesteet 
toteutuvat. Kahdelle asuinrakennukselle ja yhdel-
le lomarakennukselle esitetään muita myöhemmis-

sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. Suunnitellun me-
luntorjunnan johdosta ratamelu alittaa 55 dB päi-
väohjearvon. Valtatien melu on määräävämpi ja lä-
himmät loma- ja asuinrakennukset ovat päiväajan 
yhteismelun 55–65 dB alueella, ratamelu aiheuttaa 
vähäisen noin 1 dB lisäyksen melutasoon. Radan me-
luvaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioi-
den neutraaliksi.  

Veikkola, Perälänjärvi, 35+900–38+200, oikea puo-
li (radan pohjoispuoli)  
Veikkolan Perälänjärven alueella radan oikealla puo-
lella on useita asuin- ja lomarakennuksia. Alueel-
la on nykytilanteessa valtatien 1 liikenteen melusta 
johtuva erittäin voimakas 55–70 dB taustameluta-
so. Uusi rata on valtatien 1 pohjoispuolella, joten uusi 
melulähde tulee lähemmäksi asuinaluetta kuin val-
tatie. Ilman meluntorjuntaa melutilanne huononee 
yli 3 dB ja lähimmät loma- ja asuinrakennukset ovat 
radan päivämelun 45–70 dB alueella. Radan molem-
mille puolille esitetään yleissuunnitelmassa melu-
suojausta meluseinällä. Lisäksi melulaskennassa on 
oletettu ja otettu huomioon, että Veikkolan kohdalle 
valtatien varteen sunnitteilla olevat tiemeluesteet 
toteutuvat. Kolmelle asuinrakennukselle esitetään 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-
täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämisek-
si. Suunnitellun meluntorjunnan johdosta ratamelu 
alittaa pääosin 55 dB päiväohjearvon, ja yksittäisiä 
rakennuksia jää radan päivämelun 55–60 dB alueel-
le. Valtatien melu on määräävämpi ja yhteismelu on 
1–10 dB voimakkaampi kuin pelkkä ratamelu. Lähim-
mät loma- ja asuinrakennukset ovat päiväajan yh-
teismelun 55–65 dB alueella. Radan meluvaikutus 
Veikkolan Perälänjärven alueelle on arvioitu melun-
torjuntatoimet huomioiden vähäiseksi kielteiseksi. 
Yhteismelun kannalta muutos nykytilanteeseen ver-
rattuna on myönteinen, koska melutasot laskevat 
3–10 dB, jos sekä tie- että ratameluntorjunta toteu-
tetaan.  

Vihti 

Palojärvi, 38+200–41+900, vasen puoli (radan ete-
läpuoli)  
Palojärven alueella radan vasemmalla puolella on 
useita asuinrakennuksia ja muutamia lomaraken-
nuksia. Palojärven kohdalla on valtatien 1 ja valtatien 
2 (Porintien) liikenteen melusta johtuva voimakas 
50–70 dB taustamelutaso. Rata tuo kuitenkin uuden 
melulähteen vastakkaisesta suunnasta. Ilman me-
luntorjuntaa lähimmät loma- ja asuinrakennukset 
ovat radan päivämelun 45–65 dB alueella. Radan 
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eteläpuolelle esitetään yleissuunnitelmassa melu-
suojausta meluseinällä. Kahdelle asuinrakennuk-
selle esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
vähentämiseksi. Suunnitellun melontorjunnan joh-
dosta ratamelu alittaa 55 dB päiväohjearvon. Valta-
tien melu on määräävämpi ja yhteismelu on 1–3 dB 
voimakkaampi kuin pelkkä ratamelu. Lähimmät ra-
kennukset ovat päiväajan yhteismelun 50–70 dB 
alueella. Radan meluvaikutus Palojärven alueelle on 
arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden vähäisek-
si.   

Huhmarjärvi, Huhmari, 38+500–41+600, oikea 
puoli (radan pohjoispuoli)  
Huhmarjärven alueella radan oikealla puolella on 
useita asuin- ja lomarakennuksia ja alueella on val-
tatien 1 ja valtatien 2 (Porintien) liikenteen melusta 
johtuva voimakas 45–65 dB taustamelutaso. Val-
tateiden melun päiväajan 45 dB (loma-asumiseen 
käyttävien alueiden päiväohjearvon ylittävä) melu-
vyöhyke ulottuu nykytilanteessa jopa yli 1500 metrin 
etäisyydelle tiestä. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
loma- ja asuinrakennukset ovat radan päivämelun 
45–65 dB alueella. Ilman meluntorjuntaa radan päi-
väajan 45 dB melualue ulottuu noin 500–800 met-
rin etäisyydelle radasta, mikäli maasto on tasaista ja 
melulle on suotuisat leviämisolosuhteet. Radan poh-
joispuolelle esitetään yleissuunnitelmassa melu-
suojausta meluseinällä. Yhdelle asuinrakennukselle 
esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen vähen-
tämiseksi. Suunnitellun meluntorjunnan johdosta 
ratamelu alittaa 55 dB päiväohjearvon ja päiväajan 
45 dB meluvyöhyke ulottuu noin 150–200 metrin 
etäisyydelle radasta. Valtatien melu on määrääväm-
pi ja yhteismelu on 1–3 dB voimakkaampi kuin pelk-
kä ratamelu. Lähimmät rakennukset ovat päiväajan 
yhteismelun 45–65 dB alueella. Loma-asumiseen 
käyttävien alueiden päiväajan 45 dB ohjearvo ylittyy 
yhteismelutilanteessa yli 1000 metrin etäisyydellä 
radasta. Radan meluvaikutus Huhmarjärven alueelle 
on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden vähäi-
seksi.   

Porintie, Huhmari, 42+000–42+800, oikea puoli 
(radan pohjoispuoli)  
Valtatien 2 (Porintien) kohdalla radan oikealla puo-
lella on useita asuinrakennuksia ja muutamia lo-
marakennuksia. Kuusi asuin- tai lomarakennusta on 
radan ja Porintien välissä. Muut radan melun vaiku-
tusalueella olevat asuinrakennukset ovat valtatien 
itäpuolella. Alueella on Porintien liikenteen melus-
ta johtuva 50–65 dB taustamelutaso, joten radan 
melu aiheuttaa vain vähäisen muutoksen nykytilan-

teeseen verrattuna. Huhmarnummen koulu sijaitsee 
Vanhan Turuntien sekä Porintien liittymän koillis-
puolella noin 150 metrin etäisyydellä radasta. Rata 
kulkee syvässä maastokäytävässä Porintien itäpuo-
lella, joka torjuu tehokkaasti melua koulun kohdalla. 
Porintien länsipuolella maastoleikkauksen vaikutus 
loppuu ja melu pääsee leviämään vapaammin. Ilman 
meluntorjuntaa lähimmät asuinrakennukset ovat ra-
dan päivämelun 45–60 dB alueella. Porintien itäpuo-
lella olevat asuinrakennukset ovat radan päivämelun 
45–50 dB alueella. Porintien kohdalle ei ole esitet-
ty yleissuunnitelmassa suojaksi rakenteellista me-
luntorjuntaa. Kahdelle asuinrakennukselle esitetään 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-
täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. 
Valtatien melu on määräävämpi ja yhteismelu on yk-
sittäisen rakennuksen kohdalla 1–3 dB voimakkaam-
pi kuin pelkkä ratamelu. Lähimmät rakennukset ovat 
päiväajan yhteismelun 55–65 dB alueella. Radan me-
luvaikutus Porintien kohdalla on arvioitu meluntor-
juntatoimet huomioiden vähäiseksi.   

Höytiönnummi, Kuusela, 42+100–45+000, vasen 
puoli (radan eteläpuoli)  
Kuuselan, Ali-Rostin ja Höytiönnummen aseman 
kohdalla radan vasemmalla puolella on useita asuin-
rakennuksia ja yksittäisiä lomarakennuksia. Alueella 
on valtatien 1 liikenteen melusta johtuva alle 50 dB 
taustamelutaso. Rata tuo uuden melulähteen vas-
takkaisesta suunnasta. Ratamelu on määräävämpi 
melulähde alueella ja muutos nykytilanteeseen ver-
rattuna on yli 5 dB. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
loma- ja asuinrakennukset ovat radan päivämelun 
45–60 dB alueella. Radan eteläpuolelle esitetään 
yleissuunnitelmassa melusuojausta melukaiteella. 
Paikoin rata kulkee syvässä maastokäytävässä, joka 
torjuu tehokkaasti melua. Yhdelle asuinrakennuk-
selle esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
vähentämiseksi. Suunnitellun meluntorjunnan joh-
dosta ratamelu alittaa 55 dB päiväohjearvon. Radan 
meluvaikutus alueelle on arvioitu meluntorjuntatoi-
met huomioiden kohtalaisen kielteiseksi.  

Höytiönnummi, Linnanniittu, 43+500–44+600, oi-
kea puoli (radan pohjoispuoli)  
Linnanniitun ja Höytiönnummen kohdalla radan oi-
kealla puolella on useita asuinrakennuksia. Alueella 
on nykytilanteessa pieni alle 40 dB taustamelutaso. 
Rata tuo uuden melulähteen alueelle ja ratamelu on 
määräävämpi melulähde alueella. Melutason muu-
tos nykytilanteeseen verrattuna on yli 5 dB. Ilman 
meluntorjuntaa lähimmät asuinrakennukset ovat 
pääosin radan päivämelun 45–50 dB alueella ja yk-
sittäisen rakennuksen kohdalla 55 dB tasalla. Lin-

nanniitun kohdalle ei ole esitetty yleissuunnitelmas-
sa suojaksi rakenteellista meluntorjuntaa. Yhdelle 
asuinrakennukselle esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. Radan meluvaiku-
tus alueelle on arvioitu meluntorjuntatoimet huomi-
oiden vähäiseksi.   

Vihti–Lohja -rajalla, Österkulla, 45+100–46+300, 
vasen puoli (radan eteläpuoli)  
Österkullan kohdalla radan vasemmalla puolella 
on muutamia asuinrakennuksia. Alueella on valta-
tien 1 liikenteen melusta johtuva 45–55 dB tausta-
melutaso. Rata tuo uuden melulähteen vastakkai-
sesta suunnasta. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
asuinrakennukset ovat radan päivämelun 45–55 dB 
alueella. Österkullan kohdalle ei ole esitetty yleis-
suunnitelmassa suojaksi rakenteellista meluntor-
juntaa. Ratamelu ja tiemelu ovat voimakkuudeltaan 
samalla tasolla ja ovat siis yhtä määrääviä keskiää-
nitason kannalta. Yhteismelu on pääosin 1–5 dB voi-
makkaampi kuin pelkkä tiemelu ja yksittäisen ra-
kennuksen kohdalla yli 5 dB suurempi kuin tiemelu. 
Alueen rakennukset ovat päiväajan yhteismelun 45–
55 dB alueella. Radan meluvaikutus alueelle on arvi-
oitu vähäiseksi.   

Vihti, Viertola, Peräkylä, 45+800–47+400, oikea 
puoli (radan pohjoispuoli)  
Viertolan ja Peräkylän kohdalla radan oikealla puo-
lella on muutamia asuinrakennuksia. Alueella on 
valtatien 25 (Kehätien), maantien 110 (Turuntien) ja 
Lohja–Hyvinkää -radan liikenteen melusta johtuva 
40–65 dB taustamelutaso. Ilman melontorjuntaa lä-
himmät asuinrakennukset ovat pääosin radan päi-
vämelun 45–55 dB alueella ja kaksi yksittäistä ra-
kennusta on radan päivämelun 55–65 dB alueella. 
Alueella ei ole esitetty yleissuunnitelmassa suojak-
si rakenteellista meluntorjuntaa. Yhdelle asuinra-
kennukselle ja yhdelle lomarakennukselle esitetään 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-
täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. 
Alueella ratamelu on pääosin määräävämpi. Radan 
meluvaikutus alueelle on arvioitu meluntorjuntatoi-
met huomioiden kohtalaisen kielteiseksi.  

Lohja 

Simola, Vappula, Koloniittu, 46+600–47+800, va-
sen puoli (radan eteläpuoli)  
Koloniitun, Vappulan ja Simolan kohdalla radan va-
semmalla puolella on useita asuinrakennuksia ja 
yksittäisiä lomarakennuksia. Alueella on valtatien 1 
liikenteen melusta johtuva voimakas 50–70 dB taus-

tamelutaso, joten radan melu aiheuttaa vain vähäi-
sen muutoksen nykytilanteeseen verrattuna. Radan 
melun vaikutusalueella olevat asuinrakennukset 
ovat pääosin valtatien läheisyydessä yli 300 metrin 
etäisyydellä radasta. Ilman meluntorjuntaa asuinra-
kennukset ovat pääosin radan päivämelun 40–50 dB 
alueella, ja yksittäinen asuinrakennus on radan lähi-
tuntumassa voimakkaan 60–70 dB melun alueella. 
Alueelle ei ole esitetty yleissuunnitelmassa suojaksi 
rakenteellista meluntorjuntaa. Yhdelle asuinraken-
nukselle esitetään muita myöhemmissä suunnittelu-
vaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuk-
sen vähentämiseksi. Valtatien melu on määräävämpi 
ja asuinrakennukset ovat päiväajan yhteismelun 50–
70 dB alueella. Radan meluvaikutus on arvioitu me-
luntorjuntatoimet huomioiden neutraaliksi.  

Vihti–Lohja -rajalla, Nummenkylä, Iso Myllylampi, 
47+700–50+100, oikea puoli (radan pohjoispuoli)  
Nummenkylän ja Ison myllylammen alueella radan 
oikealla puolella on useita asuin- ja lomarakennuksia. 
Alueella on valtatien 1, valtatien 25 ja Lohja–Hyvin-
kää -radan liikenteen melusta johtuva voimakas 45–
65 dB taustamelutaso, joten radan melu aiheuttaa 
vain vähäisen muutoksen nykytilanteeseen verrat-
tuna. Rata tuo kuitenkin muutamille asuinrakennuk-
sille uuden melulähteen vastakkaisesta suunnasta. 
Ilman meluntorjuntaa lähimmät asuinrakennukset 
ovat pääosin radan päivämelun 45–55 dB alueel-
la, ja kolme yksittäistä rakennusta on radan päivä-
melun 60–65 dB alueella. Ilman meluntorjuntaa lä-
himmät lomarakennukset ovat radan päivämelun yli 
45 dB vyöhykkeellä, ja 45 dB melualue ulottuu noin 
500–700 metrin etäisyydelle radasta, mikäli maas-
to on tasaista ja melulle on suotuisat leviämisolo-
suhteet. Valtatien melu on määräävämpi siten, että 
loma-alueiden päiväajan 45 dB ohjearvo ylittyy yh-
teismelutilanteessa yli 1000 metrin etäisyydellä ra-
dasta. Alueelle ei ole esitetty yleissuunnitelmas-
sa suojaksi rakenteellista meluntorjuntaa. Kolmelle 
asuinrakennukselle esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. Valtatien 25, val-
tatien 1 ja Lohja–Hyvinkää -radan liikenteen melu on 
määräävämpi ja loma- ja asuinrakennukset ovat päi-
väajan yhteismelun 40–65 dB alueella. Radan me-
luvaikutus alueelle on arvioitu meluntorjuntatoimet 
huomioiden vähäiseksi.   

Nummenkylä, Tonttula, 48+000–50+700, vasen 
puoli (radan eteläpuoli)  
Nummenkylän Tonttulan kohdalla radan vasemmal-
la puolella on useita asuinrakennuksia. Alueella on 
valtatien 1, valtatien 25 ja Lohja–Hyvinkää -radan lii-
kenteen melusta johtuva voimakas 55–65 dB taus-
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tamelutaso, joten radan melu aiheuttaa vain vähäi-
sen muutoksen nykytilanteeseen verrattuna. Ilman 
meluntorjuntaa viisi lähintä asuinrakennusta on 
ESA-radan päivämelun 55 dB tasalla, ja yksittäinen 
rakennus on radan päivämelun 60–65 dB alueella. 
Muuten ESA-radan päivämelu on alueella alle 55 dB. 
Alueelle ei ole esitetty yleissuunnitelmassa suojak-
si rakenteellista meluntorjuntaa. Valtatien 25, val-
tatien 1 ja Lohja–Hyvinkää -radan liikenteen melu on 
määräävämpi ja asuinrakennukset ovat päiväajan 
yhteismelun 55–65 dB alueella. Radan meluvaikutus 
Nummenkylän Tonttulan alueelle on arvioitu kohta-
laisen kielteiseksi.  

Lehmijärvi, Koikylä, 51+600–55+100, oikea puoli 
(radan pohjoispuoli)  
Lehmijärven ja Koikylän alueella radan oikealla puo-
lella on useita asuin- ja lomarakennuksia. Alueella 
on valtatien 1 liikenteen melusta johtuva 45–55 dB 
taustamelutaso. Ilman meluntorjuntaa lähimmät 
asuin- ja lomarakennukset ovat radan päivämelun 
45–65 dB alueella. Ilman meluntorjuntaa radan päi-
väajan 45 dB melualue ulottuu noin 400–800 met-
rin etäisyydelle radasta, mikäli maasto on tasaista ja 
melulle on suotuisat leviämisolosuhteet. Radan poh-
joispuolelle esitetään yleissuunnitelmassa melu-
suojausta meluseinällä. Neljälle asuinrakennukselle 
ja kahdelle lomarakennukselle esitetään muita myö-
hemmissä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toi-
menpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. Suunni-
tellun meluntorjunnan johdosta ratamelun päiväajan 
45 dB vyöhyke ulottuu noin 200–400 metrin etäisyy-
delle radasta ja 55 dB vyöhyke ulottuu noin 40–100 
metrin etäisyydelle radasta. Alueella on myös ny-
kyistä tiemeluntorjuntaa, joka torjuu kohtalaisen hy-
vin valtatien melua ja asuinalueiden päiväajan 55 dB 
ohjearvo ei ylity yhteismelutilanteessa. Päiväajan 
45 dB (loma-asumiseen käytettävien alueiden päi-
väohjearvon ylittävä) meluvyöhyke ulottuu yhteis-
melutilanteessa jopa 1500 metrin etäisyydelle tiestä 
Lehmijärven yli vastarannalle. Radan meluvaikutus 
Lehmijärven ja Koikylän alueelle on arvioitu melun-
torjuntatoimet huomioiden kohtalaisen kielteiseksi.  

Lempola, Lohjanharju, 52+100–55+100, vasen puoli 
(radan eteläpuoli)  
Lempolan ja Lohjanharjun kohdalla radan vasem-
malla puolella on muutamia asuinrakennuksia ja yk-
sittäisiä lomarakennuksia. Alueella on valtatien 1 lii-
kenteen melusta johtuva 50–60 dB taustamelutaso. 
Uuden radan ja valtatien 1 välissä on noin kahdeksan 
asuin- ja lomarakennusta, joten rata tuo näille uuden 
melulähteen vastakkaisesta suunnasta. Ilman me-
luntorjuntaa lähimmät loma- ja asuinrakennukset 
ovat radan päivämelun 45–65 dB alueella. Valtatien 

eteläpuolella olevat asuinrakennukset ovat enintään 
radan päivämelun 45 dB alueella. Lempolan ja Loh-
janharjun kohdalle ei ole esitetty yleissuunnitelmas-
sa suojaksi rakenteellista meluntorjuntaa. Kolmel-
le asuinrakennukselle ja yhdelle lomarakennukselle 
esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen vähen-
tämiseksi. Alueen rakennukset ovat päiväajan yh-
teismelun 50–60 dB alueella. Radan meluvaikutus 
alueelle on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioi-
den kohtalaisen kielteiseksi. 

Lempoonsuo–Vaanila, 55+100–56+700 
Meluvaikutukset on arvioitu olevan meluntorjunta-
toimet huomioiden vähäisiä kielteisiä tai kohtalaisia 
kielteisiä.  Koivumäen kohdalla (57+200, oikea) va-
raudutaan melusuojaukseen, jotta melutason kas-
vua nykyisestä saadaan rajoitettua. 

Koivulanselkä–Karnainen–Sairavanlahti, 58+200– 
60+400 
Koivulanselän alueella melutaso kasvaa ilman me-
luntorjuntaa selvästi. Ratasillalle tehtävä melusuo-
jaus alentaa melutason niin, että ratamelu alittaa 
ohjearvot, ja meluvaikutus arvioidaan meluntorjun-
tatoimet huomioiden vähäiseksi. 

Rakuunannummen kohdalla 59+500 (oikea) asuina-
luetta suojataan meluesteellä, jonka vaikutukses-
ta suuri kielteinen meluvaikutus saadaan rajoitettua 
meluntorjuntatoimenpiteillä kohtalaiseksi. Yhdelle 
asuinrakennukselle esitetään lisäksi muita myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpi-
teitä melualtistuksen vähentämiseksi. 

Karnaisissa 59+500 (vasen) meluvaikutus arvioidaan 
vähäiseksi kielteiseksi, radan melun vaikutus koko-
naismeluun on vähäinen. 

Sairavanlahden kohdalla 60+000 (vasen) on usei-
ta asuinrakennuksia ja loma-asutusta, jonka melun 
rajoittamiseksi esitetään melusuojausta. Meluvaiku-
tus arvioidaan meluntorjuntatoimet huomioiden vä-
häiseksi.   

Sepännimenesalmi–Peräniitynlahti–Kurvoonmä-
ki, 62+500–63+800 
Sepänniemensalmen kohdalla on loma-asutusta 
molemmin puolin rataa. Myös valtatien 1 melu vai-
kuttaa alueella selvästi. Radan pohjoispuolelle esi-
tetään melusuojausta, jolla lomarakennusten ja 
Suoniemen tilan melutasoa saadaan alennettua, ja 
vaikutusta alennettua suuresta kielteisestä vähäi-
seksi. Kahdelle lomarakennukselle esitetään lisäksi 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-

täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. 
Radan eteläpuolella esitetään melusuojausta, jonka 
johdosta melutaso ei nouse merkittävästi. Vaikutus 
on meluntorjuntatoimet huomioiden vähäisen kiel-
teiseksi. 

Peräniitynlahden kohdalla olevien asuin- ja loma-
rakennusten kohdalle (63+300, oikea) esitetään me-
luntorjuntaa, jolla melun vaikutus saadaan alennet-
tua suuresta kohtalaiseksi. 

Kurvoonmäessä (63+800, vasen) kahdelle lomara-
kennukselle esitetään muita myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä melual-
tistuksen vähentämiseksi, koska meluvaikutus ilman 
meluntorjuntatoimenpiteitä on suuri.  

Mäenpää–Mommoo, 64+400 
Radan eteläpuolella on tilakeskuksia (Mäenpää, Hai-
jala), joiden suojaksi esitetään meluntorjuntaa me-
luaidalla ja –vallilla. Melun vaikutus saadaan alen-
nettua suuresta kielteisestä kohtalaiseksi. Radan 
pohjoispuolella kahdelle lomarakennukselle esite-
tään lisäksi muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
vähentämiseksi. 

Raatin kohta, 66+200–67+700 
Raatin kyläalueella on useita asuinrakennuksia ja ti-
lakeskuksia, joissa nykyinen melutaso valtatiestä 1 
on 40–50 dB. Radan meluvaikutus on ilman melu-
suojausta kohtalainen kielteinen, mutta esitetyllä 
melusuojauksella vähäinen. Melutaso nousee jonkin 
verran nykyisestä, mutta ohjearvot eivät ylity. 

Radan ja valtatien 1 eteläpuolella Aholan kohdalla 
on muutamia asuinrakennuksia, joiden melutaso ra-
dan melun osalta pysyy alle ohjearvon. Vaikutus on 
kohtalainen kielteinen, koska valtatien 1 melutaso 
alueella ylittää osittain ohjearvon. 

Halari, Tavolantien kohta mt1072, 68+500–69+000 
Valtatien 1 liittymän kohdalla on asuinrakennuk-
sia molemmin puolin ratalinjaa. Nykyinen valtatien 
1 melu on 45–54 dB. Radan pohjoispuolen asutuk-
sen melutasoa rajoitetaan meluseinällä, ja vaiku-
tus saadaan suuresta kielteisestä kohtalaiseksi. Ra-
dan eteläpuolella melusuojaus alentaa melutasoa, 
mutta vaikutus on melontorjuntatoimet huomioi-
den kohtalainen kielteinen, koska melutaso kasvaa 
melusuojauksesta huolimatta melko paljon. Yhdel-
le asuinrakennukselle esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. 

Lehtilä, 69+300–69+900 
Kohdalla on ratalinjan pohjoispuolella asuin- ja lo-
marakennuksia, joiden melutasoa alennetaan melu-
suojauksella. Melun vaikutus saadaan vähenemään 
kohtalaisesta kielteisestä vähäiseksi. Yhdelle loma-
rakennukselle esitetään lisäksi muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. 

Ratalinjan eteläpuolella on kaksi lomarakennusta, 
joille esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
vähentämiseksi. Melutaso näiden lomarakennusten 
kohdalla on selvästi yli ohjearvon. 

Hongisto, 70+200 
Ratalinjan eteläpuolella oleva tila, jonka melutasoa 
alennetaan alle ohjearvon ratasillalle tulevalla me-
luesteellä. Meluvaikutus on meluntorjuntatoimet 
huomioiden vähäinen. 

Syvälampi‒Sevolampi, 70+100–71+600 
Lampien alueella on 8 lomarakennusta, joiden nykyi-
nen melutaso on alle ohjearvojen. Radalle esitetään 
melusuojausta, jolla radan melu saadaan alle oh-
jearvon ja meluvaikutus alenee suuresta kielteisestä 
vähäiseksi. Yhden lomarakennuksen kohdalla tie- ja 
raideliikenteen yhteismelun ohjearvon ylitys on vä-
häinen. 

Heinästö, 70+700 
Lammen rannalla on lomarakennus aivan ratalinjan 
vieressä. Rakenneukselle esitetään muita myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimen-
piteitä melualtistuksen estämiseksi. Rakennus on 
myös nykytilanteessa valtatien 1 melun osalta sel-
västi yli ohjearvon. 

Palkkisilta–Sorva, 74+100–75+000  
Sorvan puolella radan pohjoispuolella on muutamia 
lomarakennuksia. Melutaso nykytilanteessa on alle 
ohjearvon. Rata aiheuttaa voimakkaan melutason 
ja radan melua rajoitetaan melusuojauksella. Suuri 
kielteinen vaikutus saadaan rajoitettua kohtalaiseen. 
Kahden lomarakennuksen osalta esitetään lisäksi 
muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määritel-
täviä toimenpiteitä melualtistuksen vähentämiseksi. 

Radan eteläpuolella Palkkisillassa on kaksi asuinra-
kennusta, joiden melutaso kasvaa radan vaikutuk-
sesta hieman, mutta ei yli ohjearvon. Vaikutus on vä-
häinen kielteinen. Melusuojausta ei esitetä. 
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Uusilato–Tuokkola, 74+900–75+700 
Radan pohjoispuolella (Uusilato) on neljä asuinra-
kennusta, joiden melutaso nousee selvästi. Ohjearvo 
ei kuitenkaan ylity ja meluvaikutuksen merkittävyys 
on kohtalainen kielteinen. Kohdalle ei esitetä melu-
suojausta. 

Radan eteläpuolella (Tuokkola) on yksi asuinraken-
nus lähellä ratalinjaa. Radan melu ylittää ohjear-
von. Melutasoa rajoitetaan melusuojauksella, jonka 
vaikutuksesta kohtalainen kielteinen meluvaikutus 
saadaan rajoitettua vähäiseksi. 

Jokiranta–Ojarannantie, 75+700–76+600 
Ratalinjan eteläpuolella (Ojarannatie, 76+300) on 4 
lomarakennusta. Ratamelu ylittää ohjearvon, ja sitä 
rajoitetaan melusuojauksella. Melun vaikutus saa-
daan rajoitettua kohtalaisesta vähäiseksi. 

Pohjoispuolella Jokirannassa on kaksi lomaraken-
nusta lähellä ratalinjaa, joiden kohdalla melutaso 
ylittää 55 dB. Niiden osalta esitetään lisäksi muita 
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä 
toimenpiteitä melualtistuksen poistamiseksi. 

Uusitalo–Koivulinna, 77+500–78+400 
Ratalinjan pohjoispuolella on useita asuinrakennuk-
sia ja lomarakennuksia. Melutaso nousee selvästi ja 
ylittää ohjearvon lomarakennuksella. Kohdalle esi-
tetään melusuojausta, jonka vaikutuksesta ohjear-
vot täyttyvät ja suuri kielteinen meluvaikutus saa-
daan rajattua kohtalaiseksi. 

Salo 

Siitoonjärvi, 80+300–81+700 
Järven alueella lukuisia lomarakennuksia, nykyinen 
valtatien 1 melu on yli 40 dB, mutta alle 45 dB melu-
suojausten ansiosta. Ilman ratamelun torjuntaa me-
lutaso kohoaisi selvästi, ja koko järven alue olisi yli 
ohjearvon 45 dB, osin yli 55 dB. Meluvaikutus olisi il-
man meluntorjuntaa suuri kielteinen. Ratamelua tor-
jutaan meluaidalla, ja melu saadaan rajoitettua alle 
45 dB. Yhteismelutilanteessa valtatien 1 kanssa n. 10 
lomarakennuksen kohdalla melu on lievästi yli oh-
jearvon. Meluvaikutus on meluntorjuntatoimet huo-
mioiden kohtalainen. 

Siitoonjärven kohdalla aivan ratalinjan vieres-
sä pohjoispuolella on kolme lomarakennusta (n. 
81+300) ja yksi asuinrakennus, joiden melua ei pys-
tytä torjumaan ja joille esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpitei-
tä melualtistuksen poistamiseksi. Samalla kohdalla 

eteläpuolella meluaidan takana on lomarakennus, 
jonka melutaso on meluaidasta huolimatta yli 50 dB, 
ja sille esitetään muita myöhemmissä suunnittelu-
vaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuk-
sen poistamiseksi. 

Lahnajärvi–Veikkola, 82+100–84+000 
Lahnajärven alueella on paljon loma-asutusta ja jär-
ven länsipäässä asuinrakennuksia. Nykyinen valta-
tien 1 aiheuttama melutaso vaihtelee 42 dB:stä 57 
dB:n. Ratamelu ilman melusuojausta nostaisi me-
lutasoa 3–8 dB, ja n. 20 kiinteistön kohdalla ohjear-
vo ylittyisi. Meluvaikutus olisi ilman meluntorjuntaa 
suuri kielteinen. Ratamelua torjutaan meluaidalla, ja 
ratamelun osalta alle ohjearvojen. Yhteismelu kas-
vaa noin 1–3 dB, 4 kiinteistön kohdalla melutaso ko-
hoaa yli ohjearvon. Meluvaikutus on meluntorjunta-
toimet huomioiden kohtalainen. 

Veikkolan kohdalla jää kolme asuinrakennusta ja 
poissa käytöstä oleva koulurakennus radan ja valta-
tien 1 väliin. Melutaso nousee yli 60 dB:in. Kolmelle 
rakennukselle esitetään muita myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä melual-
tistuksen poistamiseksi. 

Suomusjärvi, 82+800–84+300 
Radan ja valtatien 1 eteläpuolella on paljon loma- ja 
asuinrakennuksia. Nykyinen valtatien 1 aiheuttama 
melutaso on 40–50 dB, ollen ohjearvojen puitteis-
sa. Ratamelu ilman melusuojausta aiheuttaisi oh-
jearvojen ylityksen useiden rakennusten kohdalla, 
melutaso nousisi 5–15 dB. Meluvaikutus olisi suuri 
kielteinen. Kohdalle esitetään meluseinää, jonka vai-
kutuksesta melutaso radalta olisi alle ohjearvojen, 
kokonaismelu nousisi 1–5 dB. Meluvaikutus olisi me-
luntorjuntatoimet huomioiden kohtalainen. 

Syvälampi–Koskenalanen, 85+500–86+200 
Pohjoispuolella on motellin kohdalla rannassa lo-
ma-asuntoja, joissa valtatien 1 aiheuttama nyky-
melu on 47–51 dB ylittäen ohjearvon. Ratamelu on 
45–47  dB, jolloin kokonaismelu kasvaa 1–2 dB. Lo-
marakennuksille esitetään muita myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen vähentämiseksi. 

Koskenalasen rannassa on kaksi lomarakennusta, 
joiden melutaso nykyisin on alle 40 dB. Alue on myös 
Natura-alue. Ratamelu nostaisi melutasoa 15–20 dB, 
vaikutus olisi ilman meluntorjuntaa suuri kielteinen. 
Kohdalle esitetään meluaitaa, jolla melutason saa-
daan pysymään ohjearvojen alapuolella, ja meluvai-
kutus on melontorjuntatoimet huomioiden kohtalai-
nen. 

Nuppulankulma–Lapinsuo–Kukutin, 86+700– 
88+200 
Radan pohjoispuolella Nuppulankulma–Lapin-
suo -alueella on laajalla alueella yksittäisiä asuin- 
ja lomarakennuksia, joiden melutaso nykyisin valta-
tiestä 1 on alle 40 dB. Radan vaikutuksesta melutaso 
nousee 7–20 dB, ollen suuri kielteinen. 7 rakennuk-
selle esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
poistamiseksi. Vaikutus meluntorjuntatoimet huo-
mioiden on kohtalainen. 

Kukuttimen lähellä on 2 lomarakennusta ja 1 asuin-
rakennus, joilla melutaso on nykytilanteessa alle 40 
dB. Ratamelu nostaa melutasoa 15 dB, jolloin ohjear-
vo lomarakennuksilla ylittyy selvästi, ja vaikutus on 
suuri kielteinen. Näille esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen poistamiseksi. Meluntorjuntatoimet 
huomioiden vaikutus on kohtalainen. 

Ahtiala 88+200–93+300 
Kukuttimen kohdalla radan pohjoispuolella Kekko-
sentien varrella on kaksi lomarakennusta, joiden 
voidaan arvioida olevan nykytilanteessa alle 45 dB 
melualueella. Radan vaikutuksesta melutaso kasvaa 
yli 10 dB, joten muutos on suuri. Lomarakennuksille 
esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen poista-
miseksi. 

htialassa radan eteläpuolella radan vaikutusalueel-
le jää 2 asuin- ja 2 lomarakennusta. Nykymelutaso 
on alhainen, koska alueella on vain vähäistä tieliiken-
nettä, ja ratamelun vaikutuksesta melutasot kasva-
vat yli 5 dB. Lomarakennuksien kohdalla ratamelu 
ylittää ohjearvotason ja sen vuoksi lomarakennuk-
sille esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvai-
heissa määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen 
poistamiseksi. 

Ahtialassa radan pohjoispuolella on radan vaikutus-
alueella 9 asuinrakennusta ja 2 lomarakennusta. Ra-
tamelu kasvattaa melutasoja 5 – 10 dB ja ilman me-
luntorjuntaa ohjearvo ylittyy 1 asuinrakennuksen ja 
2 lomarakennuksen kohdalla. Ratasillalle on suun-
niteltu melukaide, jolla radan vaikutukset saadaan 
lievennettyä kohtalaisiksi kielteisiksi eikä ohjearvon 
ylityksiä esiinny. 

Korvisillantien varrella on 7 asuinrakennusta 1 lo-
marakennus radan vaikutusalueella. Ilman melun-
torjuntaa ratamelu kasvattaa melutasoa noin 10 
dB. Radan varrelle ehdotetaan yleissuunnitelmassa 
meluseinää, jonka avulla asuinrakennukset saadaan 

suojattua ohjearvotason ylittävältä melulta. Rata-
melun vaikutusten arvioidaan meluntorjuntatoimet 
huomioiden olevan kohtalaisia. 

Radan eteläpuolella Katsuontien ja Koskenpääntien 
alueella on 4 asuin- ja 4 lomarakennusta ratame-
lun vaikutusalueella. Näiden rakennusten kohdalla 
nykymelutasot ovat matalia. Ohjearvotaso ylittyy 
1 asuinrakennuksen ja 4 lomarakennuksen kohdalla 
ilman meluntorjuntatoimia. Asuinrakennuksen koh-
dalle ehdotetaan yleissuunnitelmassa meluseinää, 
jonka avulla rakennuksen piha-alue saadaan suojat-
tua ohjearvon ylittävältä melulta. Ratamelun vaiku-
tukset ovat meluntorjuntatoimet huomioiden kohta-
laisia alueella. 

Vilikkala 94+850–95+700 
Radan eteläpuolella Mäkelässä on 3 asuinraken-
nusta ratamelun vaikutusalueella. Alueella nykyiset 
melutasot ovat hyvin matalia ja ratamelun vaikutuk-
sesta melutaso kasvaa yli 10 dB. Alueella on 2 asuin-
rakennusta ohjearvon tasalla. Ratamelun vaikutuk-
set ovat kohtalaisia. 

Radan pohjoispuolella Kiviarontien alueella melun 
vaikutusalueella on 2 asuinrakennusta ja 5 lomara-
kennusta. Ilman meluntorjuntatoimenpiteitä ohjear-
vo ylittyy 5 lomarakennuksen kohdalla. Meluvallin 
ja meluseinän yhdistelmällä 4 lomarakennusta saa-
daan suojattua ohjearvon ylittävältä melulta. Ra-
tamelun vaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimet 
huomioiden kohtalaiseksi. 

Hirsijärvi 96+700–99+100 
Hirsijärven rannoilla on paljon lomarakennuksia, jot-
ka jäävät ratamelun vaikutusalueella. Radan poh-
joispuolella 3 asuinrakennusta ja 12 lomarakennusta 
sekä Ylöjärven luonnonsuojelualue jäävät ratame-
lun vaikutusalueelle. Melutasot kasvavat lähellä ra-
taa 15 dB ja kauempana radasta noin 5 dB. Hirsijärven 
kohdalle on yleissuunnitelmassa ehdotettu melu-
seinä, jolla saadaan lomarakennusten piha-alueille 
kohdistuvia melutasoja alennettua noin 5 dB. 

Myös radan eteläpuolella ratamelun vaikutusalu-
eella on 12 lomarakennusta ja lisäksi 5 asuinraken-
nusta. Myös radan eteläpuolella melutasot nouse-
vat yli 15 dB lähellä rataa sijaitsevien rakennusten 
kohdalla. Radan eteläpuolelle suunnitellun melusei-
nän avulla saadaan suojattua 8 lomarakennusta ja 2 
asuinrakennusta. 

Meluvaikutukset Hirsijärven alueella on arvioi-
tu suuriksi kielteisiksi suunnitelluista meluntorjun-
tatoimenpiteistä huolimatta. Melualueelle jää ville 
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lomarakennuksille esitetään muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä 
melualtistuksen poistamiseksi. 

Valkjärvi 99+450–100+350 
Myös Valkjärven rannalla sijaitsee runsaasti loma-
rakennuksia. Radan pohjoispuolella vaikutusalueel-
la on 12 lomarakennusta ja 11 asuinrakennusta sekä 
Niittusuon luonnonsuojelualue. Asuinrakennuksis-
ta kahden kohdalla ohjearvotaso ylittyy. Suunnitel-
lun melukaiteen avulla päivämelutaso Valkjärven 
rannalla saadaan laskemaan 45 dB tasalle ja myös 
asuinrakennukset saadaan suojattua ohjearvotason 
ylittävältä melulta. Koska myös tällä alueella me-
lutasot kasvavat nykyisestä reilusti ja alueella on 
lisäksi paljon loma- ja vakituista asumista, on vai-
kutukset arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden 
suuriksi. 

Radan eteläpuolella Valkjärventien varrella sijaitsee 
kaksi asuinrakennusta, jotka jäisivät ilman meluntor-
juntaa ratamelun melualueelle. Näitä rakennuksia 
suojataan meluseinällä, jolloin melutaso on alle oh-
jearvon ja meluvaikutus meluntorjuntatoimet huo-
mioiden kohtalainen. 

Kave-Rytkö 101+650–102+200 
Kave-Rytkön rannalla sijaitsee viisi lomarakennus-
ta, jotka jäävät ohjearvon ylittävälle melualueel-
le. Myös Kave-Rytköntien varrella radan pohjois-
puolella 3 lomarakennusta jää ohjearvon ylittävälle 
ratamelualueelle. Alueen nykyiset melutasot ovat 
matalia ja ratamelu kasvattaa melutasoja yli 10 dB. 
Meluntorjunta on alueen maastonmuodoista joh-
tuen haastavaa, mutta radan eteläpuolelle on joka 
tapauksessa ehdotettu meluseinää, jonka vaiku-
tuksesta ratamelun melutasot alenevat 5– 8 dB lo-
marakennusten piha-alueilla. Radan pohjoispuolella 
sijaitsevien lomarakennuksille esitetään muita myö-
hemmissä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toi-
menpiteitä melualtistuksen poistamiseksi. 

Muurla 105+000–108+800 
Muurlaan tultaessa Muurlanjoen itäpuolella on me-
lun vaikutusalueella toista kymmentä rakennusta 
radan eteläpuolella. Ohjearvo ylittyy kuitenkin vain 
yhden lomarakennuksen kohdalla. Melutaso kasvaa 
alueella 5–10 dB. 

Muurlanjoen laaksossa radan pohjoispuolella on 15 
asuinrakennusta melun vaikutusalueella. Ohjear-
vo ylittyy ilman meluntorjuntaa 6 asuinrakennuk-
sen kohdalla. Ratasillalle suunnitellun melukaiteen 
ja paalutussuunnassa sitä ennen olevan meluseinän 

avulla 5 asuinrakennusta saadaan suojattua ohjear-
von ylittävältä melulta. 

Muurlanjoen länsipuolella melun vaikutusalueella 
on 34 asuinrakennusta ja 1 lomarakennus radan poh-
joispuolella. Ratamelu ylittää ohjearvotason ilman 
meluntorjuntaa 5 asuinrakennuksen ja 1 lomaraken-
nuksen kohdalla. Suunnitellulla meluesteellä asuin-
rakennukset saadaan suojattua ohjearvon ylittäväl-
tä melulta. 

Muurlanjoen länsipuolella radan eteläpuolella sijait-
see Pankin tila, joka ilman meluntorjuntaa jää rata-
melun melualueelle. Pankin tilan suojaaminen me-
lulta on haastavaa ja tilan kohdalle tarvitaan korkea 
meluseinä, jotta alue saadaan suojattua melulta. 

Muurlan alueella nykyisten melutasojen arvioidaan 
olevan suurimmaksi osaksi alle 45 dB, joten rata-
melu lisää melua huomattavasti. Melutasot kasva-
minen ja suuri vaikutusalueella olevien rakennusten 
määrä aiheuttavat sen, että melun vaikutukset on 
arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden suuriksi 
tai kohtalaisiksi koko alueella. 

Aarnionperä 111+550–112+850 
Melkkomäen ja Tammenmäen tunnelien välisellä 
alueella 5 asuinrakennusta sekä osittain myös Ku-
janpään luonnonsuojelualue jäävät ohjearvotason 
ylittävälle melualueelle radan pohjoispuolella. Me-
lutaso kasvaa nykytilanteeseen verrattuna 10–15 dB. 
Asuinrakennuksia suojataan meluseinällä, jonka vai-
kutuksesta kaikki asuinrakennukset saadaan suojat-
tua ohjearvotason ylittävältä melulta. 

Radan eteläpuolella 3 asuinrakennusta on ratame-
lun vaikutusalueella, mutta ohjearvo ei ylity näiden 
rakennusten kohdalla. Melutaso kuitenkin kasvaa 
nykyisestä. Alueella ratamelun vaikutukset on arvi-
oitu kohtalaisiksi.  

Linnunpelto 113+400–115+300 
Linnunpellossa on radan vaikutusalueella runsaas-
ti asuinrakennuksia. Alueella maantie 52 aiheuttaa 
nykytilanteessa melua. Linnunpellossa Karjasky-
länkadun alueen asuinrakennusten kohdalla nyky-
melutasot ovat 40–58 dB. Raidemelun vaikutukset 
kohdistuvat asuinalueen eteläpuolelle, siis eri osaan 
kuin voimakkain tieliikenteen melu. Paikoin melutaso 
kasvaa 10 dB, muitta paikoin radan vaikutus yhteis-
meluun on pieni. Yksi asuinrakennus on ratamelun 
aiheuttamalla ohjearvon ylittävällä melualueella. 
Asuinalueen melutilannetta parannetaan suunnitel-
lulla ratameluesteellä, jolla asuinrakennus saadaan 
suojattua ohjearvon ylittävältä melutasolta. 

Radan eteläpuolella on muutamia asuinrakennuksia 
ratamelun vaikutusalueella. Yhden asuinrakennuk-
sen kohdalla ratamelu ylittää ohjearvotason. Sille 
esitetään muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä melualtistuksen poista-
miseksi. 

Karjaskylänkadun varrella golfkentän kohdalla oleva 
asuinalue on radan vaikutusalueelle, mutta meluta-
so ei ylitä ohjearvoja. Ratamelu kuitenkin aiheuttaa 
melutasojen kasvua erityisesti asuinalueen etelä-
reunalla. Ratamelulla on vaikutusta myös golf-ken-
tän melutasoihin. 

Radan eteläpuolella Kukonkalliontien varrella sijait-
see vanhainkoti ja 5 asuinrakennusta, jotka jäävät ra-
tamelun melualueelle. Maantien 52 melulla on vai-
kutusta alueen melutasoihin. Melutasot kuitenkin 
kasvavat noin 10 dB radan vaikutuksesta ilman me-
luntorjuntaa. Suunnitellun meluesteen vaikutukses-
ta asuinrakennukset ja vanhainkoti saadaan suojat-
tua ohjearvon ylittävältä ratamelulta. 

Lukkarinmäki, itäpää 115+700–116+000 
Kiskontien varrella sijaitsee 5 palvelutaloa aivan tu-
levan Lukkarinmäen ratatunnelin suuaukolla. Lisäk-
si muutama kauempana sijaitseva asuinrakennus 
ja golf-kenttä on radan vaikutusalueella. Perniön-
tie aiheuttaa alueella melua nykytilanteessa, mut-
ta palvelutalojen kohdalla Perniöntien aiheuttamat 
melutasot ovat alle 45 dB. Suunnitellun meluseinän 
avulla palvelutalojen piha-alueet saadaan suojattua 
ohjearvon ylittävältä melulta. 

Radan eteläpuolella Perniöntien varrella sijaitsee 
Salon lukio. Perniöntien puolella päiväajan melu-
tasot ovat yli 55 dB nykytilanteessa, mutta koulun 
sisäpihalla melutasot ovat alle 45 dB. Ratamelu ai-
heuttaa suurimmillaan 10 dB melutason nousun luki-
on sisäpihalla. Suunnitellun meluseinän avulla rata-
melun vaikutusta saadaan pienennettyä ja melutaso 
on selvästi alle ohjearvotason koulun sisäpihalla. 

Radan meluvaikutukset on arvioitu meluntorjunta-
toimet huomioiden kohtalaisiksi kielteisiksi Lukka-
rinmäen tunnelin itäisellä suuaukolla. 

Lukkarinmäki, länsipää 116+500–117+250 
Lukkarinmäen ratatunnelin länsipäässä sijaitsee 
noin 40 asuinrakennusta ratamelun vaikutusalu-
eella. Alueella on nykytilanteessa katuliikenteen ai-
heuttamaa melua sekä rantaradan raideliikenteen 
aiheuttamaa melua. Aivan rantaradan tai katujen 
varsilla sijaitsevien muutamien rakennusten koh-

dalla nykyiset melutasot ovat yli 55 dB. Suunnitellun 
radan voimakkaimmat meluvaikutukset kohdistuvat 
ratatunnelin suuaukon ympäristöön, jossa on tiheää 
asutusta ja nykyiset melutasot ovat matalia, melu-
tasot alle 45 dB. 

Ilman meluntorjuntaa noin 15 asuinrakennusta jäisi 
suunnitellun radan melualueelle. Osittain melutasot 
olisivat 65 dB rakennusten radan puoleisilla alueil-
la. Suunnitellun meluntorjunnan avulla saadaan noin 
kymmenen rakennusta suojattua ohjearvotason 
ylittävältä melulta. Edelleen kuuden asuinrakennuk-
sen piha-alueella ohjearvotaso ylittyy. 

Radan meluvaikutukset on arvioitu meluntorjunta-
toimet huomioiden kohtalaisiksi kielteisiksi Lukka-
rinmäen tunnelin läntisellä suuaukolla. 

10.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

10.5.1. Johtopäätökset 

Ilman rakenteellista meluntorjuntaa ratamelu kas-
vattaa melutasoa merkittävästi nykytilanteeseen 
verrattuna ja ratahankkeella on kohtalaisia tai suu-
ria kielteisiä vaikutuksia Espoon, Kirkkonummen, 
Vihdin, Lohjan ja Salon alueiden kokonaismelutilan-
teeseen. Valtatien 1 liikenteen melu aiheuttaa mo-
nin paikoin suuren ympäristöongelman jo nykytilan-
teessa. Rataosalla Ahtialasta Tammenmäkeen rata 
tulee muuttamaan nykyisin hiljaisen alueen ääniym-
päristöä merkittävästi. Meluntorjunnan toteuduttua 
ratahankkeella on vähäisiä tai kohtalaisen kielteisiä 
vaikutuksia Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan 
alueiden kokonaismelutilanteeseen. Salossa melu-
vaikutukset on arvioitu paikoin suuriksi meluntorjun-
tatoimista huolimatta. Yleissuunnitelmassa esitetyt 
meluesteet torjuvat tehokkaasti melua ja meluntor-
junnan johdosta ratamelu alittaa pääosin 55 dB päi-
väohjearvon, ja yksittäisiä rakennuksia jää radan päi-
vämelun 55–60 dB alueelle. 

Espoo 
Meluntorjunnan toteuduttua ratahankkeella on vä-
häisiä tai kohtalaisia vaikutuksia Espoon kokonais-
melutilanteeseen. Radalla on vähäisiä meluvaiku-
tuksia Blominmäen, Histan ja Svartbäckan kohdalla. 
Radalla on kohtalaisia meluvaikutuksia Forsbackan, 
Mikkelän, Myllärintien ja Kolmirannan kohdalla. Ra-
dalla ei ole meluvaikutuksia Kolmperän, Mustanpu-
rontien ja Nupurintien kohdalla. 



95Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

Kirkkonummi 
Meluntorjunnan toteuduttua ratahankkeella on vä-
häisiä vaikutuksia Kirkkonummen kokonaismelu-
tilanteeseen. Radalla on vähäisiä meluvaikutuksia 
Veikkolan Perälänjärven kohdalla. Radalla ei ole me-
luvaikutuksia Hauklammen, Mäkitörmäntien ja Veik-
kolan Lamminjärven kohdalla.  

Vihti 
Meluntorjunnan toteuduttua ratahankkeella on vä-
häisiä tai kohtalaisia vaikutuksia Vihdin kokonaisme-
lutilanteeseen. Radalla on vähäisiä meluvaikutuksia 
Huhmarin, Linnanniitun ja Palojärven kohdalla. Ra-
dalla on kohtalaisia meluvaikutuksia Höytiönnum-
men, Kuuselan ja Viertolan kohdalla. 

Lohja 
Lohjan alueella rata kulkee E18-moottoritien välit-
tömässä läheisyydessä, ja meluvaikutuksia syntyy 
monin paikoin radan ja moottoritien yhteisvaikutuk-
sesta. Merkittävimpiä asutuksen ja loma-asutuksen 
meluntorjuntakohteita ovat Lehmijärvi, Karnainen, 
Sepänniemenesalmi, Raati, Syvälampi‒Sevolampi, 
Siitoonjärvi ja Lahnajärvi–Veikkola. Lisäksi on useita 
pienempiä melusuojauskohteita.  

Meluntorjunnan toteuduttua ratahankkeella on vä-
häisiä tai kohtalaisia vaikutuksia Lohjan kokonaisme-
lutilanteeseen. Radalla on vähäisiä meluvaikutuksia 
Iso Myllylammen, Österkullan, Raatin kylän ja Syvä-
lammen–Sevolammen alueella. Myös Koivulanse-
län ja Karnaisten sekä Sepänniemensalmen kohdalla 
meluvaikutus saadaan meluntorjunnan vaikutukses-
ta rajoitettua suurimmalta osalta vähäiseksi. Radalla 
on kohtalaisia meluvaikutuksia Nummenkylän, Leh-
mijärven, Koikylän ja Lempolan kohdalla. Radalla ei 
ole meluvaikutuksia Simolan, Vappulan ja Kolonii-
tuun kohdalla. 

Salo 
Suomusjärven itäpuolella rata kulkee E18-moottori-
tien välittömässä läheisyydessä, ja meluvaikutuksia 
syntyy monin paikoin radan ja moottoritien yhteis-
vaikutuksesta. Rataosuudella Ahtialasta Tammen-
mäkeen tulee uusi rata lisäämään melua merkit-
tävästi, koska nykytilanteessa alueella on lähinnä 
vähäistä tieliikenteen melua. Linnunpellon ja Salon 
aseman välisellä alueella on nykytilanteessa jonkin 
verran liikenteen aiheuttamaa melua. 

Siitoonjärven, Lahnajärven, Suomusjärven, Hirsijär-
ven ja Valkjärven rannoilla on runsaasti loma-asu-
mista. Vakituinen asutus on Salossa melko harvaa 
lukuun ottamatta Linnunpellon ja Lukkarinmäen 

alueita. Erityisesti Lukkarinmäessä ratalinja kulkee 
aivan tiiviin asutuksen keskellä. 

Meluntorjunnan toteuduttua ratahankkeella on koh-
talaisia tai suuria kielteisiä vaikutuksia Salon koko-
naismelutilanteeseen. Hirsijärven kohdalla ratame-
lun vaikutus on arvioitu meluntorjuntatoimenpiteistä 
huolimatta suureksi, koska alueella on runsaasti lo-
makiinteistöjä. Muutoin meluvaikutukset on saatu 
Salon alueella lievennettyä meluntorjuntatoimenpi-
tein kohtalaisiksi.  

10.5.2. Lieventämistoimet melualtistuk-
sen vähentämiseksi 

Melun lieventämistoimina käytetään suunnitelmas-
sa esitettyjä meluesteitä. Meluntorjuntaratkaisuiksi 
on esitetty melukaiteita, -seiniä ja -valleja. Suurin osa 
suunnitelman meluesteistä on melukaiteita/-seiniä. 
Meluesteiden sijainti on esitetty yleissuunnitelma-
karttojen ja liitteiden meluvyöhykekartoilla käyte-
tyn mittakaavan tarkkuudella. Meluesteiden yksi-
tyiskohdat tarkentuvat jatkosuunnittelussa.  

Meluntorjunta meluseinärakenteilla on kallista. Me-
luntorjunnan kustannustehokkuus jää huonoksi, jos 
suojattavat kohteet sijaitsevat harvassa.  Melun-
torjunnassa pyritään esittämään meluvalleja, mut-
ta heikkojen maaperäolosuhteiden ja vaihtelevien 
maastonmuotojen vuoksi maamassoja on vaikea 
hyödyntää tehokkaasti meluvalleina. 

Yleissuunnitelman meluesteet osoitettiin kohtei-
siin, joissa ne ovat kustannustehokkaita toteuttaa. 
Kaikille melun ohjearvot ylittävillä melualueilla si-
jaitseville asuin- ja lomarakennuksille ei tästä syys-
tä ole yleissuunnitelmassa osoitettu rakenteellis-
ta meluntorjuntaa. Tällaisten melualueella olevien 
asuinrakennusten ja lomarakennusten osalta me-
lusuojaustoimenpiteet määritellään seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa. 

Yleissuunnitelmassa esitetyillä meluesteillä saavu-
tetaan esteen suojaisella puolella ympäristöstä ja 
esteen korkeudesta riippuen pääosin 2–10 dB pie-
nemmät melutasot. Hyvissä olosuhteissa 4 metrin 
estekorkeudella saavutetaan esteen välittömäs-
sä läheisyydessä suojaisella puolella jopa 10–15 dB 
pienemmät melutasot. Meluesteet ovat tehokkaim-
millaan, kun kyseessä on yhtenäinen melueste ja se 
on mahdollisimman lähellä melulähdettä tai melulta 
suojattavaa kohdetta. 

10.5.3. Meluntorjuntatoimenpiteillä 
suojattavat kiinteistöt 

Koko hankealueelle on esitetty yleissuunnitelmassa 
ratamelun torjumiseksi yhteensä noin 42 kilometriä 
meluesteitä.  

Meluntorjuntatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä 
melulta saadaan suojattua hankealueella 420 asuin- 
ja lomarakennusta. Koko hankealueella 97 asuin- ja 
lomarakennukselle on osoitettu muita myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä. 
Suunnitelluilla meluntorjuntatoimenpiteillä ratalii-
kenteen aiheuttamalle päiväajan ohjearvot ylittäväl-
le melualueelle jää koko suunnittelujaksolla yhteen-
sä 232 asuin- ja lomarakennusta. 

Kirkkonummi 
Kirkkonummen kunnan alueelle on esitetty yleis-
suunnitelmassa ratamelun torjumiseksi yhteensä 4 
meluestettä, joiden yhteispituus on noin 6,1 kilomet-
riä. 

Lisäksi Veikkolan kohdalla on oletettu, että aikaisem-
missa tiesuunnitelmassa esitetyt noin 1,4 kilometriä 
pitkät tiemeluesteet toteutuvat. Meluntorjuntatoi-
menpiteillä ohjearvon ylittävältä melulta saadaan 
suojattua Kirkkonummella 108 asuin- ja lomaraken-
nusta. Suojatuista 6 asuin- ja lomarakennukselle on 
osoitettu muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa 
määriteltäviä toimenpiteitä. Kirkkonummen alueella 
kaikki herkät kohteet on saatu suojattua ohjearvon 
ylittävältä melulta. Nuuksion Kansallispuiston luon-
topolut ovat nykyisin aktiivisessa virkistyskäytössä, 
ja siksi Nuuksion kohdalle esitetään yleissuunnitel-
massa melusuojausta meluseinällä, ja melusuojauk-
sen myötä ratamelun päiväajan 45 dB ulottuu noin 
150–300 metrin etäisyydelle radasta. 

Vihti 
Vihdin kunnan alueelle on esitetty yleissuunnitel-
massa ratamelun torjumiseksi yhteensä 3 melues-
tettä, joiden yhteispituus on noin 4,3 kilometriä. 
Meluntorjuntatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä 
melulta saadaan suojattua Vihdissä 42 asuin- ja lo-
marakennusta. Suojatuista 9 asuin- ja lomaraken-
nukselle on osoitettu muita myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä. Vihdin 
alueella kaikki herkät kohteet on saatu suojattua oh-

Taulukko 23. Espoo–Salo -oikoradan liikenteen aiheuttamalle melualueelle jäävien rakennusten määrät ja 
rakennukset, joihin kohdistuu muita myöhemmissä suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toimen-
piteitä. Määrät laskettu rakennuksen julkisivuun kohdistuvan suurimman melutason mukaan.   

  Ilman meluntorjuntaa Suunniteltu meluntorjuntaratkaisu 

  Melualueelle jäävät   
rakennukset 

Melualueelle jäävät   
rakennukset 

Rakennukset, joihin   
kohdistuu muita   

toimenpiteitä 

  Asuinraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 55 dB) 

Lomaraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 45 dB) 

Asuinraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 55 dB) 

Lomaraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 45 dB) 

Asuinraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 55 dB) 

Lomaraken-
nukset (LAeq 

7–22 > 45 dB) 

Espoo 23 22 4 9 8 2 

Kirkkonummi 78 55 1 24 5 1 

Vihti 35 32 5 20 8 1 

Lohja 42 103 15 52 13 15

Salo 77 147  22  42  6  38 

Yht. 255 359  47  147 40  57 

  

Espoo 
Espoon kunnan alueelle on esitetty yleissuunni-
telmassa ratamelun torjumiseksi yhteensä 4 me-
luestettä, joiden yhteispituus on noin 1,5 kilometriä. 
Meluntorjuntatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä 
melulta saadaan suojattua Espoossa 32 asuin- ja lo-
marakennusta. Suojatuista 10 asuin- ja lomaraken-
nukselle on osoitettu muita myöhemmissä suunnit-
teluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä. Espoon 
alueella kaikki herkät kohteet on saatu suojattua oh-
jearvon ylittävältä melulta. Luonnonsuojelualueilla 
ei ole sellaisia erityisiä melutasoon liittyviä luonto-
arvoja tai virkistysarvoja, joten luonnonsuojelualuei-
ta ei ole erikseen suojattu melulta.  
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jearvon ylittävältä melulta Luonnonsuojelualueilla ei 
ole sellaisia erityisiä melutasoon liittyviä luontoar-
voja tai virkistysarvoja, joten luonnonsuojelualueita 
ei ole erikseen suojattu melulta. 

Lohja 
Lohjan kunnan alueelle on esitetty yleissuunnitel-
massa ratamelun torjumiseksi yhteensä 21 melues-
tettä, joiden yhteispituus on noin 10,8 kilometriä. 
Meluntorjuntatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä 
melulta saadaan suojattua Lohjalla 78 asuin- ja lo-
marakennusta. Suojatuista 28 asuin- ja lomaraken-
nukselle on osoitettu muita myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa määriteltäviä toimenpiteitä. Lohjan 
alueella kaikki herkät kohteet on saatu suojattua oh-
jearvon ylittävältä melulta. Luonnonsuojelualueilla 
ei ole sellaisia erityisiä melutasoon liittyviä luonto-
arvoja tai virkistysarvoja, joten luonnonsuojelualuei-
ta ei ole erikseen suojattu melulta. 

Salo 
Salon kunnan alueelle on suunniteltu yhteensä 19 km 
meluestettä ratamelun torjumiseksi. Meluntorjun-
tatoimenpiteillä ohjearvon ylittävältä melulta saa-
daan suojattua Salossa 160 asuin- ja lomarakennus-
ta. Suojatuista 44 asuin- ja lomarakennukselle on 
osoitettu muita myöhemmissä suunnitteluvaiheis-
sa määriteltäviä toimenpiteitä. Salon alueella kaikki 
herkät kohteet on saatu suojattua ohjearvon ylittä-
vältä melulta. Luonnonsuojelualueilla ei ole sellaisia 
erityisiä melutasoon liittyviä luontoarvoja tai virkis-
tysarvoja, joten luonnonsuojelualueita ei ole erik-
seen suojattu melulta

tuvat tai tarkentuvat esimerkiksi lainsäädännön tai 
alueiden statuksen muuttumisen vuoksi.

Mahdollisia meluvallien paikkoja on syytä etsiä seu-
raavassa suunnitteluvaiheessa, koska yleissuun-
nitteluvaiheessa ei ole ollut mahdollista tunnistaa 
välttämättä kaikkia meluvalleille sopivia rakennus-
paikkoja. 

Melulaskennat perustuvat likimääräiseen maasto-
malliin, jota on tarkennettava seuraavassa suunnit-
teluvaiheessa siten, että kallioleikkaukset, luiskat ja 
muuta rata-alueen maastonmuodot mallinnetaan 
tarkemmin. 

Meluntorjunnan akustiikkasuunnittelua on tarken-
nettava jatkosuunnittelussa. Joissain tilanteissa es-
teiden heijastusvaikutus voi edellyttää esteiden hei-
jastavien pystypintojen absorptiota ja akustointia. 
Tässä meluselvityksessä kaikki meluseinät ja melu-
kaiteet on oletettu osittain absorboiviksi 5 dB heijas-
tusvaimennuksella. 

Melun seurantaohjelma tulee tehdä ratasuunnitel-
mavaiheessa. Hankkeessa pyritään suojaamaan eri 
meluntorjuntamenetelmin kaikki 55 dB ylittäväl-
le päivämelulle altistuvat asukkaat. Melutilannet-
ta seurataan ennen ja jälkeen hankkeen toteutuk-
sen melumittauksilla. Hankkeen toteutuksen jälkeen 
melumittauksilla seurataan uusien meluesteiden 
toimivuutta, ratahankkeen aiheuttamaa melutilan-
teen muutosta ja suojaamattomien alueiden melu-
tilannetta. Melumittaukset tehdään ympäristömi-
nisteriön mittausohjeen mukaisesti. Meluesteiden 
kuntoa ja niiden akustisten ominaisuuksien ja mitoi-
tusten säilymistä tulee seurata pitkällä aikavälillä. 
Meluesteiden kunto sekä vaurioiden havaitseminen 
ja korjaaminen kuuluu radan normaalin kunnossapi-
don piiriin.  

10.5.4. Meluntorjuntatoimenpiteillä 
suojattavat asukkaat 

Ilman meluntorjuntaa rataliikenteen aiheuttamal-
le päiväajan yli 55 dB melualueelle (LAeq 7–22) jäisi 
koko suunnittelujaksolla yhteensä lähes 600 nykyis-
tä asukasta. Suunnitelluilla meluntorjuntatoimenpi-
teillä saadaan suojattua noin 500 nykyistä asukasta 
ohjearvon ylittävältä melulta. Suunnitelluilla melun-
torjuntatoimenpiteillä rataliikenteen aiheuttamalle 
päiväajan yli 55 dB melualueelle (LAeq 7–22) jää koko 
suunnittelujaksolla yhteensä noin 100 nykyistä asu-
kasta. 

10.6   Epävarmuudet ja jat-
kosuunnittelutarpeet 

Ekvivalentti keskiäänitaso kuvaa koko päiväajan me-
lutasoa, joten se tasoittaa hetkellisten melutapah-
tumien vaikutuksen ja siksi se ei ole välttämättä 
hyvä laskentasuure kuvaamaan todellista kuulijan 
aistihavaintoa ja meluhuippuja. Junia kulkee tunnissa 
noin 2–4 junaa suuntaansa ja ne aiheuttavat hetkel-
lisiä melutapahtumia, joiden välillä ei ole raideliiken-
teestä aiheutuvaa melua. Junan ohituksen aiheutta-
mat hetkelliset melutasot saattavat häiritä etenkin 
yöllä. Ratasuunnitteluvaiheessa on suositeltavaa 
mallintaa myös junien ohiajojen aiheuttamat enim-
mäisäänitasot LAmax. Tuloksia tulee verrata raidelii-

Taulukko 24. Rataliikenteen yli 55 dB päivämelulle altistuvien nykyisten asukkaiden lukumäärät ennusteti-
lanteessa 2050 ilman uutta meluntorjuntaa ja suunnitellulla meluntorjuntaratkaisulla. Päivä-
ajan 55 dB keskiäänitaso LAeq,7–22. Melulle altistuvat ja melulta suojatut asukkaat 

 
  

Ilman meluntorjuntaa Suunniteltu meluntorjunta-
ratkaisu 

 

Asukkaat (LAeq 7–22 > 55 
dB) 

Asukkaat (LAeq 7–22  > 55 dB) 
 

Yli 55 dB melulta suojattuja   
asukkaita 

Espoo 48 14 34 

Kirkkonummi 200 2 198 

Vihti 76 13 63 

Lohja  63 23  40 

Salo  201 41  162 

Yht. 588 93 497 
 

kenteen aiheuttaman sisämelun enimmäistason ta-
voiteäänitasoon LAmax ≤45 dB. 

Melumallinnuksen tarkkuus riippuu etäisyydes-
tä. Pohjoismaisten tie- ja raideliikennemelumalli-
en tarkkuus lähietäisyydellä (<30 m) on tyypillisesti 
±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskenta-
pisteeseen näkyvillä. Raideliikennemelumallin osal-
ta, kun suurin osa radasta on näkyvissä tarkaste-
lupisteessä, on laskennan tarkkuus yleensä hyvä. 
Tällöin jopa erittäin epätasaisessa maastossa koko-
naistarkkuus on noin ±3 dB etäisyyden ollessa enin-
tään 300–500 m radasta. Melumallissa oletuksena 
on, että melun leviämiselle on suotuisat sääolosuh-
teet kaikkiin ilmansuuntiin. Näin melumallinnuksen 
tulos edustaa melun leviämisen suhteen pahinta 
mahdollista tilannetta. Kaukana melulähteestä las-
kentamallin antaman melutason pysyvyysarvo ei 
ole yhtä suuri kuin lähellä melulähdettä, jossa las-
kettu ja mitattu melutaso ovat usein hyvin lähellä 
toisiaan. 

Mikäli suurnopeusjunien enimmäisnopeus olisi 300 
km/h, ja voidaan olettaa, että junakaluston melu-
päästöt vastaavat nykyistä Pendolinoa ja jos ae-
rodynaamista melua ei huomioida, niin 300 km/h 
nopeudella melutaso on noin 1 dB suurempi kuin no-
peudella 250 km/h. Suurnopeusjunien enimmäisno-
peus 300 km/h tulee huomioida melumallinnukses-
sa ratasuunnitelmavaiheessa.  

Tulevaa junaliikenteen kalustotyyppiä ei ole vielä 
tiedossa, joten junakaluston melupäästöön liittyy 
epävarmuuksia. Tulevan kaluston osalta on oletet-
tu, että se on hyvin saman tyyppinen kuin nykyinen 
Pendolino‐junavaunukalusto. Radalla tulevaisuu-
dessa liikennöivä kalusto voi myös olla vähämelui-
sempaa kuin tällä hetkellä melumallissa olevat tie-
dot nykykalustosta ovat. 

Asukaslaskennoissa melutasot määrittyvät kiinteis-
tön julkisivun suurimman julkisivumelutason mu-
kaan, joka ei anna tarkkaa ja oikeaa kuvaa altistuvien 
asukkaiden määristä ja asukkaiden oleskelualueiden 
melutilanteesta. Asukaslaskennan arviointimene-
telmän epätarkkuudesta johtuen melulle altistuviksi 
tunnistuu myös sellaisia rajatapauksia, jossa altistu-
vassa asuinrakennuksessa melutaso on vain raken-
nuksen yhden laskentapisteen osalta melualueella. 
Tällöin oleskelupihat voivat olla jo suojaisammalla 
puolella. 

Luonnonsuojelualueiden melutasosekä ns. hiljaisten 
alueiden melutaso on syytä ottaa jatkosuunnittelus-
sa tarkasteluun, mikäli suunnitteluperusteet muut-
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11  Tärinä ja runkomelu 

11.1  Arviointimenetelmä 

Tärinä 
Arviointia on tehty käyttäen sekä kokemusperäistä, 
esim. vastaavien kohteiden raide- ja tieliikennetäri-
nän mittausaineistoon perustuvaa tietoa, että teo-
reettiseen tarkasteluun perustuvia menetelmiä (mm. 
VTT). Arviointi on laadittu suunnittelujaksoittain kol-
messa osassa, yhteisesti sovittujen parametrien 
mukaisesti. Tärinähaitan arviointia varten on tun-
nistettu tärinän vaikutusalueelle sijoittuvia kohtei-
ta nykyisin vallitsevien viitearvojen mukaisesti. Tä-
rinän viitearvo normaalille asumismukavuudelle on 
0.3 mm/s ja tätä hiukan suuremmalle liikerakennus-
ten (ei asutusta) käyttömukavuudelle 0.6 mm/s.  

Tärinätarkastelua varten henkilöjunien mitoitusno-
peudeksi on sovittu 220 km/h ja kokonaismassaksi 
700 t, ja tavarajunien mitoitusnopeudeksi 70 km/h 
ja kokonaismassaksi 3000 t. Lisäksi junien nopeus-
tasoja asemille saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä 
(sekä radan nopeustason vaihdoksen kohdalla) on 
mallinnettu erillisen kiihdytys- jarrutustaulukon pe-
rusteella. Tarkasteluryhmä on sopinut tärinän kom-
ponenteista tutkittavaksi vain pystysuunnan.  

Tärinäntorjuntaratkaisut määritellään tarkemmin 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa niin, että tavoit-
teena on ohjearvojen saavuttaminen. Useissa ta-
pauksissa georatkaisut – mm. stabiliteettisyistä – 
jo sinänsä poistavat varsinaisen tärinähaitan. Myös 
tunnelit, joihin joudutaan jo topografiasyistä, toimi-
vat tässä suhteessa hyvin. Torjuntakeinoina on huo-
mioitu radan varteen sekä itse rataan (mm. poh-
jaimet) suunniteltujen georatkaisujen vaikutuksia. 
Suojauksessa on kuitenkin tarkasteltu teknis-talou-
delliset näkökohdat niin, että saadaan toteuttamis-
kelpoiset menetelmät (massanvaihto, paalulaatta 
jne). Osaan kohteista on esitetty muita toimenpiteitä, 
kuin radan varteen sovellettavat menetelmät. Muut 
toimenpiteet määritellään tarkemmissa jatkosuun-
nitteluvaiheissa.  

Runkomelu 
Raideliikenteen aiheuttamia runkomelutasoja on ar-
vioitu VTT:n oppaan ”Maaliikenteen aiheuttaman 
runkomelun arviointi” arviointitason 2 mukaisesti. 
Laskettuja runkomelutasoja verrataan samassa op-
paassa esitettyihin suositusarvoihin (avorataosuus 
35 dB, tunneliosuus 30 dB). 

Runkomelutasot on arvioitu käyttäen mitoittavana 
junatyyppinä veturivetoista IC-junaa nopeudella 200 
km/h. Runkomelun vaikutusvyöhykkeen laajuuksien 
arvioinnissa on otettu huomioon maaperän ominai-
suudet VTT:n oppaan mukaisesti. Arvioinnissa käy-
tetyt muut oletukset ovat olleet seuraavat: 
• Ajoneuvon ominaisuuksista riippuva korjaus, 

0 dB 
• Väylän kunnosta riippuva korjaus, 0 dB 
• Radan eristämistavasta riippuva korjaus, 0 dB 
• Väylän sijainnista riippuva tekijä, avorata 0 dB, 

kalliotunneliosuus –15 dB 
• Rakennuksen tyypistä riippuva korjaus, perus-

tettu kalliolle, 0 dB 
• Tarkasteltavasta asuinkerroksesta riippuva kor-

jaus, kerrokset 1–5, –2 dB 
• Rakenneosien resonanssin vaikutus, vakio, 6 dB 
• Muunto äänenpainetasoksi, vakio, –28 dB 
• Maanperän ominaisuuksista johtuvat tekijät 

 ‒ pehmeät, savi, siltti ja hiekka, –50 dB 
 ‒ kovat, savi, siltti ja moreeni, –35 dB 
 ‒ kallio, –20 dB 

• Varmuusmarginaali 6 dB

11.2  Vaikutukset ja vaimen-
nusratkaisut

Tärinä
Tärinän vaikutusalueella rataosalla Lempoonsuo – 
Kukutin-järvi on alle 10 rakennusta, jotka ovat mer-
kittävän tärinän vaikutusalueella. Osa näistä ra-
kennuksista on luokiteltu kohteiksi, jotka jäävät 
meluntorjunnasta huolimatta melualueelle. 

Tärinän vaikutusalueella rataosalla Kukutin-järvi–
Tammenmäen tunnelin alku on alle 10 rakennusta, 
jotka ovat merkittävän tärinän vaikutusalueella. Osa 
näistä rakennuksista on luokiteltu kohteiksi, jotka 
jäävät meluntorjunnasta huolimatta melualueelle. 
Salon Lukkarinmäellä noin 80 – 100 asuinrakennusta 
on merkittävän tärinän vaikutusalueella. 

Radan tärinäsuojaus tehdään ratarakenteeseen 
(esim. pohjaimet tai vaimennusmatto) ja vaimen-

nusratkaisut suunnitellaan saman aikaisesti runko-
melun vaimennuksen kanssa. Myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa laaditaan tarkempia laskelmia 
tärinätasoista ja määritetään tärinävaimennukselta 
edellytettävät värähtelyn vaimennukset.

Taulukko 25. Tärinän vaikutusalueelle sijoittuvat 
kohteiden sijainnit rataosuudella.

kohde kohde

nro kilometri

1 (OT1) 21050 

2 (OT1) 21700

3 (OT1) 22090 

4 (OT1) 32050

5 (OT1) 36220–37650

6 (OT1) 38135

7 (OT1) 39115

8 (OT1) 40655–41025

9 (OT1) 41250–41730

10 (OT1) 42370

11 (OT1) 47255

12 (OT1) 48895

13 (OT1) 54600

14 (OT1) 58230

15 (OT1) 59050

1 (OT2) 59450

2 (OT2) 68490

3 (OT2) 68800

4 (OT2) 69400

5 (OT2) 70700

6 (OT2) 75550

7 (OT2) 81250

8 (OT2) 83640

9 (OT2) 83820

1 (OT3) 91040

2 (OT3) 93260

kohde kohde

nro kilometri

3 (OT3) 95500

4 (OT3) 96750

5 (OT3) 97250

6 (OT3) 102070

7 (OT3) 105660

8 (OT3) 111630

9 (OT3) 111400–117500
  
Runkomelu
Lohjan kaupungin alueella sijaitsevalla rataosuudel-
la Lempoonsuo–Perkoonmäki (kilometriväli 56+000 
–78+800) Laskennallisesti arvioidulle 35 dB runko-
meluvyöhykkeelle (tunneleiden kohdalla 30 dB) on 
arvioitu jäävän yhteensä noin 90 asuinrakennusta, 
joista noin 50 kpl on vakituisia asuinrakennuksia ja 
noin 40 loma-asuinrakennuksia. Näiden rakennus-
ten joukossa noin 30 kpl kohteita, jotka meluntorjun-
taratkaisuista huolimatta jäävät raideliikenteen ai-
heuttamalle melualueelle tai joihin kohdistuu muita 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toi-
menpiteitä meluntorjunnan osalta. 

Runkomelusuojauksella varustettavan rataosuu-
den pituus välillä Lempoonsuo – Perkoonmäki on 
yhteensä noin 7,5 km. Tässä suojauksessa on otettu 
huomioon kaikki kohteet, joihin junaliikenteen on ar-
vioitu aiheuttavan yli 35 dB runkomelutason eikä nii-
hin ole esitetty muita meluntorjuntatoimia.

Salon kaupungin alueella sijaitsevalla rataosuudel-
la Perkoonmäki – Kukutin (kilometriväli 78+800 – 
88+000) Laskennallisesti arvioidulle 35 dB runko-
meluvyöhykkeelle (tunneleiden kohdalla 30 dB) on 
arvioitu jäävän yhteensä noin 30 asuinrakennusta, 
joista noin 15 kpl on vakituisia asuinrakennuksia ja 
noin 15 loma-asuinrakennuksia. Näiden rakennus-
ten joukossa noin 10 kpl kohteita, jotka meluntorjun-
taratkaisuista huolimatta jäävät raideliikenteen ai-
heuttamalle melualueelle tai joihin kohdistuu muita 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa määriteltäviä toi-
menpiteitä meluntorjunnan osalta.  
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Runkomelusuojauksella varustettavan rataosuu-
den pituus välillä Perkoonmäki – Kukutin on yhteen-
sä noin 3,5 km. Tässä suojauksessa on otettu huo-
mioon kaikki kohteet, joihin junaliikenteen on arvioitu 
aiheuttavan yli 35 dB runkomelutason eikä niihin ole 
esitetty muita meluntorjuntatoimia. Salon kaupun-
gin alueella sijaitsevalla rataosuudella Kukutin–Sa-
lon asema (kilometriväli 88+000–117+500). Lasken-
nallisesti arvioidulle 35 dB runkomeluvyöhykkeelle 
(tunneleiden kohdalla 30 dB) on arvioitu jäävän yh-
teensä 325 asuinrakennusta, joista 297 kpl on vaki-
tuisia asuinrakennuksia ja 28 kpl loma-asuinraken-
nuksia. Näiden rakennusten joukossa on yhdeksän 
kohdetta, joihin on esitetty tonttikohtaisia muita me-
luntorjunnan toimenpiteitä. Suurin osa runkomelu-
vyöhykkeelle sijoittuvista asuinrakennuksista sijait-
see Salon keskustan läheisyydessä Lukkarinmäen 
alueella. 

Runkomelusuojauksella varustettavan rataosuu-
den pituus välillä Kukutin – Salon asema on yhteen-
sä noin 13 km. Tässä suojauksessa on otettu huo-
mioon kaikki kohteet, joihin junaliikenteen on arvioitu 
aiheuttavan yli 35 dB runkomelutason eikä niihin ole 
esitetty muita meluntorjuntatoimia.

Taulukko 26. Ehdotukset runkomelusuojauksen sijoittamisesta.

kohde alku loppu pituus

nro kilometri kilometri m

3 (OT3) 94595 95798 1203

4 (OT3) 96420 97920 1500

5 (OT3) 98138 98700 562

6 (OT3) 99225 100927 1702

7 (OT3) 101360 102200 840

8 (OT3) 103621 104080 459

9 (OT3) 105068 106025 957

10 (OT3) 107385 107600 215

11 (OT3) 108465 109546 1081

12 (OT3) 111243 113335 2092

13 (OT3) 115607 116977 1370

kohde alku loppu pituus

nro kilometri kilometri m

1 (OT1)  21000  21200  200

2 (OT1) 21600 21800 200 

3 (OT1) 22000 22150 150

4 (OT1) 22425 22625 200

5 (OT1) 23550 23700 150

6 (OT1) 24970 25120 150

7 (OT1) 27010 27260 250

8 (OT1) 27860 28140 280

9 (OT1) 31885 32535 650

10 (OT1) 36025 36375 350

11 (OT1) 37095 37575 480

12 (OT1) 41080 41480 400

13 (OT1) 42575 42855 280

14 (OT1) 43295 43450 155

15 (OT1) 47220 47550 330

16 (OT1) 48830 49160 330

17 (OT1) 52115 52755 640

18 (OT1) 54000 54700 700

19 (OT1) 56465 56715 250

1 (OT2) 85431 86318 887 

2 (OT2) 82565 84346 1782 

3 (OT2) 80739 81481 742

4 (OT2) 78052 78641 589

5 (OT2) 75091 76429 1338

6 (OT2) 74165 74739 574

7 (OT2) 71969 72160 191

8 (OT2) 68422 69126 704

9 (OT2) 67189 67344 155

10 (OT2) 66344 66935 591

11 (OT2) 62738 63412 674

12 (OT2) 59029 60397 1368

13 (OT2) 58177 58502 325

14 (OT2) 57119 57573 454

15 (OT2) 56390 56934 544

1 (OT3) 88905 89310 405

2 (OT3) 90860 91660 800
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12  Pohjavedet 

12.1  Lähtötiedot 

Hankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnin lähtö-
tietoina on käytetty peruskartta-aineistoa, maape-
rä- ja kallioperäkartta-aineistoja sekä niiden kart-
taselostuksia, suunnittelualueen pohjavesialueille 
laadittuja suojelusuunnitelmia, hankeen yhteydes-
sä tehtyjä pohjavesiselvityksiä ja pohjatutkimuksia 
sekä Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten 
pohjavesialuetietoja. Lisäksi on soveltuvin osin käy-
tetty ESA-radan aiemmissa vaiheissa tehtyjä arvioi-
ta pohjaveden laatuun kohdistuvista vaikutuksista.  

12.2  Vaikutusalueen herk-
kyys 

Vaikutusalueen herkkyyteen vaikuttavat mm. sijainti 
luokitellulla pohjavesialueella, pohjaveden käyttö ja 
pohjaveden muodostumiselle suotuisat olosuhteet 
(hyvin vettä johtava maaperä). Vesilakikohteet ar-
votetaan lähtökohtaisesti herkiksi. Seuraavassa on 
esitetty herkkyyden kriteerit sanallisesti. 

Vähäinen herkkyys 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Han-
kealueen pohjaveden muodostuminen on vähäistä. 
Vaikutusalueella ei ole juurikaan pohjaveden käyt-
töä. Alueen maaperä on heikosti vettä johtavaa, ku-
ten savea tai silttiä. 

Kohtalainen herkkyys 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Koh-
teessa on selvää pohjaveden muodostumista ja vai-
kutusalueella on pohjaveden käyttöä, mm. yksityis-
kaivoja. Alueen maaperä on kohtalaisesti tai hyvin 
vettä johtavaa, kuten hienoa hiekkaa tai hiekkaa. 
Alueella on paineellista (arteesista) pohjavettä. 

Suuri herkkyys 
Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella tai 
kohteen alueelta on selvä yhteys tärkeälle pohja-
vesialueelle. Vaikutusalueen pohjavettä voidaan 
hyödyntää yhdyskuntien vedenkäytössä. Alueel-
le sijoittuu luontoarvoiltaan tärkeitä pohjavedestä 
riippuvaisia luontokohteita. Alueen maaperä on hy-
vin vettä johtavaa, kuten hiekkaa, karkeaa hiekkaa tai 
soraa.  

12.3  Nykytilanteen kuvaus 

12.3.1. Yleistä pohjavesiolosuhteista 

Pohjavesi on maa- ja kallioperässä esiintyvää vet-
tä. Pohjaveden virtaus- ja muodostumisolosuhteet 
ovat suoraan riippuvaisia maa- ja kallioperän omi-
naisuuksista. Pohjavesiolosuhteiden tuntemiseksi ja 
niiden kuvaamiseksi on tunnettava alueen maa- ja 
kallioperäolosuhteet. 

Pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat 
hyviä niillä alueilla, joilla maaperässä esiintyy lajit-
tuneita ja karkeita maalajeja, kuten hiekkaa tai soraa. 
Sen sijaan alueilla, joilla maaperä koostuu hienoja-
koisemmista maalajeista, kuten savi tai siltti, pohja-
veden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat huo-
not. 

Laajoilla hiekka tai soravaltaisilla alueilla muodos-
tuu runsaasti pohjavettä. Näillä alueilla muodostuva 
pohjavesi on hyvälaatuista ja sitä voidaan hyödyntää 
esim. talousvesikäytössä. Näiden alueiden läheisyy-
dessä on usein myös lähteitä tai muita pohjavedestä 
riippuvaisia luontokohteita, joiden kautta maanpin-
nalle purkautuu alueella muodostuvaa pohjavettä.  

Kalliopohjavesi kulkeutuu kallioperässä olevien ra-
kojen välityksellä. Kallioperässä kulkeutuvan pohja-
veden määrään vaikuttaa mm. rakojen määrä, niiden 
avonaisuus ja yhteydet toisiinsa.  

Kallioperässä on heikkousvyöhykkeitä, jotka ovat 
syntyneet tyypillisesti kallioperän liikuntasaumoi-
hin. Heikkousvyöhykkeiden kohdalla kallioperä on 
ympäristöään heikompaa ja niissä esiintyy runsaasti 
rakoja. Tämä voimakkaasti rakoillut vyöhyke voi jat-
kua kymmenien metrien syvyyteen kallion pinnan 
alapuolelle. Heikkousvyöhykkeiden asento maan 
pintaan nähden voi vaihdella pystyasentoisesta 
vaaka-asentoiseen. Pystyasentoiset heikkousvyö-
hykkeet näkyvät maanpinnan topografiassa usein 
linjamaisina ja melko jyrkkärajaisina painanteina. Sen 
sijaan loiva- ja vaaka-asentoiset heikkousvyöhyk-
keet eivät välttämättä erotu maanpinnan topogra-
fiassa yhtä selvärajaisina. Niiden maanpinnalle ulot-
tuva osa ilmentyy kuitenkin usein painanteina. 

Mikäli heikkousvyöhykkeen raot ovat hyvin vettä 
johtavia ja hyvin yhteydessä toisiinsa voi heikkous-

vyöhykkeessä kulkeutua merkittäviä määriä pohja-
vettä. Sen sijaan ehjillä ja tiiviillä kallioalueilla ei käy-
tännössä esiinny pohjavettä. 

12.3.2. Hankealueen pohjavesiolosuh-
teet  

Hankealueen maaperä on pääosin melko pienipiir-
teistä. Alueella on runsaasti kalliomäkiä, joiden 
reuna-alueita peittää moreenikerros. Mäkien reu-
na-alueilla esiintyy paikoitellen myös rantakerros-
tumia. Moreenipeitteisillä alueilla moreeni on tyypil-
lisesti kerrostunut suoraan kallion päälle.  

Hankealueen alavimmilla alueilla olevien painan-
teiden kohdalla maaperän pintakerrokset ovat pää-
osin savea ja silttiä, joiden alapuolella on vaihtelevan 
paksuinen ja kallion päälle kerrostunut moreeniker-
ros. Näitä alueita ovat esim. heti hankealueen alus-
sa olevat Espoonjoen, Gumbölenjoen ja Nupurinjär-
ven – Svartbäckträsketin laaksot, sekä Veikkolan ja 
Huhmarin väliset painannealueet, Anerionjoenlaak-
so, Muurlanjoen laakso sekä Salon keskustan alue. 
Sen sijaan korkeammilla alueilla kalliomäkien väliset 
painanteet koostuvat pääosin moreenista, joka on 
kerrostunut suoraan kallion päälle. Näitä alueita on 
esim. Histan ja Veikkolan välisellä alueella sekä Sam-
matin ja Suomusjärjen välisellä alueella 

Hankealueelle sijoittuu muutamia soistuneita alueita 
ja näillä kohdin maaperän pintakerrokset koostuvat 
turpeesta. Turpeen alapuolella on monin paikoin vie-
lä savi- tai silttipitoisia maakerroksia ja niiden ala-
puolella moreeni ennen kallion pintaa.  

Hankealueelle sijoittuu merkittäviä Salpausselkien 
maaperämuodostumia. Salpausselät ovat reuna-
muo dostumia, jotka ovat muodostuneet viimei-
simmän jääkauden loppuvaiheessa jäätikön vetäy-
tymisen pysähdyttyä pidemmäksi aikaa samalle 
kohdalle. Reunamuodostumien maa-ainekset ovat 
pääosin jäätikön sulamisvesien kuljettamaa hiek-
kaa ja soraa, joka on kerrostunut jäätikön reunalle.  
Salpausselkä I sijoittuu km välille 48+600–55+000. 
Salpausselkä II kuuluvia muodostumia on km välillä 
68+500–69+500 Halarissa. Salpausselkä III kuuluvia 
muodostumia ovat km välillä 105+700–105+900 si-

jaitseva Kukinnummi ja km välillä 108+800–111+800 
sijaitseva Kurjenpahna–Ristinummi.  

Salpausselkien reunamuodostumissa on jopa kym-
meniä metrejä paksuja sora- ja hiekkakerrostumia, 
joiden pohjaveden varastotilavuus on hyvin suuri. 
Mahdolliset kalliokynnykset voivat kuitenkin jakaa 
näitä pohjavesiesiintymiä pienempiin osiin.  

Lisäksi hankealueelle tavataan paikoitellen myös 
muita pienialaisia hiekka- ja soravaltaisia muodostu-
mia, jotka ovat muodostuneet viimeisimmän jääkau-
den vetäytymisvaiheessa maalajien kerrostuessa 
perääntyvän jäätikön reunalle. Hankealueella ei ole 
merkittäviä hiekka- tai soravaltaisia pitkittäisharju-
muodostumia. 

Hiekka- ja soramuodostumien sekä moreenimuo-
dostumien pohjavesi on yleisesti ottaen hyvälaa-
tuista, pH arvoltaan hieman hapanta ja pehmeää. 
Savikoiden alaisten pohjavesimuodostumien ve-
dessä on liuenneena yleensä suurempia pitoisuuk-
sia rautaa ja mangaania. Asutuksen ja maatalouden 
vaikutuksia pohjaveteen on havaittavissa tiheämmin 
asutuilla alueilla sekä suurten peltoaukeiden viljely-
alueilla kohonneina nitraatti-, sulfaatti- ja kloridipi-
toisuuksina.  

Hankealueen kallioperässä esiintyy painanne-/heik-
kousvyöhykkeitä. Heikkousvyöhykkeet ilmenevät 
muun muassa pelto- ja vesistökuvioiden suuntau-
tuneisuutena. Karttakuvasta erottuvat selvimpinä 
lounas-koillinen ja luode-kaakkosuunta. Laajimmat 
vyöhykkeet sijoittuvat alueille:
• Espoonjoen laakso, noin km 21+500–22+300  
• Gumbölenjoen laakso, noin km 23+600–24+000  
• Nupurinjärvi – Svartbäckträsk painanne, noin km 

26+100–26+500  
• Palojärven–Huhmarin alue, noin km 40+000–

41+000  
• Mäyräojan laakso, noin 45+900–46+200  
• Laaksopainanne Nummenkylän kaakkoispuolel-

la, noin km 47+500–48+600  
• Lehmijärven painanne, noin km 52+700–54+500  
• Maikkalanselän painanne, noin km 62+200 
• Lahnajärvi–Suomusjärvi, noin km 83+000 
• Anerionjoenlaakso, noin km 89+000–90+000 



100 Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

Lisäksi hankealueelle sijoittuu useita pienialaisempia 
kallioperän heikkousvyöhykkeitä, jotka ovat pääosin 
koillinen-lounas -suuntaisia.   

Kalliopohjavesikaivojen vesi on yleensä pH arvoltaan 
neutraalia tai hieman emäksistä. Geologisten tekijöi-
den vuoksi pohjavedessä voi olla paikallisesti suuria 
määriä mm. radonia, fluoridia, arseenia tai nikkeliä.

12.3.3. Pohjavesialueet 

Lohjan ja Vihdin alueilla suunnittelualueella sijait-
see kaksi luokiteltua pohjavesialuetta: Lohjanharju 
(0142851 B) ja Nummelanharju (0192755). Pohjavesi-
alueet sijoittuvat osin Lohjan kaupungin ja osin Vih-
din kunnan alueille. Salossa suunnittelualueella si-
jaitsee kaksi luokiteltua pohjavesialuetta, Kaukolan 
pohjavesialue (0250108) ja Kurjenpahna–Ristinum-
men pohjavesialue (0273451). 

Lohjanharju 
Lohjanharju (0142851 B, luokka 1E) on vedenhankin-
taa varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen 
kokonaispinta-ala on noin 23,0 km2 ja varsinaisen 
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on noin 
9,1 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden 
määräksi on arvioitu 7 500 m3/d. Alue on luokiteltu 
pohjaveden määrällisen tilan suhteen hyväksi ja ke-
miallisen tilan suhteen huonoksi. 

Lohjanharju B on osa Salpausselkä I -muodostu-
maa. Korkeimmillaan Salpausselkä on Lohjanharjun 
alueella tasossa noin +115…118 m. Lohjanharjun leve-
ys vaihtelee noin puolesta kilometristä kilometriin. 
Alueella olevien vettä johtavien maakerrosten pak-
suudet ovat suurimmillaan kymmeniä metrejä. 

Maaperä pohjavesialueella on vaihtelevaa ja siinä 
on paikallisia poikkeamia, kuten savi- ja silttilinssejä 
tai moreenikerroksia hiekka- ja sorakerrosten välis-
sä. Hyvin vettä johtavat savipeitteiset karkearakei-
set hiekka- ja sorakerrokset sijaitsevat Salpausselän 
etelä-/kaakkoispuolella. Paksuimmillaan (noin 50 m) 
maapeitteet ovat Salpausselän harjanne- ja kallion-
painannealueilla. Salpausselkää reunustavilla savi-
koilla pohjavesi on usein paineellista. Salpausselän 
pohjoispuolisella sivulla esiintyy tyypillisesti mo-
reenilinssejä ja -laattoja. 

Pohjavesialueen itäreuna sijoittuu Nälköönlammen 
itäpuolelle, jossa on kallioselänne. Kallioselänne 
toimii pohjavedenjakajana, joka jakaa Salpausselän 
reunamuodostuman pohjaveden virtauksen kahteen 
pääsuuntaan Itä/koilliseen ja länsi/lounaaseen. Ve-

denjakajan itä/koillispuolella sijaitsee pohjavesialue 
Nummelanharju (0192755, luokka 1E). 

Lohjanharju B pohjavesialueella pohjaveden päävir-
taussuunta on pohjavesialueen koillisosassa kaak-
koon ja lounaisosassa koilliseen, kohti Lehmijärveä.  

Lohjanharjun pohjavesialueella sijaitsee seitsemän 
Lohjan kaupungin pohjavedenottamoa ja yksi yksi-
tyinen pohjavedenottamo.  Lohjanharjun koillisosas-
sa, jonne suunniteltu ratayhteys sijoittuu, sijaitsee 
kolme kaupungin vedenottamoa: Uusniitty, Lehmi-
järvi ja Takaharju. Kaikki ottamot sijoittuvat radan 
eteläpuolelle. Näistä ottamoista Lehmijärven ja Ta-
kaharjun ottamot sijoittuvat pohjavesialueen ja Sal-
pausselkä I:n pohjoispuoliselle reunalle ja Uusniityn 
ottamo sijoittuu pohjavesialueen ja Salpausselkä I:n 
eteläreunalle. Ottamoiden etäisyydet ratalinjasta 
ovat Lehmijärvi: noin 300 m (km 53+300), Takaharju: 
noin 500 m (km 54+600) ja Uusniittu: noin 1,1 km (km 
50+200).  

Uusniityn vedenottamon keskimääräinen veden-
ottomäärä on noin 200 m3/vrk. Takaharjun veden-
ottamon keskimääräinen vedenottomäärä on noin 
1 200 m3/vrk (ottolupa vuosikeskiarvona on 1 200 m3/
vrk). Lehmijärven vedenottamon keskimääräinen ve-
denottomäärä on  noin 1 000–1 100 m3/vrk (ottolupa 
vuosikeskiarvona on 2 000 m3/vrk).

Lohjanharju B:n vedenottamoilla esiintyy paikoin ko-
honneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä ko-
honneita kloridipitoisuuksia. 

Pohjavesialueella on kaksi tiedossa olevaa uhanalai-
sen, pohjavesiriippuvaisen harsosammalen esiin-
tymää (mm. YSA234449/Ernestin lähde), sekä yksi 
harsosammalen esiintymä pohjavesialuerajan ul-
kopuolella (200m) mahdollisesti sen vaikutusalu-
eella. Osittain pohjavesialueen eteläreunalla sijait-
see Sorronsuo, joka kuuluu YSA204172/Sorronsuon 
luonnonsuojelualueeseen sekä Lohjanharjun ja 
Ojamonkankaan Natura-alueeseen (FI0100031) ja 
SSO010018/Soidensuojeluohjelman alueeseen. Alue 
sijaitsee Lohjanharjun lähteisellä lievealueella. Läh-
teisyyden ansiosta lettokasvillisuus on säilynyt oji-
tetulla suolla, etenkin suon luoteisosassa. Erityisesti 
sammallajisto on arvokasta sisältäen myös Uudella-
maalla harvinaisia lajeja sekä uhanalaisen rannikko-
rahkasammalen. 

Nummelanharju 
Nummelanharju (0192755, luokka 1E) on vedenhan-
kintaa varten tärkeä pohjavesialue. Nummelanhar-
ju on osa Salpausselkä I -muodostumaa. Pohjave-

sialueen pinta-ala on 14,4 km2 ja arvioitu antoisuus 
6 500 m3/d. Suunniteltu ratalinja (Hangon rata) 
leik kaa pohjavesialuetta 1,6 km:n matkalta. Han-
ko–Hyvinkää -radan ja Espoo–Salo -oikoradan vä-
linen lii tyn tä raide sijoittuu noin 0,5 km matkalla 
Nummelan harjun pohjavesialueelle. Alue on luoki-
teltu pohjaveden määrällisen tilan osalta hyväksi ja 
kemiallisen tilan suhteen huonoksi.

Nummelanharjulla on käynnissä uutta vedenotta-
moa koskevat tutkimukset. Jos tutkittava alue so-
veltuu vedenottoon, tulisi ottamon sijaitsemaan noin 
1,5 km luoteeseen ratalinjasta.

Kurjenpahna–Ristinummi 
Kurjenpahna–Ristinummen pohjavesialue on 1E luo-
kan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jol-
la sijaitsee pohjavedestä riippuvainen maa- ja pinta-
vesiekosysteemi. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala 
on 4,72 km2, ja varsinaisen pohjaveden muodostumi-
salueen koko on noin 2,11 km2. Pohjavesialueella ar-
vioidaan muodostuvan pohjavettä noin 2 000 m3/d. 
Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma 
vuonna 2017 (Lindholm, 2017). Pohjavesialuetta ei ole 
määritelty riskialueeksi tai selvityskohteeksi. Pohja-
vesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on määri-
telty hyväksi.  

Kurjenpahna–Ristinummen pohjavesialue on osa 
hajanaista 3. Salpausselän reunamuodostuma. Kur-
jenpahna–Ristinummen pohjavesialueella on kaksi 
pohjavettä tuottavaa muodostumaa.  Kurjenpahnan 
alueen maaperä koostuu kallioperän ruhjeeseen ker-
rostuneista lajittuneista karkearakeisista maalajeis-
ta, kuten hiekasta ja sorasta sekä niiden päälle ker-
rostuneista paksuista savikerroksista. Kurjenpahnan 
alue rajoittuu reunoiltaan kallio- ja moreenimäkiin.   

Kurjenpahnan alueella pohjavesi muodostuu pel-
toaluetta ympäröivillä moreeni ja kalliomäillä sekä 
Ristinummen alueella. Pohjavesi virtaa pääasiassa 
laakson suuntaisesti luoteeseen mutta myös poh-
javesialueen koilliskulmassa kaakkoon kohti pohja-
vedenottamoja. Pohjavesi on Kurjenpahnan alueella 
laajasti paineellista paksun savikerroksen alla. Poh-
javedenpinnan korkeus vaihtelee alueella huomatta-
vasti.  

Ristinummen   alue   on   kalliomäkien   reunustama   
deltatyyppinen   muodostuma, jossa maalajit ovat 
lajittuneita karkearakeisia maalajeja kuten hiekkaa 
ja soraa. Kalliomäkien läheisyydessä aines on mo-
reenimaista. Maaperän kerrospaksuus on yleisim-
min 10–15 metriä.  Kallion pinta on kuitenkin näky-
vissä monin paikoin.  Pohjaveden päävirtaussuunta 

on luode, mutta virtausta tapahtuu kallioiden välis-
tä eri suuntiin. Ristinummen alueella on kartoitettu 
uhanalaisen, pohjavesiriippuvaisen harsosammalen 
esiintymä luonnontilaisen lähdekorven tihkupinnas-
sa. Lähdekorpi tihkupintoineen on metsälakikohde.

Kurjenpahna–Ristinummen pohjavesialueella sijait-
sevat Salon Veden Kurjenpahnan ja Ristinummen ve-
denottamot. 

Kurjenpahnan vedenottamo sijaitsee noin 1 km pääs-
sä ratalinjasta. Ottamo on otettu käyttöön vuonna 
1966 ja sillä on Länsi-Suomen vesioikeuden myöntä-
mä ottolupa vuodelta 1965. Ottamon luvan mukainen 
otettava vesimäärä on enintään 1200 m3/d. Vuonna 
2017 vedenottamolta on otettu vettä keskimäärin 
noin 620 m³/d ja vuonna 2018 noin 810 m3/d. 

Ristinummen vedenottamo sijaitsee noin 700 m 
päässä ratalinjasta. Ottamo on otettu käyttöön 
vuonna 1967 ja sillä on Länsi-Suomen vesioikeuden 
myöntämä ottolupa vuodelta 1971. Ottamon luvan 
mukainen otettava vesimäärä on enintään 600 m3/d 
vuosikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2017 vedenot-
tamolta on otettu vettä keskimäärin noin 405 m³/d ja 
vuonna 2018 noin 560 m3/d. Kohteen herkkyys arvi-
oidaan suureksi. 

Kaukola    
Kaukolan pohjavesialue on 1. luokan vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen koko-
naispinta-ala on 2,74 km2, josta varsinaisen muo-
dostumisalueen pinta-ala on noin 1,50 km2. Pohja-
vesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 
noin 700 m3/d, mutta kalliokynnysten vuoksi alueel-
la muodostuvaa pohjavettä ei voida hyödyntää yh-
destä pisteestä. Pohjavesialueelle on laadittu suoje-
lusuunnitelma vuonna 2015 (Lindholm, 2015, päivitys 
Lindholm 2017). Pohjavesialuetta ei ole määritelty 
riskialueeksi tai selvityskohteeksi. Kaukolan pohja-
vesialueen kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi.  

Kaukolan pohjavesialue on osa hajanaista 3. Salpaus-
selän reunamuodostumaa, jonka aines on pääasias-
sa hiekkaa, mutta myös savea ja hiekkamoreenia 
löytyy paikoin. Muodostuma rajoittuu kaakkoisreu-
naltaan korkeaan kallioselänteeseen. Kallion pinnan 
korkeustaso vaihtelee pohjavesialueella voimak-
kaasti ja kalliokynnykset jakavat muodostuman pie-
nempiin osiin. Paksuimmat vettä johtavat kerrokset 
sijaitsevat pohjavesialueen luoteis- ja pohjoisosissa, 
missä niiden paksuudeksi on todettu suurimmillaan 
noin 15 metriä. Pohjavesialueen luoteisreunalla sekä 
pohjoisosassa vettä johtavia kerroksia peittävät tii-
viit savi- ja silttikerrokset. 
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Kuva 28. Karttakuva pohjavesialueista ratalinjauksen alueella länsipäässä välillä Lohja–Salo.   
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Kuva 29. Karttakuva pohjavesialueista ratalinjauksen alueella itäpäässä välillä Lohja–Espoo.

Pohjavesi muodostuu peltoalueeseen rajoittuval-
la rinteellä. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueel-
la kallion pinnan ohjaamana pääosin idästä länteen 
kohti Muurlanjokilaaksoa. Pohjavesialueen pohjois-
osassa pohjaveden virtaus suuntautuu reunamuo-
dostuman suuntaisesti lounaasta koilliseen. Lounai-
simmassa osassa pohjaveden virtaus suuntautuu 
reunamuodostuman suuntaisesti koillisesta lou-
naaseen. Pohjavesi purkautuu lähteinä maanpintaan 
Muurlanjokilaaksoon rajautuvalla pohjavesialueen 
luoteisreunalla. 

Kaukolan pohjavesialueen pohjoisosassa ratalin-
jauksen kohdalla sijaitsee Salon Veden Kukinnum-
men vedenottamo. Vedenottamo on otettu käyttöön 
vuonna 1993 ja sillä on Länsi-Suomen vesioikeuden 
myöntämä ottolupa vuodelta 1991. Ottamon luvan 
mukainen otettava vesimäärä on enintään 600 m3/d 
vuosikeskiarvona laskettuna, mutta ottomäärä on 
ollut tätä pienempi. Kukinnummen vedenottamo 
on ollut viime vuosina lepotilassa ja varavedenot-
tamona. Kukinnummen vesi tullaan suunnitelmi-
en mukaan johtamaan Kiskoon sinne rakennettavan 

yhdysputken valmistuttua. Vuonna 2017 vedenotta-
molta on otettu vettä keskimäärin noin 33 m³/d. Koh-
teen herkkyys arvioidaan suureksi.

12.3.4. Paineellisen pohjaveden alueet 

Suunnitellun ratalinjauksen läheisyydessä esiintyy 
paineellista maan pinnalle purkautuvaa pohjavettä. 
Paineellisen pohjaveden alueita on erityisesti Loh-
janharjua reunustavilla savikoilla, Haijalan, Röysy-

mäen ja Muurlanjoen peltoaukeilla, Kukinnummen 
länsipuolen savikoilla, Salon keskustan itäpuolella. 
Paineellisen pohjaveden alueita tarkennetaan seu-
raavissa suunnitteluvaiheissa.

12.3.5. Lähteet ja muut pohjavedestä 
riippuvaiset luontotyypit 

Lähteet on tunnistettu peruskartta-aineistoista, 
karttapalautteen sekä muiden tutkimusten perus-
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Salo 
Siitoonjärven rannalla kohdassa 080+000 radas-
ta noin 190 metrin ja rakennettavasta tieyhteydes-
tä noin 100 metrin päässä sijaitsee lähde. Lähteestä 
purkautuva vesi muodostuu todennäköisesti lähteen 
pohjoispuolen rinteellä, jossa on laajalti hyvin vettä 
johtavia hiekka/hietakerroksia. Lähteestä purkau-
tuva vesi ei ohjaudu avo-ojiin, mutta lähde sijaitsee 
hyvin lähellä Siitoonjärveä, jonne purkautuvat vedet 
ohjautuvat. Kohteen herkkyys arvioidaan suureksi. 

Kohdassa 084+200 Suomusjärven kirkonkylän koil-
lispuolella kalliorinteellä, noin 320 metriä radan ete-
läpuolella, sijaitsee lähde. Lähde on muodostunut 
laajan avokalliorinteen alaosan kalliopainanteeseen, 
johon vesi todennäköisesti kulkeutuu pintavalunta-
na ja kalliorakoja pitkin. Kohteen herkkyys arvioidaan 
kohtalaiseksi. 

Hietalassa Norsjoenmäen itärinteellä kohdassa 
099+050 noin 5 metriä radasta sijaitsee maanomis-
tajan ilmoittama lähde. Lähde on muodostunut kor-
kean kalliomäen alaosaan peltoaukean reunaan. Vesi 
kulkeutuu lähteeseen todennäköisesti pintavalunta-
na ja kalliorakoja pitkin. Kohteen herkkyys arvioidaan 
suureksi. 

Kave-Rytkössä kohdassa 101+500 sijaitsee lähde 
noin 50 m radan pohjoispuolella. Lähde sijaitsee 3. 
Salpausselän reunamoreenimuodostuman kaak-
koisrinteellä. Lähteestä purkautuva vesi muodos-
tuu moreenimuodostumassa, jossa on reunamoree-
nimuodostumalle tyypillisesti hyvin vettä johtavia 
kerroksia. Lähteestä purkautuvat vedet ohjautuvat 
avo-ojaa ja pelto-ojia pitkin itään kohti Norsjokea. 
Kohteen herkkyys arvioidaan suureksi. 

ohdassa 105+600 noin 20 metriä radan pohjoispuo-
lella sijaitsee lähde pienen mäen itärintauksen ala-
osassa peltoaukean reunassa. Pohjavesi muodos-
tuu todennäköisesti osin lähteen läheisellä mäellä ja 
osin hieman kauempana sijaitsevan Röysymäen rin-
teillä. Peltoaukealla oleva pohjavesi on osittain pai-
neellista. Lähteen vieressä sijaitsee pohjavesiputki 
5458, jossa pohjaveden pinta on tasolla +44,83 eli 
noin 0,5 m maanpinnan yläpuolella. 

Kohdassa 105+800 noin 350 metriä ratalinjauk-
sen eteläpuolella sijaitsee lähde Myllyojan vieres-
sä. lähteestä purkautuva pohjavesi muodostuu läh-
teen eteläpuoleisella mäkialueella. Lähteestä ei ole 
peruskartalle merkitty laskuojaa, mutta todennä-
köisesti vedet purkautuvat viereiseen Myllyojaan ja 
ohjautuvat sitä pitkin Muurlanjokeen. Kohteen herk-
kyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Saariluoman tilan alueella kohdassa 108+500 si-
jaitsee lähde peltoaukean reunassa noin 360 met-
riä ratalinjauksesta. Lähde on muodostunut korkean 
kalliomäen alaosaan. Vesi kulkeutuu lähteeseen to-
dennäköisesti pintavaluntana ja kalliorakoja pitkin. 
Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Melkkomäen itärinteellä kohdassa 109+000 sijait-
see kaksi lähdettä 350 ja 520 metriä ratalinjaukses-
ta. Lähteet sijaitsevat Kurjenpahna–Ristinummen 1E 
luokan pohjavesialueella. Lähteistä purkautuva poh-
javesi muodostuu pohjavesialueella lähteiden länsi-
puolella. Molemmat Melkkomäen lähteet on kartoi-
tettu vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
toimesta pohjavesialueiden E-luokitukseen liittyen. 
Molemmat lähteet ovat lähdekorpirinteitä, joissa on 
tihkupinta ja niistä lähtevät lähdenorot. Lähempä-
nä ratalinjausta sijaitsevan lähdekorven tihkupinta 
on luonnontilaisen kaltainen. Lähdekorpi on kartoi-
tuksen mukaan luontoarvoiltaa edustava. Lähtees-
tä purkautuvat vedet ohjautuvat lähdenoroon kohti 
pelto-ojia. Kauempana ratalinjauksesta sijaitsevan 
lähdekorven tihkupinnat ovat luonnontilaisen kal-
taisia. Lähdekorpi on kartoituksen mukaan luontoar-
voiltaan melko edustava pohjavesivaikutteinen eko-
systeemi. Lähteestä purkautuvat vedet ohjautuvat 
lähdenoroon kohti pelto-ojia. Molempien lähteiden 
herkkyys arvioidaan suureksi. 

Salon golfkentän alueella (km 115+560) sijaitsee läh-
de ratalinjauksen kohdalla. Lähteestä purkautuvaa 
vettä hyödynnetään golfkentän vesihaudoissa noin 
600 m3 vuodessa. Lähde sijaitsee rakennetussa ja 
hoidetussa golfkentän ympäristössä. Kohteen tark-
ka sijainti ei ole tiedossa. Kohteen herkkyys arvioi-
daan kohtalaiseksi.

12.4  Arviointimenetelmä 

Vaikutuksia arvioitaessa on määritelty ESA-radan 
suunnitelmien perusteella rakentamisesta ja radan 
käytöstä aiheutuvia vaikutuksia radan vaikutusalu-
een pohjaveteen asiantuntija-arviona. 

Asiantuntija-arvio perustuu vastaavista hankkeista 
kertyneeseen tietoon ja kokemuksiin rakentamisen 
ja käytön vaikutuksista pohjavesiin. 

Arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset pohja-
veden määrää ja laatuun, sekä virtausolosuhteisiin. 
Arvioinnissa tunnistetaan mahdolliset pohjavesi-
muutoksilla herkät kohteet. 

12.5  Vaikutukset 

Vaikutusten muodostuminen 
Radan rakentaminen ja sen käyttö voivat vaikuttaa 
pohjaveden virtaus- ja muodostumisolosuhteisiin, 
sekä suoraan pohjaveden laatuun. Pohjavesivaiku-
tukset muodostuvat pääosin radan rakentamisen 
aikana ja ovat verrattavissa maa- ja kalliorakenta-
misen pohjavesivaikutuksiin. Radan käytön aikana 
voi muodostua pohjavesivaikutuksia esim. onnetto-
muus- tai vahinkotilanteiden seurauksena. Sen si-
jaan radan normaalin käytön aikana ei tyypillisesti 
muodostu uusia pohjavesivaikutuksia, mikäli radan 
hoidossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 

Mahdollisten pohjavesivaikutusten suuruus riippuu 
sekä suunnitellusta rakentamisesta että rakenta-
misalueen pohjavesiolosuhteista. Hyvin vettä johta-
vien maalajien alueilla, kuten hiekka ja sora, voi ai-
heutua merkittäviä ja laajalle alueelle kohdistuvia 
pohjavesivaikutuksia, mikäli rakentamiselle aiheu-
tetaan esim. pohjaveden pinnanalenemista tai poh-
javeden laatumuutoksia. Toisaalta heikosti vettä 
johtavien maalajien alueilla, kuten savi ja siltti, mah-
dolliset pohjavesivaikutukset jäävät tyypillisesti hy-
vin pienialaisiksi.  

Suoraan pohjaveden virtausolosuhteisiin ja sitä 
kautta määrään kohdistuvia vaikutuksia muodos-
tuu käytännössä tilanteissa, joissa radan ja siihen 
liittyvien muiden rakenteiden rakentaminen vaa-
tii maa- tai kallioleikkauksia, tai tunneleiden louhin-
taa. Mikäli leikkaukset ulottuvat pohjaveden pinnan 
alapuolelle, aiheuttavat ne tyypillisesti pohjave-
den virtauksen kääntymisen kohti kyseistä aluetta. 
Mahdollisen vaikutusalueen suuruus on riippuvai-
nen alueen maaperäolosuhteista. Lisäksi pohjave-
den muodostumisolosuhteisiin vaikuttaa, jos radan 
alueelle tehdään esim. pohjaveden suojausraken-
teita pohjavesialueelle. Tällöin vähennetään pohja-
veden muodostumista kyseisen suojausrakenteen 
kohdalla. Vaikutuksen suuruus on suoraan riippuvai-
nen suojausrakenteen pinta-alasta suhteessa poh-
javesialueen pinta-alaan. 

Samat virtausolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset 
voivat aiheuttaa muutoksia myös pohjaveden laa-
tuun, mikäli virtaus- ja muodostumisolosuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tyypillisesti laa-
tuun kohdistuvat vaikutukset syntyvät kuitenkin 
maankaivun, -täytön, penkereiden rakentamisen tai 
louhinnan aiheuttamasta pohjaveden samentumi-
sesta tai kiintoaineen määrän kasvamisesta. Lisäksi 
louhinnasta ja ratapenkereessä käytettävästä lou-

teella. Melkkomäen lähteet on kartoitettu Kurjen-
pahna–Ristinummen pohjavesialueen lähdekar-
toituksen yhteydessä. Muiden lähteiden osalta ei 
erillistä lähdekartoitusta maastossa ole tehty, eikä 
lähteiden luonnontilaisuutta tai niiden lajistoa ole 
kartoitettu. Vaikutusalueella olevien lähteiden kar-
toitus suositellaan tehtäväksi seuraavassa suunnit-
teluvaiheessa. 

Espoo ja Kirkkonummi
Espoon ja Kirkkonummen alueella ratalinjauksen lä-
heisyydessä ei ole todettu lähteitä. 

Vihti 
Höytiönummen alueella kohdassa km 45+300 ja noin 
100 metrin etäisyydellä rdan eteläpuolella sijaitsee 
lähde. Lähteestä purkautuva vesi muodostuu pää-
osin Höytiönnummen hiekka- ja hiekkamoreenialu-
eilla, jotka sijaitsevat lähteen koillis- ja pohjoispuo-
lella. Kohteen herkkyys arvioidaan suureksi. 

Lohja
Nummelanharjun eteläpuolella kohdalla noin kmv 
48+000 – 48+500 ratalinjauksen läheisyydessä si-
jaitsee neljä lähdettä noin 200 metrin säteellä. Läh-
teistä purkautuva vesi muodostuu ratalinjauksen 
pohjoispuolella olevan Nummelanharjun alueella. 
Kohteen herkkyys arvioidaan suureksi.

Lohjanharjun alueella välillä noin kmv 49+000 – 
55+000 sijaitsee useita lähteitä ja lähteikköjä. Läh-
teistä purkautuva pohjavesi muodostuu Lohjanhar-
jun hyvin vettä johtavien maalajien alueilla. Lähteet 
sijaitsevat pääosin melko kaukana ratalinjauksesta. 
Ratalinjan läheisyyteen alle 200 metrin säteelle si-
joittuu kaksi lähdettä, kohdilla noin km 52+900 ja km 
53+400. Kohteiden herkkyys arvioidaan suureksi.

Raatin kylässä kohdassa 066+100 sijaitsee Kyrön-
lähteen lähde. Lähteen etäisyys radasta on noin 280 
metriä, mutta lähde sijaistee parannettavan ja uu-
den huoltotieyhteyden tienristeyksen välittömässä 
läheisyydessä. Kyrönlähteestä purkautuva pohjave-
si muodostuu todennäköisesti eteläpuolella sijaitse-
van Pitkämäen alueella. Kyrönlähteestä purkautuva 
vesi ohjautuu pelto-ojia pitkin pohjoiseen kohti Raa-
tinjokea. Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Miilumäen länsirinteellä kohdassa 075+750 sijaitsee 
lähde, jonka etäisyys radasta on noin 100 m. Läh-
teestä purkautuva vesi muodostuu lähteen koillis-
puolella sijaitsevalla Miilumäellä. Kohteen herkkyys 
arvioidaan suureksi. 
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heesta vapautuu mahdollisesti louhinnassa käytet-
tävien räjähdysaineiden jäämistä peräisin olevia ty-
penyhdisteitä, jotka voivat kulkeutua pohjavesiin. 
Näissäkin tilanteissa rakentamisalueen maaperän 
tai kallioperän laatu vaikuttaa mahdollisten vaiku-
tusten leviämiseen rakentamisalueen ympäristöön. 

Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla hai-
tallisia esim. talousveden hyödyntämisen kannalta 
vedenottamoilla tai yksityiskaivoissa. Pohjavesiin 
kohdistuvat vaikutukset voivat aiheuttaa haitalli-
sia muutoksia myös pohjavedestä riippuvaisissa 
luontokohteissa, kuten lähteistä purkautuvan poh-
javeden laadussa ja määrässä. Lisäksi pohjaveteen 
kohdistuvat vaikutukset voivat aiheuttaa välillises-
ti haittaa, mikäli esim. aiheutetaan pohjaveden pin-
nankorkeuden laskua, jonka seurauksena voi aiheu-
tua olemassa olevien rakenteiden painumista. 

Rakentamisen pohjavesivaikutuksiin voidaan vai-
kuttaa tunnistamalla etukäteen mahdolliset pohja-
vesivaikutuksille herkät alueet ja suunnittelemalla 
rakentaminen siten, että vaikutukset jäävät mah-
dollisimman pieniksi. Vaikutuksiin voidaan vaikuttaa 
merkittävästi esim. muuttamalla radan tai siihen liit-
tyvien muiden rakenteiden ja tieyhteyksien korkeus-
asemaa tai sijaintia, tai rakentamisen työmenetel-
miä, kuten vesien käsittelyä ja johtamista. 

12.5.1. Hankkeen merkittävimmät kiel-
teiset pohjavesivaikutukset yleisesti 

Ratalinja sijoittuu neljän vedenhankintaa varten tär-
keän pohjavesialueen kohdalle, jolloin vaikutuksia 
voi kohdistua suoraan tärkeille pohjavesialueille.  

Pohjavettä voi purkautua paikallisesti vähäisiä mää-
riä ja pohjaveden virtausolosuhteet voivat muut-
tua paikallisesti rakentamisen aikana, koska raken-
nettavilla alueilla esiintyy paineellista pohjavettä. 
Paineellinen pohjavesi voidaan hallita normaaleilla 
maarakentamisen käytännöillä ja estää pohjaveden 
hallitsematon purkautuminen. 

Siltojen perustusten sekä paalulaattojen paalutus 
voi aiheuttaa esim. paikallista pohjaveden same-
nemista. Lisäksi siltojen pilareiden perustuksissa ja 
paalutuksessa käytettävä betoni voi muuttaa poh-
javeden pH:tä paikallisesti. Työn aikana poikkeus- tai 
onnettomuustilanteessa pohjaveteen saattaa työ-
koneista päästä polttonesteitä tai muita kemikaaleja. 

Tunnelien ja suurten kallioleikkausten rakentaminen 
ohjaa kalliopohjaveden virtauksen kohti tunneleita 

ja kallioleikkauksia ja ne voivat alentaa pohjaveden 
pintaa pysyvästi niiden ympäristössä. Myös suuret 
maaleikkaukset voivat pysyvästi alentaa maapohja-
veden pintaa tai muuttaa pohjaveden virtausta pai-
kallisesti. 

Radan normaalin käytön aikana (matkustajaliikenne, 
sähkökalusto) ei ole juuri pohjaveteen vaikuttavia te-
kijöitä. Liikennevahingoista voi aiheutua välillisiä vai-
kutuksia pohjaveteen, mikäli haitallisia kemikaaleja 
valuu maahan.  

12.5.2. Pohjavesialueet 

Lohjanharju kmv 48+600–51+350 ja kmv 52+200–
55+200 
Lohjanharjun alueelle sijoittuu Lempolan pitkä maa-
leikkaus (kmv 53+700–54+600). Kairaustietojen pe-
rusteella alueen maaperä on pohjavesivyöhykkeessä 
soraa ja hiekkaa. Leikkauksen tuntumassa, ylävirran 
puolella, sijaitsee kaksi vedenottamoa. Ottamot si-
jaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä kohteesta. 

Lempolan maaleikkaus asettaa haasteita pohjave-
den rakennusaikaiselle hallinnalle. Radan kuivatus-
taso on +58…+59,3 ja pohjaveden pinta vaihtelee 
alueella välillä noin +61…+66 m. Pohjaveden päävi-
rtaussuunta on pohjoiseen. Suunnitellun kaukalon 
kohdalla pohjaveden alentamistarve on 4–4,5 met-
riä, muulla osuudella 2–6 metriä. Mikäli leikkaukses-
sa alennetaan pohjaveden pintaa, se voi vaikuttaa 
vedenottamoiden pohjaveden ottoon ja läheisyy-
dessä olevien lähteiden virtaamiin.  

Lohjanharjun alueelle sijoittuvaan Lohirannan maa-
leikkaukseen (kmv 52+500–52+700) on suunniteltu 
bentoniittimatto. Pohjaveden pinnan taso on noin 
70,7 m. Radan pohjoispuolella pohjaveden pinta pin-
ta on tasolla noin 65,8 m. Radan kuivatustaso on noin 
68,5. Pohjaveden alentamistarve on voi olla suurim-
millaan noin 2 metriä. Kairausten perusteella maa-
perä on hiekkaa. Rakentamisaikana pohjaveden pin-
nan alenema voidaan todeta lähiympäristössä.

Nummelanharju, liityntäraide kmv 47+300–
47+800
Hanko–Hyvinkää -radan ja Espoo–Salo -oikoradan 
välinen liityntäraide sijoittuu noin 0,5 km matkalla 
Nummelanharjun pohjavesialueelle. Liityntäraiteelle 
ei tällä välillä ole suunnitteilla maaleikkauksia. Ra-
tapenkereen rakentaminen voi aiheuttaa väliaikaisia 
laadullisia vaikutuksia pohjaveteen, kuten pohjave-
den samentumista. Mahdollinen pohjaveden suoja-
us vähentää pohjaveden muodostumista samassa 

suhteessa mahdollisen suojausrakenteen kanssa. 
Vaikutus pohjaveden muodostumiseen on kokonai-
suutena arvioiden pieni ja sillä ei arvioida olevan ha-
vaittavaa vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuksiin.

Kaukola kmv 105+700–105+900 
Kaukolan pohjavesialueella radan rakentaminen 
edellyttää noin 50 metriä pitkää maaleikkausta Ku-
kinnummen pohjoiskärjessä pohjaveden muodostu-
misalueella. Maaleikkauksen syvyys on enimmillään 
noin 5 metriä. Pohjavesialueen varsinaisella muo-
dostumisalueella sijaitsevalle 500 metriä pitkälle 
rataosuudelle tullaan rakentamaan pohjavesisuo-
jaus. Vettä läpäisemättömän suojauksen pinta-ala 
muodostumisalueella tulee olemaan noin 5 000 m2. 
Radan pohjavesisuojauksen toteuttaminen pienen-
tää pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen 
pinta-alaa noin 0,4 %. Muodostuvan pohjaveden 
määrän arvioidaan pienenevän samassa suhteessa. 
Pohjavesialueilla tapahtuvan pohjaveden muodos-
tumisen vähenemisen arvioidaan kuitenkin olevan 
hyvin pieni, eikä pohjaveden pinnankorkeuksiin arvi-
oida tulevan havaittavaa muutosta. 

Rakentamisen aikana pohjaveden pintaa ei tarvitse 
alentaa. Pohjavesialueelle tehtävät maanrakennus-
työt voivat aiheuttaa väliaikaista ja paikallista pohja-
veden samentumista, mistä voi seurata paikallisesti 
esim. rauta- ja mangaanipitoisuutta kohottava vai-
kutus. Rakentamisen alimman tason ja pohjaveden 
pinnan väliin jää pohjavesialueella noin 5–14 met-
rin paksuinen pohjavettä suojaava maakerros, joten 
rakentamisen aiheuttama pohjaveden samentumi-
nen arvioidaan vähäisiksi. Lisäksi Muurlanjoen pel-
toaukean ylittävän sillan perustusten betonipylväät 
ulottuvat hyvin vettä johtavien kerrosten läpi ja ne 
voivat paikallisesti vaikuttaa samentumisen lisäksi 
pohjaveden pH-arvoon. Jatkosuunnittelussa tarkas-
tellaan sillan tukipilarien sijainnit. 

Kukinnummen vedenottamo sijoittuu ratalinjalle, tu-
levan sillan alapuolelle. Sillan rakentaminen ei vält-
tämättä edellytä vedenottamon purkamista. Radan 
rakentamisesta aiheutuu kuitenkin riskejä vedenot-
tamon toiminnalle. Pohjaveden päävirtaussuunta 
on ratalinjauksen suuntaisesti vedenottamolle. Sil-
lan pilareiden perustusten betoni voi muuttaa ve-
den pH:tä paikallisesti. Radan ja huoltoteiden ja niihin 
liittyvien järjestelyiden rakentamisen aikana maata 
muokataan ratalinjausta laajemmalta alueelta, jol-
loin poistetaan pohjavettä luonnollisesti suojaavaa 
maannoskerrosta. Tämä lisää pohjaveden haavoit-
tuvuutta.  

Pohjavesialueen länsipuolella olevan Muurlanjoen 
laakson peltoaukealla on havaittu pohjaveden ole-
van paineellista (arteesista) ainakin Muurlanjoen 
laakson länsiosassa. Muurlanjoen laakson ylittävän 
sillan pilarien perustusten rakentamiseen liittyvät 
maakaivu- ja paalutustyöt, jotka ulottuvat saviker-
roksen läpi kantavaan pohjaan asti, voivat aiheuttaa 
haitallista pohjaveden purkautumista. Pohjaveden 
hallitsemattomalla purkautumisella rakennustöiden 
seurauksena voi olla vaikutuksia myös lähialueella 
mahdollisesti sijaitsevien talousvesikaivojen veden-
korkeuksiin.  

Kukinnummen vedenottamo pyritään säilyttämään 
nykyisellä paikallaan. On kuitenkin mahdollista, että 
ottamo joudutaan poistamaan käytöstä ja Kauko-
lan pohjavesialueelle tutkimaan uusi vedenottamon 
paikka myöhempien suunnitteluvaiheiden yhteydes-
sä.  

Kurjenpahna–Ristinummi kmv 108+900–109+300 
Ratalinja kulkee kalliotunnelissa Kurjenpahna–Risti-
nummen pohjavesialueen kolliskulmassa. Suunnitel-
tu tunneli on rinnakkainen tunneli ja se on noin 2,6 
km pitkä. Suurimmat mahdollisuudet merkittäville 
pohjavesivaikutuksille syntyvät tunneleiden raken-
tamisen aikana. Pohjaveden virtaus kääntyy kohti 
tunneleita, minkä lisäksi louhinta ja räjäytykset voi-
vat avata hydraulisia yhteyksiä kallioperän raoissa. 
Rakentamisvaiheen päätyttyä olosuhteet vakiintu-
vat, mutta tunneleiden ympäristössä pohjaveden 
taso jää todennäköisesti pysyvästi lähtötason ala-
puolelle.   

Kalliopohjaveden pinnankorkeuden aleneminen ta-
pahtuu todennäköisesti nopeammin kuin muutokset 
maaperässä olevan pohjaveden pinnankorkeudessa. 
Kallioperän tiiviydestä riippuu, kuinka nopeasti kalli-
opohjaveden aleneminen korvautuu maaperän poh-
javedellä. Myös tunneliin purkautuvan pohjaveden 
määrä on riippuvainen kallioperän tiiveydestä tun-
nelilinjalla ja sen lähialueella.  

Pohjaveden suotautuminen tunneliin on todennä-
köisintä kallioruhjeiden alueella. Pitkäsuon kohdal-
la kallioruhjeeseen kerääntyy pohjavettä laajalta 
alueelta. Ruhjeen kohdalla tunnelin kalliokatto on 
noin 20 metriä paksu. Tunneliin vuotava vesimäärä 
ei todennäköisesti merkittävästi vaikuta pohjaveden 
tasoon. Pohjavesialueelta ympäristön soille purkau-
tuvasta vedestä osa virtaa tunneliin ja virtaussuunta 
voi tunnelin pohjoispuolella mahdollisesti kääntyä 
myös kohti tunnelia. 
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12.5.3. Tunnelit 

Tunneleiden alueen kallioperä on kuvattu tarkemmin 
Espoo–Salo -oikoradan suunnitelmaselostuksessa. 

Mikkelän rautatietunneli 
Espoo rantaradasta erkaantumisen jälkeen ensim-
mäinen rautatietunneli on Mikkelän kaksoistunneli 
(kmv 22+270–23+470), joka on yksiraiteinen kaksois-
tunneli ja se koostuu sekä kallio- että betoniraken-
teisista tunneliosuuksista. 

Mikkelän tunnelin yläpuolella ei ole rakenteita, mut-
ta se alittaa Iso Maantien (n. km 22+250) ja Blomin-
metsäpolun (noin km 23+450) betonitunnelissa ja 
lisäksi kalliotunnelissa Kehä III:n (km 23+125) ja Blo-
minmetsätien (km 23+320). Tunnelin pohjoispuolella 
sijaitsee Vitmosseninsuo sekä Teirinsuo ja sen ete-
läisen osan luonnonsuojelualue. 

Mikkelän tunneli kulkee lähimmillään n. 50 m etäisyy-
dellä Blominmäen vedenpuhdistamon maanalaisista 
kalliotiloista kilometrivälillä kmv 23+200–23+300. 
Blominmäen kalliopuhdistamon rakentamisessa ja 
suunnittelussa on otettu huomioon ESA-radan mah-
dollinen rakentuminen ja sitä varten louhittava Mik-
kelän kalliotunneli.  

Puhdistamon osalta sen ympäristön pohjaveden 
pinta ei saa pudota alle tason +10. Mädättämötilojen 
osalta pohjavesi ei saa laskea alle tason +16. Alueen 
havaintoputkissa pohjaveden pinta on ollut tasol-
la noin +27…+36. Suunniteltu kaksoistunneli kulkee 
Blominmäen puhdistamon läheisyydessä noin välillä 
+15 (tunnelin pohja) …+25 (tunnelin katto). Louhinta-
töiden aikana lähialueella voidaan todeta tilapäistä 
pohjaveden alenemista, mutta itse tunnelin korke-
usaseman perusteella pohjavedenpinnan muutos-
ten ei tulisi aiheuttaa riskiä Blominmäen kalliopuh-
distamolle. 

Myntinmäen rautatietunneli 
Myntinmäen rautatietunneli (kmv 24+314–24+846) 
on osin neliraiteinen ja osin kaksiraiteinen kallio-
tunneli. Alueella ei ole häiriintyviä pohjavesikohtei-
ta. Tunnelin rakentaminen saattaa vaikuttaa raken-
nustyön aikana tunnelin yläpuolella sijaitsevaan 
suoalueeseen. Alueelle on suunniteltu kaksi pohja-
veden havaintoputkea pohjaveden tarkkailua varten. 

 Kolmirannan rautatietunneli 
Kolmirannan rautatunneli (kmv 31+026–31+484) on 
kaksiraiteinen kalliotunneli. Alueella ei ole häiriinty-
viä pohjavesikohteita 

Vihti I rautatietunneli 
Vihti I -rautatietunneli (kmv 46+311–46+491) on kak-
siraiteinen kalliotunneli. Tunnelin ympäristössä ei 
ole häiriintyviä kohteita. Länsipuolisella suuaukolla, 
maaosuudella ja suunnitellun betonikaukalo kohdal-
la, on useiden metrien pohjaveden pinnan alentamis-
tarve. Tätä kohdetta on käsitelty suurten leikkausten 
pohjavesivaikutuksissa. 

Vihti II rautatietunneli 
Vihti II -rautatietunneli (kmv 46+454–46+970) on 
yksiraiteinen kallio-/betonitunneli, joka sijaitsee 
Hanko–Hyvinkää -radalle haarautuvalla raiteella. 
Tunnelin keskivaiheille (km 46+650) rakennetaan 
kalliomäkien välinen osuus betonitunnelina. Betoni-
tunneliosuuden toteutus voi rakennusaikana vaikut-
taa paikallisesti alueen vesitaseeseen ja veden laa-
tuun. Alueen pohjavesiolosuhteita tulee tarkentaa 
jatkosuunnittelussa, siten että suunniteltu betoni-
tunneli ei padota pohjaveden luonnontilaista likimain 
etelä-pohjois suuntaista virtausyhteyttä. 

Lempola 
Lempolan tunneli on kaksiraiteinen kalliotietunne-
li (kmv 56+906–57+169). Tunnelin rakentaminen voi 
vaikuttaa eteläpuolella sijaitsevaan pienehköön kos-
teikkoalueeseen. 

Äijässuo 
Äijässuon (kmv 57+703–58+031) rautatietunneli on 
kaksiraiteinen kalliotunneli. 

Alueella ei ole häiriintyviä pohjavesikohteita.  Äijäs-
suon ja Lempolan tunneleiden välisellä peltoaukeal-
le on asennettu kaksi pohjavesiputkea, joissa pohja-
veden pinta on tasolla noin +50,60...+51,62, eli useita 
metrejä tunnelin lattian alapuolella. 

Lehmihaka 
Lehmihaan (kmv 59+690–60+029) rautatietunneli on 
yksiraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). Alueella 
ei ole häiriintyviä pohjavesikohteita 

Karnainen 
Karnaisten (kmv  60+340–62+548) rautatietunneli 
on yksiraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). Tun-
nelin keskivaiheilla, km-luvulla 61+330, on yhdys-
käytävän yhteydessä pysty kalliokuilu, joka toimii 
tunnelin paineentasauskuiluna. Karnaisten tunne-
li alittaa kaksi lampea. Tunnelin ja kuilun louhinta-
töiden aikana lähialueella voidaan todeta tilapäis-
tä pohjaveden alenemista, pohjaveden tilapäisellä 
alenemisella voi olla vaikutusta Ahvenalampeen ja 
Sorvalampeen sekä yläpuolella sijaitseviin pieniin 

suoalueisiin. Tunnelin ja kuilun huolelliseen tiivistä-
miseen tulee kiinnittää huomiota.  

Kurvoonmäki 
Sepänniemensalmen sillalta rata jatkuu ensin Kur-
voonmäen kallioavoleikkaukseen, jonka jälkeen Kur-
voomäen kalliomuodostuman korkein osuus alite-
taan lyhyessä yksiraiteisessa kaksoistunnelissa. 
Kurvoonmäen (kmv 63+216–63+395) rautatietun-
neli on yksiraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). 
Alueella ei ole häiriintyviä pohjavesikohteita 

Pietarinmäki 
Pietarinmäen rautatietunneli on yksiraiteinen kak-
soistunneli, joka sijaitsee radan kilometrivälillä kmv  
63+683–64+519. Alueella ei ole häiriintyviä pohjave-
sikohteita. Tunnelin rakentaminen saattaa vaikuttaa 
rakennustyön aikana tunnelin yläpuolella sijaitse-
vaan suoalueeseen (osittain Natura-alue) ja pieneen 
lampeen. 

Oittila 
Oittilan (kmv  64+951–65+27) rautatietunneli on yk-
siraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). Alueella ei 
ole häiriintyviä pohjavesikohteita. 

Pitkämäki  
Pitkämäen (kmv 65+707–66+176) rautatietunneli on 
yksiraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). Pitkä-
mäen tunnelin läntisen suuaukon pohjoispuolella 
noin 260 metrin etäisyydellä sijaitsee Kyrönlähde. 
Kyrönlähteestä purkautuva pohjavesi muodostuu 
osin Pitkämäen moreenipeitteisellä pohjoisrinteel-
lä. Tunnelin rakentaminen saattaa vaikuttaa raken-
nustyön aikana lähteestä purkautuvan pohjaveden 
määrään. 

Tervakorpi 
Tervakorven (kmv  67+713–68+219)  rautatietunneli 
on yksiraiteinen kaksoistunneli. Alueella ei ole häi-
riintyviä pohjavesikohteita. 

Perkoosuo 
Perkoosuon (kmv 84+214–84+496) rautatietunneli 
on kaksiraiteinen kalliotunneli. Tunnelin eteläpuolel-
la noin 350 metrin etäisyydellä sijaitsee lähde. Tun-
nelin rakentaminen saattaa vaikuttaa rakennustyön 
aikana lähteestä purkautuvan pohjaveden määrään. 

Syvälampi 
Syvälammen (kmv 86+117–86+702) rautatietunneli 
on kaksiraiteinen kalliotunneli. Alueella ei ole häiriin-
tyviä pohjavesikohteita. 

Rantala 
Rantalan rautatietunneli on kaksiraiteinen kalliotun-
neli, joka sijaitsee radan kilometrivälillä kmv 97+194 
– 97+281. Alueella ei ole häiriintyviä pohjavesikohtei-
ta. Tunnelin rakentaminen saattaa vaikuttaa raken-
nustyön aikana tunnelin yläpuolella sijaitsevaan pie-
neen lampeen. 

Katinkullanmäki
Katinkullanmäen (kmv 98+593–98+829) rautatie-
tunneli on kaksiraiteinen kalliotunneli. Alueella ei ole 
häiriintyviä pohjavesikohteita. 

Kirkkomäki 
Kirkkomäen (kmv 102+636–104+456) rautatietun-
neli on yksiraiteinen kaksoistunneli. Tunneli alittaa 
kalliorakenteisena Siankuopanmäen, Kirkkomäen 
ja Lakiamäen kallioalueet. Muuransuon ja Siltasuon 
painanteisiin on suunniteltu betonitunnelit. Tunnelin 
puoliväliin (km 103+518) on suunniteltu yhdyskäytä-
vän yhteyteen pystykuilu paineentasausta varten.  

Betonitunneliosuuksien toteutus voi rakennusai-
kana vaikuttaa paikallisesti alueen vesitaseeseen 
ja veden laatuun. Alueen pohjavesiolosuhteita tu-
lee tarkentaa jatkosuunnittelussa, siten että suun-
nitellut betonitunneliosuudet eivät padota suo-
painanteiden pohjaveden luonnontilaista likimain 
etelä-pohjoissuuntaista virtausyhteyttä. Myös be-
tonitunneliosuuksien rakentamisen vaikutuksia ete-
läpuolella sijaitsevaan Metsä-Valkjärveen tulee tar-
kentaa. 

Melkkomäki 
Melkkomäen (kmv 108+826–111+516) rautatietun-
neli on yksiraiteinen kaksoistunneli (kalliotunneli). 
Kalliotunneli sijaitsee itäpäädystään noin 400 met-
rin matkalta Kurjenpahna–Ristinummen 1E. luokan 
pohjavesialueella. Lisäksi tunnelin yläpuolella sijait-
see kolme suoaluetta, joista merkittävin on syvään 
painanteeseen syntynyt Pitkäsuo, sekä pientalon pi-
hassa sijaitseva lammikko.  

Tunnelin yläpuolelle on asennettu yksi maapohjave-
siputki, jossa pohjaveden pinta on noin 1,9...2,4 met-
rin syvyydellä maanpinnasta (tasolla +55,6...+56,1). 
Maapohjaveden pinta on noin 20 metriä tunnelin 
korkeusaseman yläpuolella. Louhintatöiden aikana 
lähialueella voidaan todeta tilapäistä pohjaveden 
alenemista, mutta pohjavedenpinnan rakentamisen 
aikaisten muutosten ei tulisi aiheuttaa riskiä Kurjen-
pahna–Ristinummen pohjavesialueelle. 
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Tammenmäki 
Tammenmäen (kmv 112+870–113+685) rautatietun-
neli on yksiraiteinen kaksoistunneli, joka sijaitsee 
radan kilometrivälillä. Tunneli on kalliorakenteinen. 
Tammenmäen tunnelin eteläpuolella on jonkin ver-
ran pientaloasutusta, mutta tunnelin korkeusasema 
on maapohjaveden pintaa ylempänä, eikä vaikutuk-
sia alueen mahdollisiin yksityiskaivoihin pitäisi olla. 

Lukkarinmäki
Lukkarinmäen (kmv 115+920–116+583) rautatietun-
neli on kaksiraiteinen kallio- että betonitunneli-
osuuksista koostuva tunneli, johon liittyy pitkä be-
tionikaukalo-osuus Perniöntien ja Anistenkadun 
välisella alueella.  

Rautatietunneli alittaa kalliorakenteisena Kirkko-
puiston ja Rauhalanpuiston kallioalueet. Uskelan-
kirkkotien–Raivonkadun–Rauhalankadun alueen sa  - 
vik kopainanteeseen rakennetaan betonitunnelit. 
Kallioalueiden välisellä osuudella ei ole todettu pai-
neellista pohjavettä. 

Kallioalueiden väliin rakennettava betonitunneli, joka 
katkaisee saven alapuolella sijaitsevat hyvin vettä 
johtavat maakerrokset (hiekka ja sora), voi muodos-
tua pohjaveden virtauksen osalta rajoittavaksi ra-
kenteeksi. Tarpeen mukaan betonitunneliosuuksille 
tehdään em. virtauksen varmistavia rakenteita, joi-
den tarpeellisuus tarkentuu jatkosuunnittelussa.  

Pohjaveden havaintopisteverkostoa suositellaan 
täydennettävän seuraavissa suunnitteluvaiheissa, 
jotta saadaan laaja-alaisempi ja kattavampi tieto 
mm. pohjavedenpinnan korkeusasemasta, laadus-
ta ja virtauksesta. Pohjaveden virtausyhteyksien 
selvittämiseksi suositellaan lisäksi tehtäväksi koe-
pumppaus ja yleispiirteinen virtausmallinnus vaiku-
tusarvion täsmentämiseksi.  

12.5.4. Suuret maa- ja kallioleikkaukset 

Kolmperä 
Kolmperän alueen pohjoispuolelle (kmv 30+000–
31+040) on suunniteltu pitkä maa- ja kallioleikkaus, 
joka jatkuu Kolmirannan rautatietunnelina (noin kmv 
31+040–31+530) ja kallioleikkauksena km 31+630 
asti. Leikkauksen alkuosassa, noin kmv 30+140–
30+300 on turve-/savipehmeikkö. Tällä alueella 
esiintyy savikerroksen alapuolella paineellista poh-
javettä. Alueen läheisyydessä ei ole häiriintyviä poh-
javesikohteita tai rakenteita ja radan rakentamisen 
ei arvioida aiheuttavan haitallisia pohjavesivaiku-

tuksia. Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon 
alueella esiintyvä paineellinen pohjavesi. 

Kolmiranta
Kolmirannan kohdalle (kmv 32+000–33+200) on 
suunniteltu pitkä maa- ja kallioperän leikkaus. Mah-
dollisella maa- ja kallioleikkausten aiheuttamalla 
pohjavedenpinnan alenemisella voi olla vaikutuksia 
alueen läheisyydessä oleviin yksityisiin talousvesi-
kaivoihin. Alueella tulee tehdä kaivokartoitus. 

Huhmari 
Huhmarin alueella on pitkä kallio-/maaleikkaus vä-
lillä noin kmv 41+200–42+380. Leikkauksen alkuosa 
kulkee kalliossa noin km 41+800 saakka. Kilometri-
välillä kmv 41+800–41+900 on syvä maaleikkaus, 
joka kulkee noin 10 metriä pohjaveden pinnan tason 
alapuolella. Pohjaveden pinnan taso on näillä koh-
din arviolta +69…+70. Alueen maaperä on vettä joh-
tavaa hiekkaa. Pohjavesivaikutusten vähentämiseksi 
leikkauksen kohdalle on ehdotettu porapaaluseinää. 
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee selvittää, 
patoaako esitetty porapaaluseinä haitallisesti poh-
javeden virtausta. 

Leikkauksen läntiselle osalle, noin kmv 41+980–
42+200, on suunniteltu betonikaukalo. Tällä alueella 
maaperä on pääosin silttiä ja hiekkaa. Pohjavesitie-
tojen perusteella pohjaveden alentamistarve on be-
tonikaukalon kohdalla noin 8 metriä. 

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tulee tarkentaa 
tietoja alueen pohjavesiolosuhteista. Pohjaveden 
alennustarve kaukalon kohdalla on huomattavan 
suuri ja porapaaluseinä vaikuttaa pohjaveden vir-
tausolosuhteisiin. Lisäksi rakennusaikaiset vaikutuk-
set voivat alueen maaperästä johtuen (hiekka) ulot-
tua laajalle. Rata-alueen ympäristössä tulee tehdä 
kaivokartoitus. 

Höytiönnummi
Höytiönnummen alueelle on suunniteltu pitkä kallio- 
ja maaleikkaus välille noin kmv 44+200 – 45+800. 
Leikkauksen alkuosa kulkee kalliossa noin km 
44+600. Tämän jälkeen leikkaus jatkuu maaleikkauk-
sena noin km 45+300 asti ja tästä edelleen kallioleik-
kauksena noin km 45+800. Maaleikkauksen alueella 
maaperä on leikkauksen alkuosassa hiekkaa ja lop-
puosassa savea. 

Maaleikkaus kulkee melko lähellä pohjaveden pintaa 
erityisesti leikkauksen loppuosassa. Tällä alueel-
la joudutaan todennäköisesti toteuttamaan pohja-
veden hallintatoimenpiteitä radan rakentamisen ja 
käytön aikana. Mikäli pohjaveden pintaa joudutaan 

alentamaan voi sillä olla vaikutuksia ratalinjan ete-
läpuolella sijaitsevasta lähteestä (km 45+300) pur-
kautuvan veden määrään.

Lohiranta
Lohirannan maaleikkaukseen (kmv 52+500–52+700) 
on suunniteltu bentoniittimatto. Leikkaus sijaitsee 
osittain vedenhankintaa varten tärkeällä Lohjan-
harjun pohjavesialueella. Pohjaveden pinnan taso 
on noin 70,7 m. Radan pohjoispuolella pinta on noin 
65,8 m. Radan kuivatustaso on noin 68,5. Pohjaveden 
alentamistarve on voi olla suurimmillaan noin 2 met-
riä. Kairausten perusteella maaperä on hiekkaa. Ra-
kentamisaikana pohjaveden pinnan alenema voidaan 
todeta lähiympäristössä. Alueen pohjavesiolosuh-
teet tulee tarkentaa seuraavassa suunnitteluvai-
heessa. Alueella tulee tehdä kaivokartoitus. 

Lempola 
Lempolan pitkä maaleikkaus (53+700–54+600) si-
jaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Lohjanhar-
jun pohjavesialueella. Kairaustietojen perusteella 
alueen maaperä on pohjavesivyöhykkeessä soraa ja 
hiekkaa. Leikkauksen tuntumassa, ylävirran puolel-
la, sijaitsee kaksi vedenottamoa. Ottamot sijaitsevat 
alle 500 metrin etäisyydellä ratalinjasta. Takaharjul-
ta pumpataan pohjavettä noin 700 m3/vrk. Lehmijär-
ven ottamolla pumpataan n. 1200 m3/vrk. 

Lempolan maaleikkaus asettaa haasteita pohjave-
den rakennusaikaiselle hallinnalle. Radan kuivatus-
taso on +58…+59,3 ja pohjaveden pinta vaihtelee vä-
lillä +61…+66 m. Pohjaveden päävirtaussuunta on 
pohjoiseen. Suunnitellun kaukalon kohdalla pohja-
veden alentamistarve on 4–4,5 metriä, muulla osuu-
della 2–6 metriä. Mikäli leikkauksessa alennetaan 
pohjaveden pintaa, se voi vaikuttaa vedenottamoi-
den pohjaveden ottoon.  

Alueen pohjavesiolosuhteet tulee tarkentaa seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa. Kohteesta tulee tehdä 
yleispiirteinen pohjaveden virtausmalli vaikutusar-
vion täsmentämiseksi. Pumpattavat vesimäärät voi-
vat olla huomattavan suuria ja työn aikainen poh-
javeden alentaminen hyvin vaikeaa. Leikkauksen 
toteutus tulee mahdollisesti tehdä pienissä jaksois-
sa. Alueella tulee tehdä kaivokartoitus. 

Halari  
Halarin maaleikkaus (kmv 68+370–68+860) sijoittuu 
II Salpausselän reunamuodostuman alueelle. Rata-
linjalle asennetuissa pohjavesiputkissa kahdessa 
on todettu paineellista pohjavettä (3636, pohjave-
den pinnan taso noin +73,2 ja 4390, pohjaveden pin-
nan taso +72). Halarin maaleikkaukseen on suunni-

teltu betonikaukalorakenne ja paalulaattarakenteen 
osalle bentoniittisuojaus pohjaveden painetason 
alenemisen estämiseksi. Pohjaveden pinnan alen-
tamistarve on suurimmallaan noin 4–5 metriä.  Ra-
ta-alueen ympäristössä tulee tehdä kaivokartoitus

Kukutin 
Kukuttimen lammen pohjoispuolella rata kulkee 
kallio/maaleikkauksessa kilometrivälillä 88+000–
89+200, joka on enimmillään 13 m korkea. Etäisyys 
ratalinjan ja Kukuttimen lammen välillä on 250 m ja 
ratalinjan korkeustason on noin 5 metriä lammen ve-
denpinnan alapuolella. Alueen pohjavesiolosuhteet 
ja mahdolliset pohjaveden hallintatoimenpiteet tu-
lee tarkentaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Karhunummi 
Kmv 95+460…96+300 on Karhunummen mäki, jon-
ka kohdalla rata on syvässä maa- ja kallioleikka-
uksessa, leikkaussyvyys on enimmillään lähes 20 
m. Hiekkaa tai hiekkamoreenia olevan maapeitteen 
paksuus on 2…10 m. Karhumäen maakerrokset ovat 
hyvin vettä johtavia. Ratalinjan pohjois- ja eteläpuo-
lella Karhunummen mäen juuressa on peruskartalla 
lammikoita, joihin voi purkautua pohjavettä. Alueen 
pohjaveden pinnantasot ja virtaussuunta sekä mah-
dollinen pohjaveden pinnan alentamistarve tulee 
selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa.  

Kave-Rytkö  
Kave-Rytkössä ratalinja leikkaa III Salpausselkään 
kuuluvaa reunamoreeniselännettä Kmv 101+300... 
101+780 maa-/kallioleikkauksessa. 50 metriä ratalin-
jan pohjoispuolella pohjavesi purkautuu lähteeseen, 
jonka purkautumispinta on noin 5 metriä ratalin-
jan korkeustasoa ylempänä. Pohjaveden pintaa jou-
dutaan todennäköisesti alentamaan ja  sillä voi olla 
vaikutuksia ratalinjan pohjoispuolella sijaitsevasta 
lähteestä purkautuvan veden määrään. Alueen poh-
javeden pinnantasot ja virtaussuunta sekä mahdolli-
nen pohjaveden pinnan alentamistarve tulee selvit-
tää seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 

12.5.5. Muut pohjavesikohteet 

Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Linnunpelto, Salo 
Peltoaukealla kilometrivälillä 113+800–114+500 on 
todettu paineellista pohjavettä. Radan perustamis-
tapana kyseisellä kohdalla on suunniteltu käytettä-
vän paalulaattaa. Paalutuksen yhteydessä puhkais-
taan pohjavettä pidättävä savikerros. Pohjaveden 
hallitsemattomalla purkautumisella rakennustöiden 
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seurauksena voi olla vaikutuksia myös lähialueella 
mahdollisesti sijaitsevien talousvesikaivojen veden-
korkeuksiin. Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalai-
seksi. 

Panki, Muurla
Peltoaukealla kohdassa km 108 on pohjavesiputkes-
sa todettu paineellista pohjavettä. Pohjaveden pin-
nan painetaso on pohjaveden havaintoputken päätä 
korkeammalla. Radan perustamistapana kyseisellä 
kohdalla on suunniteltu käytettävän paalulaattaa. 
Paalutuksen yhteydessä puhkaistaan pohjavettä pi-
dättävä savikerros. Pohjaveden hallitsemattomal-
la purkautumisella rakennustöiden seurauksena 
voi olla vaikutuksia myös lähialueella mahdollises-
ti sijaitsevien talousvesikaivojen vedenkorkeuksiin. 
Pankin kohdan saven alaisilla vettä hyvin johtavil-
la kerroksilla voi olla yhteys läheisen Kurjenpahna–
Ristinummen pohjavesialueeseen. Kohteen herkkyys 
arvioidaan kohtalaiseksi. 

12.5.6. Lähteet 

Luonnontilaiset lähteet on suojeltu vesilain 
(587/2011) 2 luvun 11 §:ssä. Luonnontilaisen läh-
teen luonnontilan vaarantaminen on kiellettyä ilman 
poikkeamislupaa. Ratalinjauksen alueen lähteitä tai 
niiden luonnontilaisuutta ei ole kartoitettu maasto-
käynnein. Lähteet, joihin radan rakentamisen arvioi-
daan aiheuttavan vaikutuksia, tulee niiden luonnon-
tilaisuus selvittää seuraavissa suunnitteluvaiheissa 
ja tarkentaa näihin lähteisiin kohdistuvia vaikutuksia 
ja tarvittaessa hakea vesilain 11§:n mukaista poik-
keamislupaa 

Höytiönnummen alueella toteutettava rakentami-
nen voi vaikuttaa alueen eteläpuolella olevasta läh-
teestä purkautuvan veden määrään ja laatuun.

Nummelanharjun eteläpuolella kohdalla noin km 
46+000 sijaitsee lähde noin 30 metrin etäisyydellä 
suunnitellusta ratalinjauksesta. Tähän sekä alueen 
läheisyydessä oleviin muihin lähteisiin saattaa koh-
distua rakentamisen aikaisia laatuvaikutuksia, jotka 
riippuvat lähteiden läheisyydessä toteutettavista 
pohjarakenteista.

Nummelan- ja Lohjanharjun alueella sijaitsee useita 
lähteitä, joista purkautuvan pohjaveden muodostu-
misalue tai virtausreitit sijoittuvat suunnitellun ra-
talinjan alueelle. Rakentamisella voi olla vähäisiä 
vaikutuksia lähteistä purkautuvan veden laatuun, 
mutta vaikutukset määrään jäävät arviolta erittäin 
pieniksi.

Pitkämäen tunnelin rakentaminen voi vaikuttaa Ky-
rönlähteestä purkautuvan veden määrään. Tunne-
lin rakentamisen seurauksena pohjavesi voi muuttaa 
pohjaveden virtauksen kohti tunnelia poispäin läh-
teestä, pohjavesi voi purkautua tunneliin ja vähentää 
lähteen virtaamaa. 

Miilumäessä kohdassa km 075+750 sijaitsevan läh-
teen kohdalla radan korkeustaso tulee olemaan noin 
+55 eli noin 5 metriä lähteen korkeuspintaa alempa-
na. Maaleikkauksen ja radan rakentaminen vaikuttaa 
todennäköisesti pohjaveden pinnankorkeuteen alen-
tavasti ja lähteestä purkautuvan pohjaveden mää-
rään.    

Kohdassa 080+000, radasta noin 190 metrin ja tieyh-
teydestä noin 100 metrin päässä, sijaitsee lähde. Ra-
kennustöillä olla vaikutuksia lähteestä purkautuvan 
veden määrään. Rata ja yhteys/huoltotiet raken-
netaan lähteestä purkautuvan veden muodostu-
misalueelle, ja pohjavesialueen ja lähteen väliselle 
alueelle. Radan ja tieyhteyksien rakentaminen voi 
vaikuttaa pohjaveden virtaukseen alueella ja ohjata 
ylempänä muodostuvaa pohjavettä pois lähteestä, 
joka sijaitsee radan alapuolella pohjaveden virtaus-
suunnassa. 

Perkoonsuon tunnelin rakentaminen voi vähäises-
ti vaikuttaa Suomusjärven kirkonkylän kohdalla (km 
84) sijaitsevan lähteen veden määrään. Tunnelin ra-
kentaminen voi kääntää kalliopohjaveden virtauksen 
kohti tunnelia ja vähentää lähteen virtaamaa. 

Hietalassa Norsjoenmäen itärinteellä km 99 kohdal-
la sijaitseva lähde jää ratalinjauksen kohdalle ja läh-
de tulee tuhoutumaan radan rakentamisen myötä.  

Kave-Rytkössä noin km 101 kohdalla sijaitsevasta 
lähteestä purkautuvat vedet muodostuvat suurim-
maksi osaksi lähteen pohjoispuolella sijaitsevassa 
moreenimuodostumassa. Radan tuleva korkeusta-
so on noin 5 metriä lähteen korkeustasoa alempana. 
Maaleikkauksen ja radan rakentaminen vain noin 50 
metrin etäisyydelle lähteestä vaikuttaa hyvin toden-
näköisesti alentavasti pohjaveden pinnankorkeuteen 
ja lähteestä purkautuvan veden määrään.    

Km 105 kohdalla sijaitseva lähde tulee tuhoutumaan 
radan rakentamisen myötä.  

Kurjenpahna–Ristinummen pohjavesialueella km 109 
kohdalla sijaitseviin lähteisiin Melkkomäen tunnelin 
rakentamisella voi mahdollisesti olla vaikutusta läh-
teen virtaamiin. Tunnelin rakentamisen seurauksena 
pohjavesi voi purkautua tunneliin ja alentaa muodos-

tuman pohjaveden pintaa sekä vähentää lähteestä 
purkautuvan veden määrää. 

Muihin alueella oleviin lähteisiin rakentamisen vai-
kutus on epätodennäköinen. 

12.6  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia pyri-
tään lieventämään suunnittelemalla perustamista-
pa sekä rakentamisen aikainen vesien johtaminen 
huolella. Rakennettaessa paineellisen pohjaveden 
alueella vettä läpäisemätöntä hienoaineskerrosta 
(käytännössä savikerrosta) ei saa läpäistä niin, että 
pohjaveden painetaso alueella laskee. Perustamis-
tapa ja mm. penkereiden perustamisessa paalulaat-
tojen paalutyypit tulee valita kohteen olosuhteiden 
mukaisesti. Pohjavesien suotautumista tunneleihin 
sekä vaikutuksia lähialueiden pohjavesien pinnan-
korkeuksiin voidaan vähentää tunneleiden tiivistä-
misellä. 

Rakentaminen tulee toteuttaa niin, että pohjavesi-
alueen ja sen ympäristön vesitaseeseen ei tule py-
syvää muutosta. Pohjaveden purkautumisreitit pyri-
tään pitämään mahdollisimman hyvin ennallaan.  

Käytön aikaisia vaikutuksia pohjavesiin estetään 
pääasiassa pohjavesialueiden muodostumisalueil-
le rakennettavilla tiiviillä tai tarkoitukseen sopivilla 
suojausrakenteilla. Pohjavesialueiden suojaustarve 
liittyy ensisijaisesti rautateiden kemikaalikuljetuk-
siin ja niihin liittyviin vuototilanteisiin. Perinteisesti 
rataosuuksilla ei ole tehty pohjavesisuojausta. Kau-
kolan pohjavesialueen osalta pohjaveden suojaus 
on perusteltu, rata kulkee pohjaveden muodostu-
misalueen halki ja alueella on aktiivista vedenottoa. 
Kurjenpahja–Ristinummin alueelle ei katsottu poh-
javesisuojauksia tarpeelliseksi. Kalliotunnelin injek-
tointi on riittävä suojaus pohjavedelle. Lohjanharjun 
ja Nummelanharjun alueella rata kulkee noin 6 km 
matkalla. Koko pohjavesialueen suojaaminen suo-
jausrakentein ei ole päämäärä. Suojattavien osuuk-
sien priorisointi on paikallaan, ottaen huomioon mm. 
muodostumisalueen, maaperän, vedenoton ym. te-
kijät. Suojaustarpeen arviointi tulee tehdä seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa. Myös vaihtoehtoisia 
suojausmateriaaleja ja -menetelmiä tulee selvittää 
jatkossa.

Pohjavettä leikkaavien maaleikkausten osalta tulee 
jatkosuunnittelussa tarkentaa pohjavesiolosuhtei-

ta maastotutkimuksin ja laatia kohdekohtaiset poh-
javeden hallintasuunnitelmat. Näillä kohteilla tulee 
tehdä myös yksityiskaivojen kartoitukset.

Rakennustoimet ja rakennusmateriaalit voivat ai-
heuttaa paikallisia muutoksia pohjaveden laatuun 
kuten samenemista ja muutoksia pohjaveteen liuen-
neiden aineiden pitoisuuksissa. 

Työn aikana poikkeus- tai onnettomuustilantees-
sa pohjaveteen saattaa työkoneista päästä poltto-
nesteitä tai muita kemikaaleja. Mahdollisiin onnet-
tomuustilanteisiin on varauduttava ennakolta siten, 
että voidaan heti aloittaa maaperän puhdistustoi-
menpiteet ja tarvittavat toimenpiteet pilaantunei-
suuden leviämisen estämiseksi.

Kaukolan pohjavesialueella sijaitseva Kukinnum-
men vedenottamo sijoittuu ratalinjalle tulevan sil-
lan alapuolelle.  Vedenottamo pyritään säilyttämään 
nykyisellä paikallaan. On mahdollista, että ottamo 
joudutaan poistamaan käytöstä ja Kaukolan pohja-
vesialueelle tutkimaan uusi vedenottamon paikka.  

Vesilain mukaisten lupien tarve on arvioitava tar-
kemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Lupatar-
ve voi olla toimittaessa mm. lähteiden ja luokiteltu-
jen pohjavesialueiden läheisyydessä. Lisäksi esim. 
tunneleleiden ja maaleikkausten osalta on arvioitava 
mahdollinen tarve vesilain mukaiselle luvalle.

Pohjaveden ennakkotarkkailua on tehty yleissuun-
nitelmavaiheessa. Pohjaveden tarkkailua jatketaan 
ja tarkennetaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 
Ennen rakennustöiden aloittamista on laadittava 
pohjaveden rakennusaikainen tarkkailusuunnitelma. 
Tarkkailuissa on otettava huomioon sekä pohjaveden 
pinnankorkeuden että laadun tarkkailu. Tarvittaes-
sa tarkkailuun on lisättävä myös pohjavesilähteiden 
virtaamien tarkkailu. Mahdolliset uudet havaintopis-
teet on otettava mukaan tarkkailuun hyvissä ajoin 
ennen rakentamisen aloittamista.
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13  Pintavedet 

13.1  Lähtötiedot ja arviointi-
menetelmät 

Lähtötietoina on käytetty ympäristöhallinnon Avoin 
tieto –palvelun Hertta ympäristö -tiedon hallintajär-
jestelmän vedenlaatutietoja sekä paikkatietoaineis-
toja. Valuma-alueet, pintavesien laatu ja ekologinen 
tila vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudel-
la on esitetty karttakuvin ja taulukoin. Joissakin ta-
pauksissa ratakäytävän välittömässä läheisyydes-
sä olevien vesistöjen valuma-alue on lisäksi rajattu 
ympäristöhallinnon VALUE valuma-alueen rajaus-
työkalulla, jotta lähivaluma-alue on saatu tarkem-
min määritettyä. Lisäksi soveltuvin osin käytetään 
saatavilla olevia pintavesien tilan raportteja, ve-
sienhoitosuunnitelmia, toimenpideohjelmia ja Es-
poo–Salo -oikoradan aiemmissa vaiheissa tehtyjä 
selvityksiä ja arvioita arviointeja pintavesien laatuun 
kohdistuvista vaikutuksista, joista tärkeimpiä ovat 
Helsinki–Turku nopean junayhteyden ympäristövai-
kutusten arviointiselostus sekä pienvesiselvitys (Ri-
tari ym. 2021).

Pienvesiselvitys tehtiin YVA:n täydennysvaiheessa. 
Ennakkotarkastelussa pyrittiin löytämään kohteet, 
jotka tarkastetaan maastossa. Ennakkotarkastelus-
sa käytettiin monipuolisesti avoimia aineistoja (mm. 
maanpeiteaineisto, korkeusmalli, laserkeilausaineis-
tot, maastotietokanta, suojellut alueet, erityisen 
tärkeät elinympäristöt, metsänkäyttöilmoitukset, 
puustotieto, ilmakuvat, maaperäkartta, kosteusin-
deksi, uomaverkosto) sekä määritettiin topografi-
aan perustuen laskennalliset pintavesien virtausrei-
tit ja valuma-alueiden koko. Alustavan tarkastelun 
perusteella tehtiin asiantuntija-arviointi kohteen 
luonnontilaisuuden todennäköisyydestä. Lopulta 
maastotarkasteluun valittiin 25 pintavesi- ja 4 poh-
javesikohdetta, jotka sijoittuvat Espoon ja Salon vä-
lille. (Ritari ym. 2021)      

Kalaston osalta nykytilan kuvauksessa tukeudutaan 
olemassa oleviin tietoihin ratakäytävän vesistöistä. 
Erittäin uhanalaiseksi luokitellun taimenen esiinty-
misalueiden selvittämiseksi toteutettiin ratakäytä-
vän linjauksella 2019 syksyllä myös kenttätutkimus, 
jonka kohteet sovittiin etukäteen Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen kalatalousviranomaisten kanssa. 
Kenttätyön tuloksista on koottu raportti, jossa kä-
sitellään kaikkien ratakäytävän ylittävien vesistöjen 
kalastoa. Seuraavassa vesistökohteiden nykytilatie-

don esittelyssä keskitytään kalaston osalta taime-
nen esiintymisen kuvaamiseen. 

Vaikutustenarvioinnissa kuvataan vaikutusalueella 
sijaitsevien pintavesien nykytila. ESA-radan suunni-
telmien perusteella arvioidaan rakentamisen ja käy-
tön aikaiset vaikutukset.  Lähtötietojen perusteella 
koottiin kokonaiskuva ratakäytävän vaikutusalueel-
la olevista vesistöistä sekä niiden tilasta. Lisäksi ar-
vioidaan hankkeen vesistöylitysten, tunneleiden ja 
muun vesirakentamisen mm. veteen ulottuvat pen-
gerrykset. luvitustarvetta (vesiluvat, sekä vesilain 2 
luvun 11 §:än eräiden vesiluontotyyppien poikkeulu-
patarvetta). Arviointi tehdään asiantuntija-arviona.

13.2  Vaikutusalueen herk-
kyys 

Vaikutusalueen herkkyyteen vaikuttavat mm. va-
luma-alueen ja vesistön koko sekä virtaus- ja se-
koittumisolosuhteet. Herkkyyttä lisääviä tekijöitä 
ovat mm. suojeltujen lajien esiintyminen vesistössä. 
Luonnonsuojelualueet ja vesilakikohteet arvotetaan 
lähtökohtaisesti herkiksi. Seuraavassa on esitetty 
herkkyyden kriteerit sanallisesti. 

Herkkyydeltään vähäinen vesistö: Valuma-alueen 
pinta-ala tai vesistön virtaamat ovat suuria. Veden 
viipymä on lyhyt ja vesistön sekoittumisolot suotui-
sat. Vedenlaatu palautuu edeltävään tilaan nopeasti 
häiriön jälkeen ja luokitelluissa vesistöissä riski eko-
logisen/kemiallisen tilan heikkenemiseen on vähäi-
nen. Vesistöä ei ole määritetty vesilain mukaiseksi 
erityiskohteeksi. Vesistöllä ei ole erityisiä luonto-
arvoja (luonnonsuojelualueet, vesilain 2 luvun 11 § 
vesiluontotyypit). Vesistössä ei esiinny suojeltuja/
uhanalaisluokituksessa mainittuja lajeja tai lajit ovat 
elinvoimaisia (LC). Vesieliöstö tai elinympäristöt ei-
vät ole erityisen herkkiä muutoksille.  

Herkkyydeltään kohtalainen vvesistö: Valu-
ma-alueen pinta-ala on melko suuri tai vesistön vir-
taama kohtalainen. Veden viipymä on keskisuuri ja 
sekoittumisolot kohtalaiset. Vedenlaatu palautuu 
alkuperäiseen tilaan melko nopeasti häiriön jälkeen 

ja luokitelluissa vesistöissä riski ekologisen/kemial-
lisen tilan heikkenemiseen on kohtalainen. Vesistöllä 
ei ole erityisiä luontoarvoja (luonnonsuojelualueet, 
vesilain 2 luvun 11 § vesiluontotyypit) Vesistöä ei ole 
määritetty vesilain mukaiseksi erityiskohteeksi. Ve-
sistössä hankealueen läheisyydessä esiintyy silmäl-
lä pidettäviä eliölajeja tai vesiluontotyyppejä, jotka 
voivat olla melko herkkiä muutoksille. 

Herkkyydeltään suuri vesistö: valuma-alueen pin-
ta-ala on pieni tai vesistön virtaama vähäinen. Ve-
den viipymä on usein pitkä ja sekoittumisolot epä-
suotuisat. Vedenlaatu palautuu alkuperäiseen tilaan 
hitaasti ja luokitelluissa vesistöissä ekologinen/ke-
miallinen tila on herkkä muutoksille, jotka aiheutu-
vat ihmispaineista. Hankealueen läheisyydessä on 
vesilain 2 luvun 11 § mukaisia kohteita (esim. uoman 
osa) tai ratakäytävä sijaitsee luonnonsuojelualueel-
la. Vesistössä esiintyy erityisesti suojeltavia ja/tai 
uhanalaisia (EN, CR, VU) eliölajeja, kuten taimenta tai 
vuollejokisimpukkaa. Alue on eliöiden esiintymisen/
lisääntymisen kannalta tärkeä. Rauhoitetut tai uha-
nalaiset eläin- tai kasvilajit tai elinympäristöt ovat 
herkkiä ympäristön muutoksille. 

13.3  Nykytilan kuvaus 

Valuma-alueet ja vesiympäristön kannalta merkittä-
vät kohteet on esitetty kartta-atlaksessa.

Välillä Espoo–Lohja ratakäytävä sijoittuu seuraaville 
kolmannen jakovaiheen valuma-alueille: 
• Espoonjoki (81.020)  
• Mankinjoki (81.057) 
• Björnträsk (003) 
• Palojärvenkoski (004) 
• Enäjärven (005) 
• Risubacka å (007) 
• Lehmijärven (23.036) 

Lohja–Salo alueella ratakäytävä sijoittuu seuraaville 
valuma-alueille: 
• Santoja va (23.037) 
• Lohjanjärven va (23.021) 
• Hormajärven va (23.025) 

• Raatinjoki–Myllyojan va (23.024) 
• Hämjoen va (23.074) 
• Suomusjärvenjoen va (24.034) 

Ratalinjaus sijoittuu Salon kaupungin alueella seu-
raaville kolmannen jakovaiheen valuma-alueille: 
• Aneriojoen alaosa (24.071) 
• Puosteenoja (24.074) 
• Hirsjärvi (24.062) 
• Perniönjoen keskiosa (24.042) 
• Vähäjoki (25.009) 
• Uskelanjoen alaosa (25.001) 

Lisäksi ratalinjaus sijoittuu seuraavien valuma-aluei-
den reuna-alueille, joissa radan vaikutusalueella on 
enintään ojaksi luokiteltavia uomia: 
• Aneriojärven valuma-alue (24.074) 
• Iso-Tahkon valuma-alue (24.064) 
• Ruotsalanjoen valuma-alue (24.044) 
• Ylisjärven valuma-alue (24.043) 

Valuma-alueiden ominaisuudet sekä ratakäytävän 
vaikutusten kannalta tärkeimpien vesistöjen nykyti-
la on koottu seuraaviin lukuihin. Luokitelluista vesis-
töistä on esitetty vesimuodostuma, pintavesityyppi 
ja vesimuodostuman ekologinen sekä fysikaalis-ke-
miallinen tila (2019) vesienhoidon 3. suunnittelukau-
delta.  

Kaikkien Suomen pintavesimuodostumien kemialli-
nen tila on vesienhoidon kolmannella suunnittelu-
kaudella luokiteltu hyvää huonommaksi. Tämä joh-
tuu palonestoaineena käytettyjen difenyylieetterien 
(PBDE) tiukentuneesta ympäristönlaatunormista.
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Kuva 30. Pintavesialueet radan läheisyydessä länsipäässä välillä Espoo-Lohja (Raati). 
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Kuva 31. Pintavesialueet radan läheisyydessä itäpäässä välillä Lohja–Espoo.
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13.3.1. Espoonjoen valuma-alue (81.020) 

Espoonjoen valuma-alueen pinta-ala on 132 km2 ja 
se sijaitsee pääosin Espoon kaupungin alueella, mut-
ta myös pieniltä osin Vantaan ja Kauniaisten kaupun-
gin puolella. Valuma-alueesta noin puolet on metsää 
tai suota, noin viidesosa rakennettuja alueita, kuten 
myös maatalousaluetta. Valuma-alueen järvisyys 
on 6,3 %. Valuma-alueella ratakäytävä ylittää Es-
poonjoen pääuoman ratasillalla Mikkelän kohdalla. 

Taulukko 27. Espoonjoen valuma-alue  

Kohdevesistö Sijainti rata-
käytävään  

Vesimuodostuma Pintavesi 
tyyppi 

Ekologinen tila  Fysikaalis- 
Kemiallinen tila  

  

Espoonjoki 
(12,4 km) 

ylitys sillalla  Keskisuuret sa-
vimaiden joet 

Hyvä tyydyttävä 

2014–2018 
(n = 14) 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sähkönjohtokyky  
mS/m 

Sameus 
FNU 

Espoonjoki 1,6 
mediaani 

61,5 1050 10,2 12 21,3 22 

 

taimen, vimpa ja vaellussiika nousevat jokeen. Alue 
on mainittu olevan alkuperäisen taimenen lisäänty-
misaluetta (Janatuinen 2008). Mynttilänkoski sijait-
see noin 1,4 km etäisyydellä ratalinjasta.  

Gumbölenjoessa merkittävä kohde on Stampfor-
senin koskialue, joka sijoittuu Kvarnträskin (6,4 ha) 
ja Dämman-järven (11 ha) väliselle uomaosuudelle.  
Kvarnträsk ja Stampforsenin koskialue rantoineen 
ovat luonnonsuojelualuetta ja koskialue on paikalli-
sesti arvokas luontokohde. Stampforsenissa on teh-
ty taimenhavaintoja, ja kanta voi olla alkuperäistä 
aikanaan patojen taakse jäänyttä taimenkantaa. Tä-
män hankkeen yhteydessä syksyllä 2019 tehdyssä 
sähkökoekalastuksessa ei Stampforsenilla tavattu 
taimenta. Koskijakson kalasto koostui särjestä, ah-
venesta, hauesta, kivisimpusta, mateesta ja täplära-
vusta. Espoon kaupungilta saatujen tietojen mukaan 
alueelle on suunnitteilla kalataloudellisia kunnos-
tuksia. 

Gumbölenjoen herkkyys arvioidaan suureksi ge-
neettisesti alkuperäisen taimenkannan esiintymisen 
vuoksi. 

Aikoinaan vedenoton tarpeisiin patoamalla muodos-
tuneen Dämman järven ekologinen ja fysikaalis-ke-

lä alikulkusillalla ja samalla ylitetään kahdesti His-
tan alueella myös Lännensuonoja, jonne tulee vesiä 
mm. Ämmässuon–Kulmakorven alueelta. Espoon ja 
Kirkkonummen rajan läheisyydessä sijaitseva Pitkä-
nen-järvi (n. 2,3 ha) ylitetään ratasillalla järven koil-
lisosassa.      

Keskisuureksi savimaiden joeksi tyypitelty Espoon-
joki on yksi Espoon merkittävimpiä virtavesiä ja 
sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja fysikaa-
lis-kemiallinen tila tyydyttäväksi. Espoonjoki saa 
alkunsa Pitkäjärvestä, jatkuen Glimsinjokena Glom-
sinjoen yhtymäkohtaan Kirkkojärvellä. Espoonjoki 
laskee Espoonlahteen, Espoonlahti–Saunalahti Na-
tura-alueelle. Joen kokonaispituus 12,4 km. 

Espoonjoen virtaamavaihtelut ovat suuria ja keski-
virtaama on jaksolla 1995–2016 ollut vesistön ala-
juoksulla sijaitsevan Kauklahdenkosken kohdalla 
keskimäärin 1,93 m3/s. Joki on savisamea ja ravinne-
pitoisuuksien perusteella rehevä eli runsasravintei-
nen.  

Espoonjoen vesistön kalastoon kuuluvat vaelluska-
loista erittäin uhanalaiseksi luokiteltu (meri)taimen, 
vaellussiika, vimpa , ankerias ja nahkiainen. Näiden li-
säksi vesistöön merestä kudulle nousevia lajeja ovat 
esimerkiksi kuore ja säyne. Espoonjoen luonnonva-
rainen meritaimenkanta on erityisen arvokas, sillä 
se on yksi maamme harvoista säilyneistä geneetti-
sesti alkuperäisistä meritaimenkannoista.  (Silvestris 
luontoselvitys 2019)

Tällä hetkellä myös Espoonjoen kalastoa tarkkail-
laan osana Espoonjoen kunnostushanketta. Hank-

keen ensimmäinen kalastotarkkailu toteutettiin v. 
2018 ennen töiden aloitusta. Sähkökoekalastuksia 
tehtiin viidellä eri koealalla, joista kaksi sijaitsi Es-
poonjoen pääuomassa, yksi siihen laskevassa Muu-
ralanpurossa ja kaksi Glimsinjoessa. Sähkökoeka-
lastuksissa saatiin vuonna 2018 saaliiksi taimenta, 
kivisimppuja, haukia, ahventa, särkiä, lahnoja, kolmi-
piikkejä sekä täplärapuja. (Silvestris luontoselvitys 
2019). 

Espoonjoki on erityisen tärkeä ekologinen vesis-
töyhteys, sillä siellä esiintyy vuollejokisimpukkaa ja 
runsaasti myös muita simpukoita (Alleco 2019). Tai-
menen esiintymisen vuoksi Espoonjoen vesistö on 
luokiteltu vaelluskalavesistöksi (Maa- ja metsätalo-
usministeriö 2019). Espoonjoen herkkyys arvioidaan 
suureksi perustuen taimenen sekä vuollejokisimpu-
kan esiintymiseen. 

13.3.2. Mankinjoen valuma-alue (81.057) 

Valuma-aluetiedot esitetään erikseen Espoon kau-
pungin ja Kirkkonummen kaupungin alueille. Mankin-
joen valuma-alueen kokonaispinta-ala on 175 km2 ja 
järvisyys 8,4 %.   

Espoon kaupungin alueella ratakäytävä ylittää pää-
asiassa useita erikokoisia virtavesiä – jokia ja pie-
nempiä ojia sekä puroja. Luokitelluista vesistöistä 
Gumbölenjoen osavaluma-alueen koko on 85 km2 ja 
Dämmanin 75 km2. Ratakäytävä ylittää Gumbölen-
joen kolmesti: Mynttilän laakson, Stampforsenin 
koskialueen sekä Svartbäckträsketiin laskevan uo-
man kohdalta. Dämmanin etäisyys Stampforsenin 
ylitykseen jää vähäiseksi. Ratakäytävä sivuaa Ka-
karlamminsuon luonnonsuojelualuetta ja ylittää Ka-
karlammista lähtevän ojan, joka putkitetaan. Lisäksi 
ratakäytävä ylittää Turun moottoritien (E18) pitkäl-

Taulukko 28. Mankinjoen valuma-alue Espoon alueella 

Kohdevesistö Sijainti ratakäytävään Vesimuo-
dostuma 

Pintavesi- 
tyyppi 

Ekologi-
nen tila 

Fysikaalis-Ke-
miallinen tila  

Gumbölenjoki  
 
 

ylitys sillalla 3 kohdasta: 
Mynttilän laakso, Stampforsen, 
Svartbäcträsketiin laskeva uoma 

 Pienet savi-
maiden joet 

Hyvä Hyvä 

Dämman  
(11,1 ha) 

siltapaikan alapuolella 100 m  Matalat 
humusjärvet 

Tyydyt-
tävä

Hyvä

Kakarlammen 
lasku-uoma  
(n. 0,6 km) 

ylitetään 
penkereellä 

- - - - 

Pitkänen 
(2,2 ha) 

ylitetään sillalla - - - - 

2014–2018  
mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sähkön johtokyky 
 mS/m 

Sameus 
FTU 

Gumbölenjoki 
0,1  (n= 14) 

31,5 620 11,35 6,05 8,85 12 

Dämman, itä-
pää 7 (n = 3) 

24 530 8,7 - 7,1 5,3 

Kakarlamme-
noja 0,6 (n = 4) 

  880 6,2 1,8 3,5 1,9 

Pintavesityypiltään pieniin savimaiden jokiin kuuluva 
Gumbölenjoki on Espoon merkittävimpiä virtavesiä. 
Gumbölenjoen ekologinen ja fysikaalis-kemiallinen 
tila on luokiteltu hyväksi. Joessa esiintyy harvinai-
nen alkuperäinen luonnonvarainen meritaimenkanta 
sekä saukkoa (ks luku 10). Gumbölenjoki alkaa Nuuk-
sion Pitkäjärvestä ja yhtyy Mankinjoen pääuomaan 
noin 3 km ennen laskua Espoonlahteen. Gumbölen-
joesta otetaan vettä Mynttilän Golfkentän kastelu-
tarpeisiin, mikä vaikuttaa joen virtaamiin. 

Gumbölenjoen ravinnepitoisuudet joen alajuoksul-
la ovat pintavesityypille ominaisia ja alhaisempia 
verrattuna Espoonjoen alajuoksun tasoon. Sähkön-
johtavuuden mediaanipitoisuus on melko pieni, alle 
10 mS/m.  

Mynttilänkosken jokilaakso on osa Gumbölenjoen 
arvokasta virtavesikohdetta ja sijaitsee noin 1,4 km 
radan ylityskohdasta alavirtaan. Uhanalainen meri-



112 Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

miallinen tila on hyvä. Olemassa olevien vedenlaatu-
tulosten perusteella Dämmanin ravinnepitoisuudet 
ilmentävät enintään lievää rehevyyttä. Raakaveden-
otto Dämmanista lopetettiin vuonna 2016.  Dämma-
nin herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi / suureksi.  

Ratalinja ylittää Kakarlammesta lähtevän puron, 
joka laskee Nupurinjärveen. Purovesi on ollut vii-
meisimpien analyysitulosten (v. 2012–2017) perus-
teella hyvin kirkasta ja veden sähkönjohtokyky on 
ollut pieni. Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut voi-
makkaasti välillä 700–1500 µg/l. Oja laskee Histan-
puroon/ Härklammenojaan, jossa sijaitsee ennen 
Nupurinjärveä Arkiniityn purolaakso (paikallisesti 
arvokas luontokohde). Syksyn 2019 sähkökoekalas-
tuksessa Arkiniitynpurosta (kuva 32) ei saatu saa-
liiksi yhtäkään kalaa.  Ojalla ei ole erityistä merki-
tystä ekologisena yhteytenä, mutta Nupurinjärvi on 
tärkeä alue Nuuksion eteläisten yhteyksien kannal-
ta. Kohteen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, koska 
puron valuma-alue on pieni ja alapuolisessa vesis-
tössä on paikallisesti arvokas luontokohde. 

Kuva 32. Arkiniitynojaa. 

Tehtyjen selvitysten (Ritari ym.2021, Sitowise 2017) 
perusteella ratalinjauksen vaikutusalueella Es-
poossa on yhteensä  noin 4 noroa, jotka voivat vaa-
tia poikkeulupaa (Mynttilä Hemänsberget länsipuo-
li noro, Kolmiranta Pitkäsen lammen läheisyydessä 
kaksi noroa, Forsbackan oja). Lisäksi Espoossa on jo-
kia sekä mahdollisesti luonnontilaisia puroja, jotka 
vaativat vesiluvan. Vesiluvitettavia puro- ja jokikoh-
teita on yhteensä noin 4 kappaletta. Espoonjoki yli-
tetään kahdesta kohdasta ja Gumbölenjoki kolmesta.

Kirkkonummella ensimmäinen ylitys tehdään Pika-
raistenojan kohdalla Mankinjoen valuma-alueella 
(81.057). Pikaraistenoja saa alkunsa Nuuksion Natura 
-alueelle sijaitsevista Pikaraiset-nimisistä lammis-
ta ja laskee Kirkkonummen Hauklampeen, jonka va-
luma-alue on noin 10,7 km2 ja joka sijaitsee noin 200 
metrin etäisyydellä ratalinjasta. Ravinnetasoltaan 
Hauklampi on keskirehevä, humusvaikutteinen jär-
vi. Pikaraistenojasta ei ole saatavilla vedenlaatutie-
toa, mutta ojan vedenlaadun voidaan arvioida olevan 
tyypillistä pienille virtavesille, joiden valuma-alue 
koostuu pääosin rakentamattomista metsäalueista. 
Pienvesiselvityksen mukaan Pikaraistenoja luokittuu 
luonnontilaisen kaltaiseksi puroksi (Ritari ym. 2021). 
Pikaraistenojalla ei ole merkitystä ekologisena yh-
teytenä suunnittelualueen poikki. 

Syksyllä 2019 toteutetussa kalastoselvityksessä 
Pikaraistenojan alaosan uomaa ei kyetty sähköka-
lastamaan vesimäärän vähäisyyden takia. Uoma on 
maastokatselmuksen perusteella todennäköisesti 
kausikuiva, eli se mahdollisesti jäätyy talvella poh-
jaa myöten (kuva 33). Pikaraistenojan herkkyys arvi-
oidaan kohtalaiseksi. 

Kuva 33. Pikaraistenojaa moottoritien pohjoispuo-
lella. 

Taulukko 29.  Mankinjoen valuma-alue Espoon alueella

Kohdevesistö Sijainti ratakäytävään Vesimuodos-
tuma 

Pintavesi-
tyyppi 

Ekologinen 
tila v. 2016 

Fysikaalis-Ke-
miallinen tila  

Pikaraistenoja  
(n. 1,8 km) 

ylitys penkereellä - - - - 

Hauklampi 
(10,2 ha) 

n. 200 m eteläpuolella - - - - 

 Välioja 0,1 ylitys sillalla - - - - 

Lamminjärvi 
33,7 ha 

n. 300 m eteläpuolella  Runsasravin- 
teiset järvet 

Tyydyttävä hyvä 

Tarvontienoja  ylitys penkereellä - - - - 

2014–2019 
mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sähkönjohtokyky  
mS/m 

Sameus 
FNU 

Pikaraistenoja - - - - - - 

Välipuro 0,1 
(n =4) 

37,5 835 - 5,3 9,6 14 

Lamminjärvi 
keskiosa 1  
(n =9) 

37 625 7,8 - 11 5,85 

Tarvontienoja 
0,2 (n =1, v 2018) 

58 960 - 5,1 10,6 16 

Torvströmossenin länsilaidalle sijoittuu uoma, joka 
on jokseenkin luonnontilainen noro/piilopuro. Ra-
takäytävän osuus ei ole luonnontilassa (Ritari ym. 
2021).

Ratakäytävä sijoittuu Perälänjärven ja Lamminjär-
ven väliselle kannakselle. Perälänjärvestä Lammin-
järveen laskeva Välipuro ylitetään ratasillalla noin 
300 m etäisyydellä Perälänjärvestä. Ravinnetulos-
ten perusteella Välipuron vesi on ravinteikasta. Vä-
lipurossa ei arvioida olevan kalastollista merkitystä. 
Välipuron herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

Espoon ja Kirkkonummen rajalla sijaitseva Pitkänen 
laskee Kirkkonummen Hauklampeen. Espoon vesis-
tötutkimuksen perusteella (vuodelta. 2013) Pitkänen 
on lievästi rehevä pieni järvi, jossa on havaittu talvi-
sin happikatoa (Kajaste). 
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Lamminjärvi on humusvaikutteinen, savisamea, ma-
tala ja runsasravinteinen järvi, jonka valuma-alueel-
la on runsaasti asutusta ja jonkin verran myös kal-
lioista metsää. Lamminjärven ekologinen tila on 
tyydyttävä ja fysikaalis-kemiallinen tila hyvä. Haja-
kuormituksen lisäksi Lamminjärveä kuormittaa re-
hevä Perälänjärvi. Lamminjärvi on melko pieni järvi, 
jonka herkkyys arvioidaan vähäiseksi savisameuden 
ja runsasravinteisuuden perusteella.    

Perälänjärveen laskeva valuma-alueeltaan pieni 
(0,77 km2) puro, Tarvontienoja ylitetään penkereellä. 
Tarvontienoja on todennäköisesti kausikuiva. Ojas-
sa ei arvioida olevan kalastollista merkitystä, tai sen 
merkitys on vähäinen. Tarvontienoja laskee Perälän-
järveen, joka on matala, rehevä ja voimakkaasti hu-
musvaikutteinen järvi.  

Kirkkonummen alueella on enintään 5 uomaa, jotka 
voivat vaatia vesilain mukaisen poikkeusluvan sekä 
enintään noin 6 mahdollista vesilupaa vaativaa koh-
detta.

Vihdissä ratakäytävä sijoittuu Björnträskin, Palojär-
venkosken ja Risubacka ån valuma-alueille. 

13.3.3. Björnträskin valuma-alue 
(22.003) 

Björnträskin valuma-alueen koko on 33,6 km2 ja jär-
visyys 13,3 %. Hankkeen vaikutusalueella merkittä-
vin vesistö on Palojärvi.  

13.3.4. Palojärvenkosken valuma-alue 
(20.004) 

Palojärvenkosken valuma-alueen pinta-ala on 
86,3 km2 ja järvisyys 6,8 %. 

Ratalinjaus ylittää Haukilammenojan penkereellä. 
Haukilammenoja laskee ensin Huhmarjokeen (Siun-
tionjoki) ja sen kautta Palojärveen. Todennäköi-
sesti Haukilammenoja on osan vuodesta kokonaan 
kuiva, eikä ojan vedenlaadusta ole saatavilla tie-
toa. Haukilammen valuma-alue on pieni, joten ve-
den vaihtuvuus ojassa on todennäköisesti hidasta. 
Haukilammenojassa ei arvioida olevan kalastollista 
merkitystä. Ojan herkkyys arvioidaan vähäiseksi tai 
enintään kohtalaiseksi. 

Taulukko 30. Björnträskin valuma-alue 

Kohdevesistö Sijainti 
 

Pintavesi- 
tyyppi 

Va koko Ekologinen 
tila v. 2016 

Fysikaalis-Kemi-
allinen tila 

Palojärveen  
laskeva oja 

Ylitys  sillalla luokittelematon   – –

Palojärvi  
(168 ha) 

Etäisyys n. 200 m  Runsasravinteiset 
järvet 

10 300 ha Hyvä Hyvä 

 
Taulukko 31. Palojärvenkosken valuma-alue

Kohdevesistö 
  

Sijainti ratakäy-
tävään  

Pintavesi 
tyyppi 

Va koko Ekologinen 
tila v. 2016 

Fysikaalis-Ke-
miallinen tila  

Haukilammenoja (n. 2 km) ylitys penke-
reellä 

- - - - 

Huhmarjoki (Siuntionjoki 
yläosa)  12,09 km  

ylitys sillalla Keskisuuret sa-
vimaiden joet  

n. 8 500 
ha 

Tyydyttävä tyydyttävä 

  

Siuntionjoen yläosa vesimuodostumassa sijaitseva, 
Huhmarjoki ylitetään ratasillalla. Huhmarjoki on osa 
Siuntionjokea, jonka ekologinen ja kemiallinen tila on 
luokiteltu tyydyttäväksi. Rehevästä Huhmarjärves-
tä laskevan Huhmarjoen ravinnepitoisuudet ovat to-
dennäköisesti korkeita. Huhmarjoen yläosasta (kuva 
35) saatavilla olevat vedenlaatutiedot ovat hyvin 
vanhoja (5.8.1969). Huhmarjoki laskee runsasravin-
teiseen Palojärveen noin 1,5 kilometrin etäisyydellä 
siltapaikasta. Palojärven ekologinen ja kemiallinen 

tila on hyvä. Huhmarjoen alaosassa oleva Palakoski 
sähkökalastettiin syksyllä 2019, mutta siitä ei saatu 
yhtäkään kalaa saaliiksi.  

Ratalinjaus ylittää Palojärveen laskevan ojan ratasil-
lalla. Ennen Palojärveä ojan vedet laskevat pieneen 
lampeen, josta saatavilla olevat vedenlaatutulokset 
ovat hyvin vanhoja (1970-luvulta).  

Palojärvi (168 ha) on runsasravinteinen järvi, jonka 
ekologinen tila on kuitenkin hyvä. Järven etäisyys ra-
talinjaan on noin 200 metriä. 

Kuva 34. Huhmarjoen yläosaa. 

Huhmarjoessa tiedetään esiintyvän vuollejokisim-
pukkaa, vaikkei sitä havaittu ratahankkeen siltapai-
kalta Allecon toteuttamassa selvityksessä keväällä 
2019. Vesistöyhteytenä uoma on tärkeä, ja siellä on 
runsaasti myös kaloja sekä monipuolista kasvilli-
suutta (Alleco 2019). Simpukoiden esiintymisen pe-
rusteella Huhmarjoen herkkyys arvioidaan suureksi.   

13.3.5. Risubacka ån valuma-alue 
(20.007) 

Risubacka ån (Risupakanjoki) valuma-alueen koko 
on 42,2 km2 ja alueen järvisyys 0,78 %. Ylitettävät 
vesistöt ovat pääasiassa virtavesiä ja vähäisen jär-
visyyden vuoksi virtaamavaihtelut todennäköisesti 
suuria.   

Taulukko 32. Risubacka ån valuma-alue 

Kohdevesistö Sijainti ratakäytävään Pintavesityyppi Ekologinen tila 
v. 2016 

Fysikaalis- 
Kemiallinen tila 

Mäyräoja; Kaksi ylitystä: 
itähaara ja pääuoma 

ylitys 
penkereellä 

- - - 

Risupakanjoki  
  

ylitys 
sillalla 

- - - 

2014–2018  
mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi 
mg/l 

kiintoaine 
mg/l 

Sähkön johtokyky 
mS/m 

Sameus 
FTU 

Mäyräoja 0,3+3,2 jvp (n 
= 34) 

45 12 000 10 11 75 3,7 

Risupakanjoki 9,0 
(n = 2, 2019) 

95 940 9,6 107 28 - 

 

Vihdin Höytiönummen alueella kohdalla ratakäytä-
vä ylittää luonnontilaisen kaltaisen noron sekä län-
nenpänä Mäyräojan pääuoman , ettäsekä Mäyräojan 
itäisen haaran penkereillä. Mäyräojan itäiseen haa-
raan puretaan Nummelan jätevedenpuhdistamon 
käsitellyt jätevedet. Mäyräojan itähaarassa on to-
dettu hyvin korkeita kokonaistyppipitoisuuksia (A. 
Liljendal 2018). Mäyräoja laskee Risupakanjokeen 
noin 4 kilometrin etäisyydellä siltapaikoista. Mäy-
räojan itäisessä haarassa on myös luonnontilaista 
jaksoa, mutta itäisen haaran pohjaa on joku myös 
peittänyt muovipressulla ilmeisesti eroosion vähen-
tämiseksi 110-tien pohjoispuolisella osalla. Syksyl-
lä 2019 toteutetussa sähkökoekalastuksessa ei itäi-
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Kuva 35. Mäyräojan läntistä haaraa Pariisin–Ny-
backan välisen tien kohdalla. 

Mäyräojan länsipuolella Peräkylän kohdalla rata-
käytävä ylittää jokseenkin luonnontilaisen noron (Ri-
tari ym. 2021).

Vihdissä on kaksi noroa, jotka saattavat vaatia poik-
keuslupaa sekä 2 mahdollista vesilupaa vaativaa 
kohdetta.

Lohjalla ratakäytävä ylittää Risupakanjoen yläosan. 
Ylitys tehdään pitkällä ratasillalla, joka ylittää sa-
malla Nummenkylän lammen ja Risupakanjokeen 
laskevan pienen puron.  Risupakanjoki virtaa luon-

nonsuojelualueen lävitse noin kuuden kilometrin 
päässä radan ylityspaikasta ja laskee Karhujärveen. 
Risupakanjoen vedenlaatua heikentää sen alajuok-
sulle asti mm. Nummelan jätevedenpuhdistamon 
kuormitus sekä voimakas hajakuormitus. Risupakan-
joessa ei ole tavattu taimenta. Risupakanjoen herk-
kyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Ratakäytävä ylittää sillalla myös pienen soistuneen 
lammen. Lammen pohjoispuolella sijaitsee kartta-
tarkastelun perusteella maa-ainesten käsittelyalue 
tms. Lammen kalastollinen merkitys arvioidaan vä-
häiseksi, samoin sen herkkyys. 

13.3.6. Lehmijärven valuma-alue 
(23.036) 

Lehmijärven valuma-alueen pinta-ala on 16,8 km2 ja 
järvisyys 16,8 %. Ratalinja ylittää Lehmijärvestä Näl-
köönlampeen laskevan Myllypuron. Lisäksi ratakäy-
tävä ylittää myös Lehmijärveen laskevia ojia Kydön-
pellon alueella penkereillä noin 100 m etäisyydellä 
Lehmijärvestä.  

sessä haarassa tavattu ollenkaan kaloja. Läntisen 
haaran vesimäärä oli Pariisin alueella niin vähäinen, 
että koskijakso oli kaloille kulkukelvoton (kuva36). 

Mäyräojan molempien uomien herkkyys arvioidaan 
vähäiseksi tai kohtalaiseksi. 

 

Taulukko 33. Lehmijärven valuma-alue

Kohdevesistö 
 

Sijainti ratakäytä-
vään 

Vesimuo-
dostuma 

Pintavesityyppi Ekologinen 
tila v. 2016 

Fysikaalis- 
Kemiallinen tila 

Nälköönlampi 8,2 ha n. 250 m - - - - 

Myllypuro 
  

ylitys penkereellä - - - - 

Kydönpellonoja 0,1 ylitys penkereellä - - - - 

Lehmijärvi 254 ha n. 100 m  Pienet ja keskikokoi-
set vähähumuksiset 
järvet (Vh) 

Hyvä Hyvä

 

Myllypuron vedenlaadusta ei ole saatavilla ana-
lyysituloksia Hertta-rekisterissä. Todennäköises-
ti puron kalastollinen merkitys on vähäinen. Puron 
herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. Puro laskee Näl-
köönlampeen, jonka uusimmat analyysitulokset ovat 
vuodelta 2012, jolloin pintavedestä on analysoitu 
ainoastaan happipitoisuus (7,1 mg/l). Nälköönlam-
pea ympäröi suo, josta tulee todennäköisesti suu-
rin kuormitus lampeen. Ojastojen vedenlaadusta ei 
ole saatavilla analyysituloksia Hertta-rekisteristä ja 
niiden kalastollinen merkitys arvioidaan vähäiseksi, 
samoin niiden herkkyys.  

Lehmijärven ekologinen ja fysikaalis-kemiallinen tila 
on luokiteltu hyväksi. Lehmijärvi on keskirehevä, vä-
hähumuksinen järvi. Lehmijärveen on laskettu vuo-
desta 2005 lähtien Helsinki–Turun moottoritien hu-
levesiä. Lehmijärven herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

13.3.7. Santojan valuma-alue (23.037)   

Santojan pinta-alaltaan pieni valuma-alue on jaet-
tu 2. jakovaiheen vesistöalueesta Hiidenveden alue 
(23.03). Santojan valuma-alueen suurin vesistö on 
Lempoonlampi (1,26 ha), joka sivuaa ratakäytävää. 
Lempoonlammien kohdalla rata on pääosin kalli-
oleikkauksessa. Lempoonlammin lähiympäristö on 
vanhaa ojitettua ja metsitettyä suoaluetta. Lammen 
pohjoispuolella on kuivattu lampi. Lempoonlammes-

ta ei ole vedenlaatutietoja. Lähiojista on seurattu ve-
denlaatua vuosina 2005 ja 2011.  

Lempoonlampi laskee pohjoiseen. Lempoonlampi 
on hyvin pieni vesistö, jota ei ole luokiteltu. Alueen 
ojavedet ovat lievästi sameita ja kiintoainepitoi-
suus on kohtalainen. Väriluvun (mediaani 400 mgP-
t/l) perusteella ojien vesi on erittäin humuspitoista. 
Typpipitoisuus on humusvesille tyypillinen ja fosfo-
ripitoisuuden perusteella vedet ovat reheviä. Hap-
pipitoisuus on ollut alhainen. Santojan vesistössä ei 
tavata taimenta.

Lempoonlammella ja alapuolisilla ojilla ei ole kalata-
loudellista merkitystä tai muita erityisiä vesiluonto-
arvoja ja alueen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

Taulukko 34.  Santojan valuma-alue

Kohdevesistö Sijainti  
ratakäytävään 

Vesimuodostuma Pintavesityyppi Ekol. tila Fyskem.tila 

Lempoonlampi <50 m, pohjoinen - - - - 
  

2015 ja 2011 
Mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sameus 
FNU 

Sähkönjohta-
vuus  mS/m 

Lempoonlamminoja 0,2 
Lempoonsuonoja 0,1  
n=3 

37 1100 4,8 5 5 17 

 

13.3.8. Lohjanjärven (23.021) ja Horma-
järven (23.025) valuma-alueet 

Ratakäytävä sijoittuu Lohjanjärven ja Hormajär-
ven valuma-alueille. Lohjanjärven valuma-alue 
on 1930 km2 ja järvisyys 12,7 %. Hormajärven valu-
ma-alue on 16,7 km2 ja järvisyys 30,4 %. 

Varsinaiset vesistöylitykset ovat Lohjanjärven valu-
ma-alueella Koivulanselän ja Sepänniemensalmen 
kapeikkojen kohdalla Lohjanjärveen laskevalla Hii-
denvedellä. Ennen Koivulanselkää rata kulkee Äijäs-
suon tunnelissa, joka viettää Koivulanselälle. Siltojen 
välisellä alueella rata kulkee Karnaisten tunnelissa 
Hormajärven valuma-alueen pohjoisosassa. Tunneli 
viettää osittain Koivulanselälle ja osittain Sepännie-
mensalmelle päin. Karnaisten tunnelin pohjoispuo-
lelle välittömään läheisyyteen jäävät Ahvenalampi 
(Hormajärven va), joka on osittain tunnelin kohdal-
la ja Sorvalampi (Lohjanjärven va). Hormajärvi sijait-
see tunnelista lähimmillään noin 400 metrin etäi-
syydellä. Lohjanjärven valuma-alueella rata ylittää 
Hiukoonlammesta Maikkalanselälle laskevan puron 
(Hiukoonlammenoja) sillalla.  
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Taulukko 35. Lohjanjärven ja Hormajärven valuma-alueet 

Kohdevesistö Sijainti ratakäytävään Vesimuodos-
tuma 

Pintavesityyppi Ekol.tila Fys.kem 
tila 

Hiidenvesi 
(23.021) 

Ylitys sillalla Koivulanselkä, 
Sepänniemensalmi 

Maikkalansel-
kä–Aurlahti 

Runsasravintei-
set järvet 

Tyydyt-
tävä 

Tyydyt-
tävä 

Oja Viheriämet-
sän kohdalla 

Ylitys sillalla - - - - 

Ahvenalampi 
(23.025) 

Tunnelin pohjoispuoli, osittain 
tunnelin kohdalla 

- - - - 

Sorvalampi 
(23.021) 

Tunnelin pohjoispuoli, n. 200 m - - - - 

Hormajärvi 
(23.025) 

Tunnelin eteläpuoli, n. 350 m Hormajärvi Pienet ja keski-
kok vähähumuk-
siset järvet 

Tyydyt-
tävä 

Hyvä 

Hiukoonlamme-
noja (23.021) 

Ylitys sillalla - - - - 

 

2005–2018 
Mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sameus 
FNU 

Sähkönjohtavuus 
mS/m 

Koivulanselkä 2 
n=24 

45 1200 9,5 4 9 10,2 

Sepänniemensalmi 3 
n=103 

46,5 1500 9,1 8,6 9,6 11,3 

Maikkalans. Kisakallio 4 
n=19–38 

47 910 8,1 - 5,5 9,2 

Ahvenalampi 1 HAPRO 248 
n=1 

14 460 9,4 - - 4,5 

Hormajärvi syvänne 154 
n=50 

15 340 9,4 1,2 1,2 8,6 

Hiukoonlamminoja 1,2 
n=1 

55 850 8,6 11 21 11 

 
Hiidenvesi on tyypitelty runsasravinteiseksi järvek-
si. Koivulanselän, Sepänniemensalmen ja läheisen 
Maikkalanselän alueet ovat kokonaisfosforin perus-
teella reheviä. Maikkalanselällä tehdyt klorofylli-a 
mittaukset edustavat erittäin rehevää tasoa (chl-a, 
mediaani 26 µg/l). Alueen ekologinen tila on tyydyt-
tävä. Koivulanselällä ja erityisesti Sepänniemensal-
messa on runsasta vesikasvillisuutta, mikä toden-
näköisesti heikentää veden vaihtuvuutta erityisesti 
Sepänniemensalmessa. Pintaveden kiintoainepitoi-
suus ja sameus ovat erityisesti keväällä ja kesällä 
koholla. Sähkönjohtavuus on järvivesille tyypillinen. 
Hiukoonlamminojan vesi on ainoan vedenlaatumit-
tauksen perusteella runsasravinteista, kiintoainepi-
toista ja selvästi sameaa. Hiidenveden herkkyys on 
arvioitu vähäiseksi. Valuma-alue on melko suuri ja 
sekoittumisolot kohtalaiset eikä vaikutusalueella ole 
erityisiä suojelullisia arvoja.  

Hiukoonlamminoja sijaitsee maanviljelys- ja met-
säalueella. Ratakäytävän ylityskohdan lähistöllä ei 
karttatarkastelun perusteella ole taimenen lisään-
tymisen mahdollistavia koskijaksoja, eikä Hiukoono-
jan siten arvioida olevan taimenelle kelpaavaa eli-
nympäristöä. Ojan herkkyys on valuma-alueen koon 
perusteella arvioitu enintään kohtalaiseksi.  

Hormajärvi on  tyypitelty pienet ja keskikokoiset hu-
musjärvet pintavesityyppiin ja sen ekologinen tila on 
tyydyttävä. Järvi on selvästi Hiidenvettä karumpi ja 
kokonaisfosforipitoisuus kuvastaa lievästi rehevää 
vettä. Klorofylli-a-pitoisuus edustaa karua/lieväs-
ti rehevää tasoa (mediaani 3,1 µg/l). Typpipitoisuus, 
kiintoainepitoisuus ja sameus ovat luonteenomaisia 
kirkkaille vesille. Pintaveden happipitoisuus on hyvä 
ja sähkönjohtavuus järvivesille tyypillinen. Horma-
järven syvänteessä on loppukesästä ajoittain hap-

pivajetta. Hormajärven valuma-alueella sijaitseva 
Ahvenalampi on ainoan vedenlaatumittauksen pe-
rusteella lievästi rehevä. Hormajärven herkkyys ar-
vioidaan valuma-alueen koon ja sekoittumisolojen 
perusteella vähäiseksi. Ratalinjauksen lähialueella 
olevat lammet ovat pieniä vesistöjä ja veden vaihtu-
vuus todennäköisesti hidasta, jolloin niiden herkkyys 
muutoksille on kohtalainen. 

13.3.9. Raatinjoen–Myllyojan valu-
ma-alue (23.024) 

Valuma-alue on jaettu Lohjanjärven valuma-aluees-
ta (23.02). Valuma-alueen pinta-ala on 67,26 km2 ja 
järvisyys 12,9 %. 

Kuva 36. Raatinjokea radan ylityskohdasta moottoritielle päin. 

syydessä sekä ylittää Karstunjokeen laskevan Raa-
tinjoen. Ratakäytävän välittömään läheisyyteen jää 
mm. Halarin kohdalla olevia lammikoita. Pienten pu-
rojen ja ojien ylitys tehdään yleisesti rummuilla. Ra-
takäytävä kulkee alueella useissa tunneleissa. Pu-
rojen kautta mm. Kirmusjärveen saattaa kulkeutua 
kuormitusta. Pienikokoinen Heinästö niminen lampi 
ylitetään sillalla. Ratakäytävän pohjoispuolelle jää-
vät lammet (mm. Sevolampi, Saarilampi, Syvälampi) 
laskevat etelään, joten vaikutukset kyseisiin pienve-
siin ovat vähäiset. Kolmpersjärvi ja Hauklampi jäävät 
moottoritien ja ratakäytävän eteläpuolelle. 

Maikkalanselän ja Raatinjoen välisellä alueella on 
yhteensä 4 luonnontilaisen kaltaista tai jokseenkin 
luonnontilaista noroa, jotka saattavat vaatia poikke-
uslupaa (Ritari ym. 2021).

Ratakäytävä ylittää useita pienvesiä (puroja, ojia 
sekä lampia) tai sijaitsee niiden välittömässä lähei-
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Kuva 37. Hämjokea itäisimmällä ylityspaikalla. 

Taulukko 36. Raatinjoen–Myllyojan valuma-alue

Kohdevesistö Sijainti  
ratakäytävään 

Vesimuodostuma Pintavesityyppi Ekol.tila Fys.kem tila 

Haijassuonoja 
(puro) 

Ylitys silllalla - - - - 

Hauklammesta  
laskeva oja 

Ylitys penkereellä  - - - - 

Hauklampi 250 m, etelä - - - - 

Raatinjokeen  
laskeva oja 

Ylitys penkereellä - - - - 

Raatinjoki  (Kars-
tunjoki–Raatin-
joki–Myllyjoki)

Ylitys sillalla Karstunjoki–Raa-
tinjoki–Myllyjoki 

Pienet savimaiden 
joet 

Tyydyt-
tävä 

Tyydyttävä

Kirmusjärveen  
laskeva oja 

Ylitys sillalla - - - - 

Kirmusjärvi 1000 m, etelä Kirmusjärvi Pienet ja keskikok vä-
hähumuksiset järvet 

Tyydyt-
tävä 

Välttävä

Heinästö Ylitys sillalla - - - - 

Sevolampi 300 m, pohjoinen - - - - 

Syvälampi 30 m, pohjoinen - - - - 

Saarilampi <100 m, pohjoinen - - - - 

Kolmpersjärvi >300 m, etelä - - - - 

Hauklampi >300 m, etelä - - - - 

 2005–2017 
Mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sameus 
FNU 

Sähkönjohtavuus 
mS/m 

Haijassuonoja 
n=2 

140 1550 5,4 13,5 22,5 240 

Hauklampi keskiosa 1 ja 2 
n=7–12 

37 860 7,1 2 3,3 5,3 

Raatinjoki 5,0 ja 5,8 
n=22 

69 1500 8,7 8,9 (19,5*) 18,5 11,4 

Kirmusjärvi Isosaari 5 
n=8–12 

45 735 7,5 - 3 9,6 

Nimetön keskiosa 1 
n=1 

55 980 6,4 3 1,5 2,9 

Heinästö keskiosa 
n=2–3 

11 420 7 0,75 0,7 8,2 

Syvälampi keskiosa 2 
n=3 

25 190 8,9 0,6 0,5 4,1 

Saarilampi keskiosa 1 
n=3 

14 510 4,4 0,6 1,3 3,4 

Kolmpersjärvi keskiosa 3 
n=1–4 

12 420 8,3 1,5 1,3 6,1 

*kiintoaine, hieno 

Alueen luokitellut vesistöt ovat tyydyttävässä eko-
logisessa tilassa. Kirmusjärvi ja useat alueen ojat/
purot ovat reheviä. Raatinjoki on rehevä ja savi-
samea. Alueen pienet lammet sekä Kolmpersjärvi 
ovat aineiston perusteella lievästi reheviä ja kirk-
kaita vesistöjä. Osa pintavesistä on väriluvun pe-
rusteella selvästi humuksisia (Haijassuonoja, Hauk-
lampi, Raatinjoki, Saarilampi). Sähkönjohtavuus on 
valtaosassa vesistöjä sisävesille tyypillinen. Pienten 
purojen, ojien ja lampien valuma-alueiden perusteel-
la herkkyys arvioidaan enintään kohtalaiseksi. Raa-
tinjoen ylityskohdassa ei havaittu erityisiä luonnon-
arvoja ja herkkyys arvioidaan enintään kohtalaiseksi.  

13.3.10. Hämjoen valuma-alue (23.074) 

Valuma-alueen pinta-ala on 47,71 km2. Ratakäytä-
vä ylittää Hämjoen kolme kertaa. Ylitykset tehdään 
silloilla. Muutoin ratalinjaus on penkereellä tai kalli-
oleikkauksessa. Ratalinjaus viettää Hämjokea kohti. 
Lisäksi valuma-alueelle sijoittuu Sorvasto niminen 
lampi sekä Hämjokeen laskeva Siitoonoja. Sorvaston 
valuma-alueesta vain pieni osa sijaitsee ratakäy-
tävällä. Ratakäytävän eteläpuolelle jäävien järvien 
(mm. Siitoonjärvi, Kaitajärvi) valuma-alueet ovat ra-
takäytävän ulkopuolella. 

Taulukko 37.  Hämjoen valuma-alue

Kohdevesistö Sijainti ratakäytävään Vesimuodostuma Pintavesi-
tyyppi 

Ekol.tila Fys.kem. 
tila 

Sorvasto <800 m, P - - - - 

Hämjoki Kolme ylitystä sillalla Hämjoki Pienet savi-
maiden joet 

Erinomainen Erinomai-
nen

Siitoonoja Ylitys penkereellä - - - - 

2005–2017  (Sorvasto 2001) 
Mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sameus 
FNU 

Sähkönjohtavuus  
mS/m 

Sorvasto 
n=1 

80,5 1120 6,8 6,8 12 10,5 

Hämjoki 3,5 ja 6,1 
n=25 

32 840 9,7 6,5 10 11,4 

Siitoonoja 0,7 
n=1 

41 890 9,3 - 21 5,1 

Suursimpukkainventoinnissa (Leinikki ym. 2019) 
Hämjoen tutkimuslinjoilta tavattiin yksittäisiä uhan-
alaisia luontodirektiivin IV (a) liitteen vuollejokisim-
pukoita. Liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen häiritseminen ja heikentäminen on kielletty. 
Kansallisella tasolla laji on rauhoitettu luonnonsuo-
jelulain (1096/1996) nojalla. Samaisessa tutkimuk-
sessa Hämjoen vesi havaittiin kirkkaaksi. 

Syksyllä 2019 toteutetussa sähkökoekalastuksessa 
Hämjoen itäisimmästä ylityskohdasta saatiin saa-
liiksi särkiä, kivisimppuja ja täplärapuja. Taimenta ei 
saatu saaliiksi, vaikka itäisimmän ylityskohdan kos-
kialue havaittiin taimenen poikastuotantoon so-
veltuvaksi alueeksi. Keskimmäinen ja läntisin yli-
tyskohta olivat hitaasti virtaavia syväksi kaivettuja 
peltouomia, joissa sähkökalastus ei ollut mahdollis-

Hämjoki on tyypitelty pieneksi savimaiden joeksi ja 
sameus sekä ravinnepitoisuus ovat ko. jokityypil-
le ominaiset. Hämjoki on erinomaisessa ekologises-
sa tilassa. Siitoonoja ja Sorvasto ovat vedenlaadun 
perusteella reheviä. Hämjoki (med 100 mgPt/l) ja Sii-
toonoja (med 250 mgPt/l) ovat väriluvun perusteella 
humuksisia.  
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Taulukko 38.  Suomusjärvenjoen valuma-alue

Kohdevesistö Sijainti ratakäytä-
vään 

Vesimuodos-
tuma 

Pintavesityyppi Ekol tila Fys.kem 
.tila 

Lahnajärvestä Suomusjär-
veen laskeva puro 

Ylitys sillalla - - - - 

Suomusjärvi n. 500 m, etelä Suomusjärvi Matala humus-
järvi 

Hyvä Hyvä 

Syvälammesta Koskenala-
seen laskeva puro 

Ylitys sillalla - - - - 

Koskenalanen <200 m, etelä - - - - 

Koskenalasen alapuoliset 
vesistöt 

>200 m, etelä - - - - 

1983–2014 
Mediaani 

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi  
mg/l 

kiintoaine  
mg/l 

Sameus 
FNU 

Sähkönjohtokyky  
mS/m 

Suomusjärvi (1983–2014) 
n=5–21 

28,5 570 7,2 3,5 3,1 6,3 

Suomusjärvenjoki (2005) n=1 58 810 8,6 7 11 6,8 

Syvälampi 1 Koskenalanen 
(2005–2012) 
n=49 

12 690 7,6 1,4 1,3 12,6 

Syvälampi 2 Koskenalanen 
(2005–2012) 
n=96 

15 745 7,6 2 1,9 14,4 

Syvälampi (Koskenalanen, 
1983)  n=1–5 

9 495 8,1 - 0,7 9,1 

Vähä-Ruona (1983) 
n=1–4 

12 535 6,4 - 0,9 8,6 

Iso-Ruonajärvi (1983) 
n=1–5 

10 - 9,0 - 1,1 6,9 

Kivisoja (2005) n=1 32 920 8,7 2 1,3 6,9 
 

luontodirektiivin vesiluontotyyppejä: karut kirkas-
vetiset järvet, humuspitoiset järvet ja lammet, Fen-
noskandian luonnontilaiset jokireitit sekä pikkujoet 
ja purot. Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia 
arvioidaan erillisessä päivitetyssä Natura-arviointi-
raportissa.      

Koskenalasen vesistöt ovat pieniä ja sijaitsevat Na-
tura-alueella, jonka tavoitteena on mm. vesiluonto-
tyyppien suojelu. Alueen herkkyys arvioidaan suu-
reksi. Suomusjärven valuma-alue on kohtalaisen 
suuri ja pääosa valumasta tulee Suomusjärveen jär-
ven eteläpuolelta. Suomusjärven ja siitä laskevan 
Suomusjärvenjoen herkkyys arvioidaan enintään 
kohtalaiseksi. Lisäksi alueella on vähäisiä ojia, joiden 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi.  

13.3.12. Aneriojoen alaosan alue (24.071) 

Aneriojoen alaosan ja sen yläpuolisen valuma-alueen 
koko on 126,3 km2. Ratakäytävä ylittää Aneriojoen 
laakson sillalla, jonka kokonaispituus on 785 m. Silta-
paikka sijaitsee noin 1,6 km Aneriojärven alapuolella. 
Ratalinja ohittaa Kukuttimen noin 250 m etäisyydel-
tä. Kukuttimen lasku-uoma ylitetään rummulla. Riit-
järvestä Aneriojokeen laskeva Riitjärvenoja ylitetään 
rummulla. Kukuttimen lasku-uoma ja Riitjärvenoja 
laskevat Aneriojokeen noin 0,7 km Aneriojoen silta-
paikan yläpuolella. 

Aneriojärven eteläpuolella Ahtialan kohdalla rata-
käytävällä sijaitsee jokseenkin luonnontilainen noro 
(Ritari ym. 2021).

Pintavesityypiltään keskisuuriin kangasmaiden jokiin 
kuuluva Aneriojoki on ekologiselta ja fysikaalis-kemi-
alliselta tilaltaan tyydyttävä. Aneriojoki alkaa Aneri-

Taulukko 39. Anerionjoen alaosan alue

Kohdevesistö  Sijainti ratakäytävään   
   

Vesimuo-
dostuma  

Pintavesi  
tyyppi  

Ekologinen 
tila   

Fysikaalis-  
Kemiallinen tila   

Aneriojoki  ylitys sillalla - Keskisuuret kan-
gasmaiden joet 

Tyydyttävä Tyydyttävä 

Kukutin 250 m ratalinjasta ete-
lään 

- - - - 

Riitjärvenoja ylitys rummulla - - - - 

Lampi 50 m ratalinjasta etelään - - - - 

2008–2016  
(n = 17)  

Kok-P  
µg/l  

Kok-N  
µg/l  

Happi   
mg/l  

kiintoaine   
mg/l  

Sähkön johtokyky   
mS/m  

Sameus  
FNU  

Aneriojoki mediaani  62 940 10,8 17,5 9 28 
  

ta, eivätkä ne ole taimenelle soveltuvaa elinympäris-
töä.  

Hämjoen herkkyys arvioidaan vuollejokisimpukan 
esiintymisen perusteella suureksi. Vaikutusalueen 
muilla vesistöillä ei ole erityisiä luontoarvoja. Vesis-
töt ovat melko pieniä, mikä heikentää sekoittumiso-
loja, jolloin herkkyydeksi arvioidaan enintään kohta-
lainen. Lisäksi alueella on vähäisiä todennäköisesti 
kausikuivia ojia, joiden herkkyys arvioidaan vähäi-
seksi.   

Hämjoen varressa Miilumäen lähellä sijaitsee luon-
nontilainen noro (Sitowise 2017).  

Lohjalla on yhteensä 4 kohdetta, jotka saattavat 
vaatia vesilain mukaisen poikkeuluvan sekä noin 14 
kohdetta, jotka saattavat vaatia vesiluvan. 

Salossa ratakäytävä sijoittuu useille kolmannen ja-
kovaiheen valuma-alueille. 

13.3.11. Suomusjärvenjoen valuma-alue 
(24.034) 

Valuma-alue on jaettu Kurkelanjoen 2. jakovaiheen 
alueesta ja sen pinta-ala on 29,22 km2 ja järvisyys 
8,86 %. Ratakäytävän lähistölle sijoittuvat valu-
ma-alueen suurimmat järvet ovat Lahnajärvi ja Suo-
musjärvi. Ratakäytävä sijoittuu näiden järvien väliin 
niin että Lahnajärvi jää sekä radan että moottori-
tien pohjoispuolelle eikä sen valuma-alue ulotu ra-
takäytävälle. Lahnajärven itäpuolella ratakäytävällä 
sijaitsee jokseenkin luonnontilainen kosteikkoalue, 
joka saattaa olla pohjavesivaikutteinen (Ritari ym. 
2021). Maastokäynnillä ei selvinnyt onko alue läh-

teikköä vai soistumaa. Vesipinnassa ei havaittu pulp-
puamista. Suomusjärven valuma-alue on 10,9 km2 ja 
ratakäytävä leikkaa sen valuma-aluetta. Ratalinjaus 
kulkee penkereessä tai kallioleikkauksessa. Lahna-
järvestä Suomusjärvenjokeen laskevan puron koh-
dalla rata on penkereessä. Lisäksi ratakäytävä ylit-
tää/sivuaa pieniä ojia (mm. Kylmäoja, Kivisoja) sekä 
Syvälammen ja Koskenalasen välisen puron. Syvä-
lammen valuma-alue jää ratakäytävän pohjoispuo-
lelle. Koskenalasen ja lammen alapuolisten pinta-
vesien valuma-alueet ovat ratakäytävän alueella. 
Ratakäytävän luontaisen kaltevuuden perusteella 
rakentamisen aikaiset pintavedet kulkeutuvat joko 
Lapinsuolle tai Veikkolan suuntaan. 

Suomusjärvi on tyypitelty matalaksi humusjärveksi 
ja väriluvun perusteella valuma-alueen pintavedet 
ovat pääasiallisesti humuksisia. Suomusjärven eko-
loginen ja kemiallinen tila ovat hyviä ja tavoitetila on 
saavutettu. Kokonaisfosfori ja klorofylli-a (mediaani 
11,5 µg/l, 1983–2014) viittaavat rehevään vesistöön. 
Alueen pintavedet ovat pääasiassa kirkkaita. Kos-
kenalasen järviketjun vesistöt ovat lievästi reheviä 
kirkkaita vesistöjä. Alueen vesistöjen sähkönjohta-
vuus on sisävesille tyypillinen. 

Lahnajärvestä Suomusjärvenjokeen laskevan puron 
sähkökoekalastuksessa syksyllä 2019 saatiin saa-
liiksi vain yksi ahven ja yksi kiiski. Puron vesi oli mel-
ko kirkasta ja 110-tien ja moottoritien välinen uoman 
osa soveltuisi taimenenkin elinalueeksi, joskin ku-
tualustaksi kelpaavat pohjasoraikot puuttuivat. 

Osa Koskenalasen yläpuolista uomaa, Koskenala-
nen sekä Vähä-Ruonaan virtaava lasku-uoma kuu-
luvat Kiskonjoen latvavedet (FI0200120) Natura 
2000 -alueeseen. Natura-alueella esiintyy seuraavia 
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Kuva 38. Aneriojoen taimen syksyllä 2019. 

Aneriojoen idästä laskeva sivu-uoma, joka kerää ve-
siä Kukuttimelta ja pienistä sivuhaaroista koekalas-
tettiin sähkökalastuslaitteella syksyllä 2019. Pie-
net sivuhaarat havaittiin kalaston elinympäristöinä 
liian pieniksi, todennäköisesti kausikuiviksi ja talvisin 
pohjaa myöten jäätyviksi. 

Kukutin sijaitsee 250 m etäisyydellä ratalinjasta ja 
veden virtaussuunnassa on ylävirran puolella. Ra-
takäytävän hulevedet eivät kulkeudu Kukuttimeen. 
Kukutinta ympäröi luonnonsuojelualue ja sen valu-
ma-alue on pieni, mistä johtuen veden vaihtuvuus on 
hidasta. Kukuttimen herkkyyden arvioidaan olevan 
suuri. 

Riitjärvenoja kuuluu Aneriojärven valuma-aluee-
seen. Riitjärvenoja saa alkunsa Riitjärvestä, joka 

tasaa virtaamanvaihteluita Riitjärvenojassa. Riit-
järvenojassa ei ole merkittäviä luontoarvoja ja sen 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Riitjärven pohjois-
puolella ratalinjasta 50 m etelään sijaitsee lampi, 
jolla ei karttatarkastelun perusteella ole lähtö- tai 
tulouomia. Sen valuma-alue on pieni ja ratakäytävä 
sijoittuu lammen valuma-alueelle. Lammen tulovir-
taaman säilyttämiseksi radan alitse on rakennettava 
rumpu. Valuma-alueen pienen koon ja hitaan veden 
vaihtuvuuden vuoksi lammen herkkyys on suuri. 

13.3.13. Puosteenojan valuma-alue 
(24.074) 

Puosteenojan valuma-alueen koko on 16,0 km2. 
Puos teenoja purkaa Aneriojärveen ja edelleen Ane-
riojokeen. Puosteenojan valuma-alueen latvaosalla 
sijaitsee radan alustavan yleissuunnitelmavaiheen 
jälkeen patoamalla muodostettu lampi.  Noin puolet 
lammen pinta-alasta jää radan ja ratapenkereen alle. 
Valuma-alue radan yläpuolisella alueella on noin 75 
ha ja radan alitus toteutetaan rummulla. Lammes-
sa on havaittu viitasammakoita ja etenkin radan alle 
jäävässä eteläosassa on viitasammakon soitimel-
le soveltuvaa aluetta. Lammen herkkyys arvioidaan 
viitasammakon esiintymisen vuoksi suureksi. 

Aneriojoen alaosan näytepisteeltä on yksittäisil-
tä vedenlaatutuloksia vuosilta 2008–2016. Vuoden 
2008 näytteistä ei ole analysoitu kiintoainetta, joten 
kiintoaineen osalta n = 12. Aneriojoen keskimääräi-
nen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 81 µg/l ja ko-
konaistyppipitoisuus 1418 µg/l vuosien 2006–2012 
aikana (Saaristomeren valuma-alueen pintavesien 
toimenpideohjelma vuosille 2016–2021). Aneriojoen 
koealoilla ei vuoden 2019 tutkimuksissa havaittu 
vuollejokisimpukkaa, mutta sitä on aiemmin havait-
tu joen alapuolisilla osilla. Syksyllä 2019 toteutetus-
sa sähkökoekalastuksessa saatiin neljän kilometrin 
etäisyydellä ylityspaikasta alavirtaan sijaitsevalta 
koealalta saaliiksi särkien ohella yksi taimen ja kuha. 
Toisesta taimenesta tehtiin myös näköhavainto. 
Aneriojoen herkkyys arvioidaan lajihavaintojen pe-
rusteella suureksi. 

Taulukko 40. Hirsijärven valuma-alue 

Kohdevesistö  Sijainti ratakäytävään   Vesimuo-
dostuma  

Pintavesi  
tyyppi  

Ekologinen 
tila  

Fysikaalis-  
Kemiallinen tila   

Hirsijärvi ylitys sillalla - Keskikokoinen 
humusjärvi 

tyydyttävä tyydyttävä 

Norsjoki ylitys sillalla/ylitys 
rummulla 

- - - - 

Kave-Rytkö Peittää osittain - - - - 

1994–2016  
(n = 16–25)  

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi 
mg/l 

kiintoaine 
mg/l 

Sähkön johtokyky 
mS/m 

Sameus 
FNU 

Hirsijärvi 
mediaani  

50 870 7,9 - 7,9 15,5 

1981–1996  
(n = 3)  

Kok-P  
µg/l  

Kok-N  
µg/l  

Happi   
mg/l  

kiintoaine   
mg/l  

Sähkön-  
johtokyky   

mS/m  

Sameus  
FNU  

Kave–Rytkö 
mediaani  

28  1025 4,65 1,14 4,3 0,65 

 

13.3.14. Hirsijärven alue (24.062) 

Valuma-alueen koko on 89,2 km2. Ratakäytävä ylit-
tää Norsjärven Sammalonsalmen kohdalta sillalla. 
Noin 0,9 km Sammalonsalmesta lounaaseen Hirsi-
järveen laskee Norsjoki, joka saa alkunsa Kave–Ryt-
köstä. Ratakäytävä ylittää Norsjoen kahdesti, ala-
virran osalla sillalla ja ylävirralla rummulla. Rata 
ylittää lisäksi neljä Norsjoen sivuojaa, joista yksi saa 
alkunsa Mustalammista ja yksi lähteestä. Sivuojat 
ylitetään rummuilla. Ratapenger peittää pienen osan 
Kave–Rytkön pohjoisosaa ja sen tulouomaan ylite-
tään rummulla.  

Pintavesityypiltään Hirsijärvi on keskikokoinen hu-
musjärvi. Sen ekologinen ja fysikaalis-kemiallinen 
tila on tyydyttävä. Hirsijärven pinnankorkeutta sään-
nöstellään Kaunistonkosken säännöstelypadolla.  

Hirsijärven valuma-alue on suuri ja veden vaihtu-
vuus salmessa nopea. Salmessa ei ole havaittu mer-
kittäviä luontoarvoja. Hirsijärven herkkyys arvioi-
daan vähäiseksi.  

Sammalonsalmen itäpuolisessa lahdessa on havait-
tu viitasammakkoa. Rantalan rautatietunnelin hu-
levedet johdetaan kyseisen lahden alueelle. Niiden 
laadulliseen ja määrälliseen hallintaan tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. 

Norsjoen uoma saa alkunsa Kave–Rytköstä. Radan 
ylityspaikkojen välillä Norsjokeen laskee pohjoisesta 
kaksi sivuhaaraa ja etelästä neljä pienempää noroa/
ojaa. Ratalinja ylittää rummulla kaikki sivuhaarat. 
Norsjoesta ei ole vesinäytetietoa Hertassa. Syksyllä 
2019 toteutetussa sähkökoekalastuksessa Norsjoen 
alaosasta saatiin saaliiksi kolme ahventa. Norsjoes-
sa ei ole havaittu taimenta tai vuollejokisimpukkaa ja 
sen herkkyys arvioidaan enintään kohtalaiseksi.  

Valuma-alueeltaan pienen Kave–Rytkön vesinäyttei-
den määrä on vähäinen ja ne ovat vuosilta 1981–1996. 
Kave–Rytkön happipitoisuus on alhainen. Alhainen 
happipitoisuus voi johtua pohjavesivitauksesta lam-
peen tai valuma-alueen suolta peräisin olevan hu-
muksen hajoamisen hapenkulutuksesta. Alhainen 
kiintoainepitoisuus ja sameus viittaavat vahvemmin 
pohjavesivaikutukseen. Ratalinja kulkee Kave–Ryt-
kön kohdallea pengertäytöllä. Pengertäyttö peittää 
pienen osan Kave–Rytkön pohjoisosasta ja tulouo-
ma ylitetään rummulla. Pienestä valuma-alueesta ja 
alhaisesta vedenvaihtuvuudesta johtuen Kave–Ryt-
kön herkkyyden arvioidaan olevan suuri. 

Kave–Rytkön lähellä on havaittu Sitowisen (2017) 
luontoselvityksessä luonnontilainen lähde, jota ei 
enää vuoden 2021 pienvesiselvityksessä (Ritari ym. 
2021) löytynyt. Alueella on tehty hakkuita ja harven-
nuksia

Hirsijärvestä on otettu vesinäytteitä kolmen vuoden 
välein pääsääntöisesti kevättalvella ja keskikesäl-
lä. Vuodesta 2007 alkaen on otettu lisäksi 1–2 näy-
tettä elo–lokakuun välisenä aikana. Vesinäytetulok-
sista on havaittavissa syvemmissä vesikerroksissa 
suurempia ravinnepitoisuuksia ja sameusarvoja sekä 
ajoittaista hapettomuutta. Hirsijärven keskimääri-
nen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 38 µg/l ja ko-
konaistyppipitoisuus 618 µg/l vuosien 2006–2012 
aikana (Saaristomeren valuma-alueen pintavesien 
toimenpideohjelma vuosille 2016–2021). 

ojärvestä ja laskee Kurkelanjokeen. Aneriojoessa on 
vaelluseste noin 1,3 km etäisyydellä Kurkelanjoesta. 
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13.3.15. Perniönjoen keskiosan valu-
ma-alue (24.042) 

Perniönjoen keskiosan valuma-alueen koko on 
188,2 km2. Ratakäytävä ylittää Muurlanjoen laakson 
kahdella, yhteensä 1518 m pitkillä silloilla. Muurlan-
jokeen siltapaikan pohjoispuolella laskeva Myllyjoki 
saa alkunsa Metsä-Valkjärvestä. 

13.3.16. Vähäjoen valuma-alue (25.009) 

Vähä- eli Salmijoen valuma-alue 40,2 km2. Sen lat-
voilla on Korvenmäen jätteenkäsittelylaitos ja Kur-
jenpahna–Ristinummen pohjavesialue. Ratakäytävä 
ylittää Vähäjoen kolmesti, kaksi ylintä rummuilla ja 
Salon keskustan alueella sillalla. Melkkomäen tun-
nelin kuivatusvedet pumpataan Pitkäsuon alueelle.

Vähäjoessa on vaellusesteen muodostava pato radan 
rumpujen välisellä alueella. Taimenia ei tutkimuksissa 
havaittu. Syksyllä 2019 Vähäjoen Myllyoja-nimises-
sä latvahaarassa toteutetussa sähkökalastuksessa 
saatiin saaliiksi yksi hauki sekä runsaasti kolmipiik-
kejä, kivennuoliaisia ja pikkunahki aisia. Kohteella oli-
si potentiaalia toimia taimenen lisääntymisalueena, 
jos sinne lisättäisiin kutualustaksi sopivaa pohjaso-
raa. Vähäjoen eteläisemmästä haarasta saatiin säh-
kökalastuksessa kivennuoliaisia ja yksi pikkunahkiai-
nen. Taimenta ei siis 2019 havaittu millään koealalla. 
Vähäjoen Myllyojan latvahaara muistuttaa ratakäy-
tävän kohdalla jokseenkin luonnontilaista noroa (Ri-
tari ym. 2021). Vähäjoen pääuoma todettiin taimenen 
elinympäristöksi kelpaamattomaksi umpeenkasva-
neeksi peratuksi ränniksi. Vähäjoesta on vesinäyte-
analyysejä kolme kappaletta 1960-luvulta. Tuloksia 
ei käytetty Vähäjoen nykytilan arvioinnissa. Vähäjoen 
herkkyyden arvioidaan olevan kohtalainen. 

13.3.17. Uskelanjoen alaosan alue 
(25.001) 

Salon- eli Uskelanjoen valuma-alue 566 km2. Rata-
käytävä ylittää Uskelanjoen Salon keskustan alueel-
la nykyisen rautatiesillan ylävirran puolella.  

Taulukko 41. Perniönjoen keskiosan valuma-alue.

Kohdevesistö  Sijainti ratakäytävään   
   

Vesimuo-
dostuma  

Pintavesi  
tyyppi  

Ekologinen 
tila   

Fysikaalis-  
Kemiallinen tila  

Muurlanjoki ylitys sillalla - - - - 

Myllyoja ylitys rummulla - - - - 

Lampi peittyy kokonaan - - - - 

Lampi tunnelissa alitse - - - - 
 

Muurlanjoen yläpuolinen Ylisjärvi on säännöstel-
ty. Muurlan jätevedenpuhdistamo on sijainnut 750 
m Ylisjärven alapuolella ja noin 250 m Myllyojan 
haaran yläpuolella. Puhdistamon toiminta on pää-
tynyt helmikuussa 2017 Saloon johtavan siirtovie-
märin valmistuttua. Ratalinja sijaitsee noin 0,9 km 
Myllyojan haaran alapuolella ja Muurlanjoki kulkee 
osittain/kokonaan sillan alla noin 0,5 km matkalla. 
Muurlanjoessa on radan alapuolisella osalla kak-
si vaellusestettä. Muurlanjoesta ei ole sähkökalas-
tustietoa, mutta karttatarkastelun perusteella se ei 
sovellu taimenen elinalueeksi laajalla alueella rata-
linjauksen alapuolella. Perniönjoessa, johon Muur-
lanjoki laskee, sähkökoekalastus on tehty vuonna 
2018, eikä sielläkään tavattu taimenta. 

2006–2018  
(n = 25–26)  

Kok-P 
µg/l 

Kok-N 
µg/l 

Happi 
mg/l 

kiintoaine 
mg/l 

Sähkönjohtokyky 
mS/m 

Sameus 
FNU 

Muurlanjoki A 110 1200 9,3 - 12 46 

Muurlanjoki B 
mediaani  

115 1300 8,55 - 1 - 

 

Vuosien 2014–2017 Muurlan- ja Perniönjoen tarkkai-
luraporttien perusteella vedenlaatu Muurlanjoen 
tarkkailupisteillä ei merkittävästi ravinteiden osalta 
poikkea Ylisjärven vedenlaadusta (Lounais-Suomen 
vesi- ja ympäristötutkimus Oy). Näytteenottopiste 
A sijaitsee käytöstä poistetun jätevedenpuhdista-
mon kohdalla ja piste B Myllyojan haaran alapuolel-
la. Muurlanjoen herkkyyden arvioidaan olevan vä-
häinen. 

Sivuhaara Myllyoja saa alkunsa Metsä-Valkjärves-
tä, joka sijaitsee valuma-alueen rajan läheisyydes-
sä. Ratalinja ohittaa Metsä-Valkjärven tunnelissa 
valuma-aluerajaa pitkin. Myllyojan valuma-alueel-
la oleva pieni lampi sijaitsee tunnelin suun kohdalla. 
Myllyojassa ei ole havaittu taimenta tai simpukoita. 
Myllyojassa on sähkökalastettu vuonna 2018 noin 
200 m ratalinjauksen alapuolella (Koekalastusre-
kisteri). Sähkökoekalastuksen saalis koostui kiven-
nuoliaisista ja yhdestä pikkunahkiaisesta. Myllyojan 
herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Taulukko 42. Vöhöjoen valuma-alue.  

Kohdevesistö  Sijainti ratakäytävään   Vesimuodos-
tuma  

Pintavesi  
tyyppi  

Ekologinen 
tila   

Fysikaalis-  
Kemiallinen tila    

Vähäjoki ylitys sillalla / ylitys 
sillalla /ylitys rum-
mulla 

- - - 

  
Taulukko 43.  Uskelanjoen alaosan valuma-alue.

Kohdevesistö  Sijainti ratakäytävään   
   

Vesimuodos-
tuma  

Pintavesi  
tyyppi  

Ekologinen 
tila   

Fysikaalis-  
Kemiallinen tila   
   

Uskelanjoki  ylitys 
sillalla 

- Keskisuuret 
savimaiden 

joet 

Välttävä Huono 

 

Uskelanjoki on vesimuodostumatyypiltään keski-
suuri savimaiden joki, sen ekologinen tila on välttä-
vä ja fysikaalis-kemiallinen tila huono. Uskelanjoen 
pääuomassa ei ole vaellusesteitä, ja siihen nousee-
kin alkuperäistä ja istutettua meritaimenta. Uskelan-
joessa tiedetään esiintyvän myös vuollejokisimpuk-
kaa (Sopanen ym. 2014), vaikka sitä ei ratalinjauksen 
ylityskohdassa havaittu vuoden 2019 tutkimukses-
sa (Alleco 2019). Uskelanjoen keskimääärinen koko-
naisforfori on ollut 173 µg/l ja kokonaistyppi 2040 
µg/l vuosien 2006–2012 aikana (Saaristomeren va-
luma-alueen pintavesien toimenpideohjelma vuosil-
le 2016–2021). Uskelanjoen herkkyys arvioitiin lajis-
totietojen perusteella suureksi.  

Salossa arvioidaan olevan yhteensä 5 poikkeuslupaa 
vaativaa pienvesikohdetta sekä noin 15 vesilupakoh-
detta. 



120 Väyläviraston julkaisuja 69/2022
Espoo–Salo -oikorata yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset

Stampforsenin koskialueen (n. kilometri 25) molem-
min puolin tullaan tekemään suuria kallioleikkauksia. 
Joki ylitetään ratasillalla, jonka tukirakenteita ei si-
joiteta uomaan. Louhintatöistä johtuva kiintoaine- 
ja räjähdeaineperäinen typpikuormitus kohdistuu 
Gumbölenjokeen sekä virtaussuunnassa alapuoli-
seen Dämman-järveen. Dämmanin fysikaalis-kemi-
allinen tila on luokiteltu hyväksi ja järven herkkyys 
on arvioitu kohtalaiseksi. Vesistövaikutusten mer-
kittävyys arvioidaan lieventämistoimet huomioiden 
vähäiseksi/kohtalaiseksi koska sekoittumisolot ovat 
melko hyvät.  

Pohjoisin Gumbölenjoen ylitys sijaitsee kilometril-
lä 26,2 ja ylitys toteutetaan ratasillalla. Siltatöiden 
aiheuttamat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Ra-
kentamistöiden aiheuttama kiintoainekuormituksen 
arvioidaan kohdistuvan vain Svartbäkträsketiin, eikä 
vaikutusten arvioida olevan havaittavissa alapuo-
lella sijaitsevassa Kvarnträsk-järvessä. Vaikutusten 
merkittävyys arvioidaan vähäiseksi/kohtalaiseksi.  

Happamien sulfaattimaiden todennäköisyys on suu-
ri Espoonjoen laaksoalueella ja kohtalainen Gum-
bölenjoen laaksossa sekä Svartbäckträsket–Nupu-
rinjärven välisellä alueella, joten sulfaattimaat tulee 
huomioida rakentamisaikaisten hulevesien hallin-
nassa. 

Kilometrivälillä 28–32 merkittävimmät virtavedet 
ovat Kakarlammenoja ja Pitkänen-järvi. Kilometril-
lä 28,2 sijaitsee Kakarlammen laskuoja, joka ylite-
tään penkereellä. Todennäköisesti uoma putkitetaan 
osittain. Kohteen herkkyys on arvioitu kohtalaisek-
si, koska puron valuma-alue on pieni ja alapuolises-
sa vesistössä sijaitsee paikallisesti arvokas luonto-
kohde. Kolmirannan kohdalla rata on tunnelisssa ja 
tunnelivedet johdetaan maastoon, jossa tapahtuu 
imeytymistä.  Espoon ja Kirkkonummen rajan lähei-
syydessä sijaitseva Pitkänen-järven pohjoisranta 
sekä järven ja Vuohilammen välinen uoma ylitetään 
ratasillalla kilometrin 32 kohdalla. Lähtökohtana on 
säilyttää vesistökohteet mahdollisimman koske-
mattomina. Vesistön luoteispuolella ratalinja kulkee 
kallioleikkauksessa, jonka louhintatöistä voi aiheu-
tua vaikutuksia järveen, sillä radan kaltevuus viettää 
Pitkäseen päin. Vaikutusten arvioidaan olevan vähäi-
siä kielteisiä.  

Merkittävin vesistökohde kilometrivälillä 32–36 on 
Pikaraistenoja. Pikaraistenoja sijaitsee kilometril-
lä 33,2 ja se ylitetään penkereellä. Todennäköisesti 
uoma putkitetaan, jolloin rakennustöiden aikana voi-
daan havaita ohimeneviä muutoksia ojan sameusta-
sossa. Pikaraistenoja laskee Haukilampeen, mutta 

13.4  Vaikutukset 

13.4.1. Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen merkittävimmät kielteiset pintavesivaiku-
tukset ovat rakentamisen aikaisia vaikutuksia, jotka 
syntyvät mm. kasvillisuuden poistosta, maan kuo-
rinnasta ja kyseisistä toimenpiteistä aiheutuvasta 
maanpinnan häiriintymisestä, mahdollisesti tarvit-
tavasta pohjaveden pinnan laskusta sekä työmaa-
vesien mukana kulkeutuvasta kiintoaine- ja ravinne-
kuormituksesta sekä mahdollisesti kiintoaineeseen 
sitoutuneiden haitta-aineiden (esim. raskasmetal-
lit) kuormituksesta. Rakentamistöiden aiheuttamat 
vaikutukset ovat luonteeltaan väliaikaisia. Pintave-
sivaikutusten kannalta merkittävimpiä suunnitte-
lukohteita ovat tunnelit, kallioleikkaukset ja suuret 
penkereet sekä sillat, jotka sijoittuvat vesistöjen lä-
heisyyteen.  

Louhinta lisää räjähdeaineperäisen nitraattitypen 
huuhtoumaa aiheuttaen typpikuormitusta läheisiin 
pintavesiin. Tunnelien louhinnat kestävät tunnelin pi-
tuudesta riippuen noin 1–2 vuotta. Sulfidisavimaiden 
käsittely voi aiheuttaa hapanta valumaa. Rakentami-
sen yhteydessä maaperää joudutaan usein kuivatta-
maan alentamalla pohjavedenpinnan tasoa erilaisin 
ojitusmenetelmin, jolloin ratakäytävän välittömässä 
läheisyydessä olevien pienvesistöjen tai virtavesien 
vesitaseessa saatetaan havaita muutoksia. Raken-
tamisen aikana työalueella on runsaasti työkoneita, 
mihin sisältyy polttoainevuotojen riski.  

Radan käytön aikaiset kielteiset pintavesi- ja vesie-
liöstövaikutukset aiheutuvat hulevesien kuormituk-
sesta sekä vaarallisten aineiden kuljetusonnetto-
muuksiin liittyvästä pintavesien pilaantumisriskistä. 
Taimenen kannalta myös vesistönylityksien raken-
tamisen aiheuttamat väliaikaiset nousuesteet voi-
vat haitata vaelluskaloille välttämätöntä liikkumista 
uomassa. Käytön aikaiset vaikutukset on tunnistettu 
vähäisiksi. 

Vesistövaikutusten merkittävyyden arviointiin vai-
kuttavia tekijöitä ovat: suunnitellut toimenpiteet, 
vaikutusten kesto ja kohdentuminen sekä vesistön 
herkkyys, nykytila, palautuvuus ja käyttö. Vaikutus-
arvioinnissa huomioidaan myös vesienhoidon tavoit-
teet niiden vesistöjen osalta, joille tavoitteet on ase-
tettu. 

järvi on niin kaukana ratalinjasta, etteivät vaikutuk-
set ulotu sinne saakka. Pikaraistenojan herkkyys on 
arvioitu kohtalaiseksi ja vaikutusten merkittävyys 
arvioidaan vähäiseksi.  

Kilometrivälillä 36–40 sijaitsee muutamia pieniä 
virtavesiä. Kilometrivälillä tehdään penkereitä, kal-
lioleikkauksia ja siltoja. Kilometrin 37 kohdalla yli-
tetään Perälänjärvestä Lamminjärveen laskeva Vä-
lioja ratasillalla. Siltatöiden vaikutus reheviin ja 
savisameisiin vesistöihin vedenlaatuun arvioidaan 
merkittävyydeltään vähäiseksi. Kilometrivälillä si-
jaitseva, Palojärveen laskeva oja ylitetään myös 
ratasillalla. Silta- ja louhintatöistä aiheutuvat ve-
sistövaikutukset alapuoliseen, runsasravinteiseen 
Palojärveen arvioidaan merkityksettömiksi järven 
suuren pinta-alan ja tilavuuden vuoksi. Ratalinja ylit-
tää myös Palojärveen laskevan Haukilammenojan ja 
uoma todennäköisesti putkitetaan. Haukilammeno-
jan herkkyys on arvioitu vähäiseksi, samoin sen ve-
sistövaikutusten merkittävyys. 

Liikennöinnin aikaiset vaikutukset aiheutuvat hule-
vesistä ja tunnelien suotovesistä. Suotovesien mää-
rä on merkityksetön suhteessa alueen virtavesien 
virtaamaan. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäi-
nen kielteinen.

13.4.3. Vihdin ja Lohjan seudut 

Kilometrivälin 40–44 merkittävin vesistökohde on 
Huhmarjoki. Vesistöylitys tehdään ratasillalla. Läh-
tökohtana suunnittelulle on ollut, ettei uomaan si-
joiteta sillan tukirakenteita. Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja tilapäisiksi. Huh-
marjoessa tavataan suojeltua vuollejokisimpukkaa, 
vaikkei sitä havaittukaan hankkeen siltapaikalle teh-
dyssä inventoinnissa. Taimenia ei havaittu. Huhmar-
joen luoteispuolella tehdään kallioleikkauksia ja rata 
viettää Huhmarjoen suuntaan. Louhintatöistä voi ai-
heutua kiintoaine- ja räjähdeaineperäistä typpikuor-
mitusta Huhmarjokeen. Vuollejokisimpukoille lie-
vällä sameustason muutoksella ei ole merkittävää 
vaikutusta. 

Merkittävimmät kilometrivälille 44–48 sijoittuvat 
vesistökohteet ovat Mäyräoja sivuhaaroineen sekä 
Risupakanjoki. Kilometrivälillä tehdään kallioleikka-
uksia ja tunneleita, joiden vesistövaikutukset näky-
vät lievinä kiintoainekuormituksen ja typpikuormi-
tuksen lisääntymisenä. Mäyräojan pääuoman sekä 
ojan itäisen haaran ylitys tehdään putkitetuilla pen-
kereillä. Mäyräojan itäisen haaran ympäristössä 
tehdään kallioleikkauksia ja pohjaveden suojausta. 

13.4.2. Espoon ja Kirkkonummen seudut 

Espoonjoki sijaitsee kilometrillä 21,9. Espoonjokeen 
kohdistuvia, rakentamisen aikaisia vesistövaikutuk-
sia aiheutuu uoman ylittävien vesistösiltojen, kal-
lioleikkausten ja sekä Espoonjoen ja Gumbölenjoen 
välille sijoittuvan Mikkelän tunnelin rakentamises-
ta. Merkittävimpien pintavesivaikutusten arvioidaan 
aiheutuvan tunnelin rakennustyöstä, jonka arvioitu 
kesto on 2–5 vuotta. Rakentamisen aikaisten tun-
nelivesien virtaama on merkityksetön verrattuna 
Espoonjoen ja Gumbölenjoen virtaamiin. Ilman lie-
ventämistoimenpiteitä rakentamistöistä aiheutuu 
lähinnä kiintoaine- ja typpikuormitusta. Tunnelive-
sien typpipitoisuus on alhainen, koska poraus- ja suo-
tovedet johdetaan tunnelista pois ennen räjäytystöi-
tä. Vesien johtamisen ei siten arvioida aiheuttavan 
jokivesien rehevyystason nousua. Vesistöylitykset 
toteutetaan siten, ettei uomaan sijoiteta tukiraken-
teita. Siltatyöt kestävät noin vuoden. Espoonjoen 
herkkyys on arvioitu suureksi. Vesistövaikutusten 
merkittävyys arvioidaan kuitenkin lieventämistoi-
met huomioiden enintään kohtalaiseksi kielteiseksi, 
perustuen joen kokoon, luontaiseen savisameuteen 
ja kohtalaisiin sekoittumisoloihin. Tunnelin rakenta-
misen aikaisia vesiä tulee käsitellä esim. laskeutus-
altaissa ennen niiden johtamista jokeen.   

Ratalinjaus ylittää Gumbölenjoen kolmesti kilomet-
rivälillä 23–27. Gumbölenjoen ylitykset toteutetaan 
vesistösilloilla, joiden tukirakenteita ei sijoiteta uo-
maan ja lisäksi jokeen kohdistuu rakentamisen ai-
kaisia vesistövaikutuksia kallioleikkausten ja Myn-
tinmäen ratatunnelin rakentamisesta. Myntinmäen 
ratatunneli on kalteva etelään ja tämän hetkisen 
suunnittelutiedon perusteella kuivatus ym. ve-
det suuntautuisivat eteläisimmälle uomaosuudelle 
Gumbölen jokilaaksoon (kilometriväli 23,6–23,8)..  

Mynttilänkoski noin 1,4 km ratalinjauksen alapuo-
lella on erittäin uhanalaisen merestä nousevan tai-
menen lisääntymispaikka. Mynttilän siltapaikalla 
tapahtuvilla rakennustöillä ei arvioida olevan mer-
kittävää liettymisvaikutusta alapuolisella koski-
alueella esiintyvälle taimenen lisääntymisalueelle. 

Gumbölenjoen herkkyys on arvioitu suureksi taime-
nen esiintymisen vuoksi ja vesistövaikutusten mer-
kittävyys arvioidaan kohtalaiseksi, mikäli kohteessa 
huomioidaan lieventämistoimet rakentamisen aika-
na (esimerkiksi tunnelin rakentamisen aikana vedet 
johdetaan Gumbölenjokeen laskeutusaltaiden kaut-
ta).  
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Hongiston kohdalla oleva oja ylitetään ratasillalla. 
Kilometrivälille on tyypillistä pengerrysten ja kalli-
oleikkausten vuorottelu ja rakennustyöt aiheutta-
vat kiintoaine- ja typpikuormitusta. Kirmusjärveen 
saattaa kulkeutua ojien kautta vähäistä kuormitus-
ta, mutta järvi on kohtalaisen kaukana rakennus-
työmaasta. Pienten vesistöjen herkkyys on arvioi-
tu kohtalaiseksi perustuen valuma-alueen kokoon. 
Ojiin kulkeutuu ajoittaista samennusta, mutta koko-
naisuudessaan vaikutuksen merkittävyys arvioidaan 
vähäiseksi. Heinästö on sameustason perusteella 
kirkas lampi, joka ylitetään n. 150 m pitkällä ratasil-
lalla. Paalutuksella on väliaikainen vaikutus lammen 
sameus- ja ravinnetasoihin. Heinästön pieni vesitila-
vuus lisää sen herkkyyttä ylimääräisell kuormituk-
selle. Muutos on palautuva ja enintään kohtalainen. 
Merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi.  

Kilometrivälillä 72–76 merkittävin vesistökohde on 
Hämjoki, joka ylitetään ratasillalla kolmessa koh-
dassa. Uomiin ei sijoiteta tukirakenteita eikä raken-
taminen vaadi paalutusta. Rakentaminen ulottuu 
enintään kahdelle kasvukaudelle. Hämjoessa esiin-
tyy suojeltua vuollejokisimpukkaa ja sen herkkyys 
on arvioitu suureksi. Kilometrivälillä 74–74,8 rata-
linjaus on maa- ja kallioleikkauksessa. Ratalinjauk-
sen kaltevuus ohjaa kallioleikkauksen työmaavesiä 
Riikniitun suuntaan Hämjokeen, jolloin Hämjokeen 
kohdistuu väliaikaista kiintoaine- ja typpikuormitus-
ta. Ylityskohdissa mahdollisesti esiintyvien vuolle-
jokisimpukoiden siirtoa tulee harkita luvituksen yh-
teydessä suunnitelmien tarkentuessa. Nykytilassa 
Hämjokeen purkautuu pohjavettä hiekkakerrosten 
läpi, mikä selittää veden kirkkautta. Maa- ja kalli-
oleikkausten valmistuttua pohjavesien purkautu-
misreitti voi muuttua ja osa pohjaveden virtaukses-
ta ohjautua Hämjokeen todennäköisimmin Riikniitun 
kohdalta savikon läpi, jolloin Hämjoen sameustaso 
voi paikallisesti nousta. Vuollejokisimpukoille lieväl-
lä sameustason muutoksella ei ole merkittävää vai-
kutusta ja muutoksen suuruus arvioidaan vähäiseksi. 
Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan Hämjoen suuri 
herkkyys huomioiden kohtalaiseksi. 

Kilometrivälillä 76–80 ratalinjaus ylittää useita ojia, 
jotka sijaitsevat metsäisillä/peltovaltaisilla alueilla. 
Kilometrivälillä tehdään pengerryksiä ja kallioleikka-
uksia sekä alikulkusiltoja. Rakennustöistä aiheutuu 
väliaikaista kiintoaine- ja typpikuormitusta lähiojiin. 
Alueella olevat virtavedet ovat karttatarkastelun 
perusteella ojia, joilla ei ole erityistä suojeluarvoa. 
Ojavesien herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Muutok-
sen palautuvuus huomioiden arvioidaan merkittä-
vyys vähäiseksi. 

Liikennöinnin aikaiset vaikutukset aiheutuvat hule-
vesistä ja tunnelien suotovesistä. Suotovesien mää-
rä on merkityksetön suhteessa alueen virtavesien 
virtaamaan. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäi-
nen kielteinen.

13.4.4. Salon seutu 

Kilometrivälillä 80–84 sijaitsee Lahnajärvestä Suo-
musjärvenjokeen laskeva puro, joka virtaa metsä- ja 
peltovaltaisella alueella ja joka ylitetään rummulla. 
Rakennustöistä aiheutuu väliaikaista samentuma-
vaikutusta. Muutoksen palautuvuus huomioiden ar-
vioidaan merkittävyys vähäiseksi.  

Kilometrivälillä 84–88 merkittävimpiä vesistökoh-
teita ovat Koskenalasen alue sekä Kukutin. Kos-
kenalasen alue on noin kilometrillä 85,8 ja Kukutin 
sijaitsee kilometrin 88 kohdalla. Kilometrivälille si-
joittuvat Perkoosuon ja Syvälammen rautatietun-
nelit. Syvälammesta Koskenalaseen virtaava puro 
ylitetään sillalla. Siltatyö ajoittuu enintään yhdel-
le kasvukaudelle ja töistä voi aiheutua lyhytaikais-
ta samentumaa. Kilometrikohdasta 84,5 ratalinjaus 
kulkee kallioleikkauksessa Koskenalasen ylityskoh-
taan saakka. 

Suurin osa kallioleikkauksen työmaavesistä va-
luu luontaisesti kohti Perkoonsuota ja vähäisem-
pi osa Koskenalaseen päin. Koskenalasen alue kuu-
luu Kiskonjoen latvavedet Natura 2000 -alueeseen 
ja alueella on huomattavia luontoarvoja, jotka tulee 
huomioida lieventämistoimien suunnittelussa (katso 
luku 15.5). Koskenalasen alueen herkkyys on arvioitu 
suureksi. Lieventämistoimet huomioiden muutoksen 
suuruudeksi arvioidaan vähäinen, jolloin vaikutuksen 
merkittävyys on kohtalainen. Ratalinjauksen etäi-
syys on Kukuttimesta noin 250 m etäsyydellä leik-
kauksessa noin 4 m Kukuttimen vesipinnan alapuo-
lella. Kukuttimen lasku-uoma ylitetään rummulla 
noin kilometrillä 87,6. Rakentaminen ei aiheuta kuor-
mitusta Kukuttimeen, mutta paikallisella pohjave-
denpinnan alentumisella voi olla vaikutuksia Kukut-
timen vesipintaan.          

Kilometrivälillä 88–92 merkittävin kohde on Ane-
rionjoki, joka ylitetään pitkällä laaksosillalla. Suun-
nittelun lähtökohtana on ollut, ettei uomaan koske-
ta. Aneriojoki sijaitsee kilometrillä 89,6 eikä siihen 
kohdistu merkittäviä vaikutuksia rakentamisen tai 
käytön aikana. Rata ylittää Aneriojoen sivuhaaran 
Riitjärvenojan kilometrillä 91 rummulla. Rummun ra-
kentaminen aiheuttaa ajoittaista samentumista Riit-
järvenojaan sekä mahdollisesti Aneriojokeen saakka, 

Mäyränojan itähaara on nykyisellään kuormitettu 
mm. Nummelan jätevedenpuhdistamon käsitellyillä 
vesillä, joten uoman herkkyys on arvioitu vähäisek-
si. Myös Mäyräojan pääuoma ylitetään penkereellä. 
Mäyräojan sekä sen itäisen haaran vesistövaikutus-
ten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. Lohjalla ra-
talinja ylittää peltojen lävitse virtaavan Risupakan-
joen yläosan pitkällä ratasillalla. Samalla ylitetään 
pieni lampi ja Risupakanjokeen laskeva pieni puro. Ri-
supakanjoen vedenlaatua heikentää voimakas haja-
kuormitus. Siltatöiden vaikutus Risupakanjokeen ar-
vioidaan vähäiseksi. 

Kilometrivälille 48–52 ei sijoitu merkittäviä vesistö-
kohteita.  

Kilometrivälillä 52–56 sijoittuvat merkittävimmät 
vesistökohteet ovat Lehmijärvi sekä pienet virtave-
det, Nälköönlampeen laskeva Myllypuro sekä useita 
vähäisiä ojia ml. Kydönpellonoja. Lehmijärven herk-
kyys on arvioitu vähäiseksi ja vesistövaikutusten 
merkittävyys arvioidaan myös vähäiseksi hyvien se-
koittumisolojen vuoksi. Myllypuron alueella tullaan 
tekemään kallioleikkauksia. Paikallisesti vesistövai-
kutukset voivat olla kausikuivassa purossa kohtalai-
sia. Kydönpellon alueella ojien herkkyys on arvioitu 
vähäiseksi, samoin vaikutusten merkittävyys.

Merkittävimmät vesistökohteet kilometrivälillä 56–
64 ovat Hiidenveden Koivulanselkä sekä Sepännie-
mensalmi. Ratalinjaus tulee olemaan pääosin kal-
lioleikkauksessa/penkereellä. Välille sijoittuvat 
Lempolan ja Äijässuon tunnelit sekä Koivulanselän 
ylitys pitkällä ratasillalla (830 m) ja Sepänniemen-
salmen ylitys kahdella erillisellä ratasillalla, joiden 
pituus on yli 300 m. Vesistövaikutukset aiheutuvat 
maanrakennus- sekä tunnelitöistä ja johtuvat kiinto-
ainekuormituksen ja räjähdeaineperäisen typpikuor-
mituksen lisääntymisestä. Siltatöiden paalutuksien 
aiheuttama samentumavaikutus arvioidaan vähäi-
seksi. Lisäksi kilometrivälillä sijaitsee pieni Ahven-
alampi ja pienempiä virtavesiä. 

Lohjanjärven lähialueen rakennustyöt kestävät ko-
konaisuudessaan useita vuosia ja vaikutukset ulot-
tuvat useammalle kasvukaudelle.  

Ratalinjauksen kaltevuus ohjaa pääosan rakenta-
misen aikana muodostuvista vesistä länteen koh-
ti Äijässuon metsäistä aluetta, josta valumavedet 
kulkeutuvat edelleen ojassa kohti Koivulanselkää. 
Käytön aikana tunnelien suotovedet saattavat lisä-
tä jonkin verran lähiojien virtaamaa. Tunnelivesien 
määrä on noin 0,3–4 l/s. Koivulanselkä on Hiiden-
veden ja Lohjanjärven Pappilanselän välinen pitkän-

omainen allas, jonka ranta-alueilla on havaittavissa 
vesikasvillisuutta. Sekoittumisolot ovat topografi-
an perusteella kohtalaiset. Hiidenveden ylityskoh-
tien herkkyys on arvioitu vähäiseksi. Paalutuksen 
aiheuttama samentumavaikutus arvioidaan vähäi-
seksi samoin kuin Äijässuon kautta kulkeutuvien ve-
sien aiheuttamat vaikutukset. Vesistövaikutuksen 
merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

Karnaisten tunnelissa, joka viettää osittain Viheriä-
metsään päin ja osittain kohti Sepänniemensalmea. 
Pietarinmäen ja Kurvoonmäen tunnelit viettävät 
itään kohti Sepänniemensalmea. Ahvenalampeen 
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan merkityksettö-
miksi, koska lammen ja Karnaisten tunnelin välille ei 
muodostu virtausyhteyttä. Sepänniemensalmeen ja 
Hiukoonlamminojaan voi kohdistua väliaikaista pin-
taveden samentumista rakentamisen aikana. Tunne-
lin valmistuttua suotovesien vaikutus arvioidaan vä-
häiseksi. Kohteiden herkkyys on arvioitu vähäiseksi/
kohtalaiseksi. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan 
vähäiseksi. 

Räjähdeaineperäisen typen jäämät ovat pääosin si-
toutuneena louheeseen, jonka varastointi/loppusi-
joituspaikat eivät vielä ole tiedossa. Mahdollinen vai-
kutus riippuu varastointipaikasta.

Merkittävin vesistökohde kilometrivälillä 64–68 on 
ratasillalla ylitettävä Raatinjoki, joka sijaitsee pel-
toalueella. Lisäksi ratasillalla ylitetään Haijassuon 
pelto-oja sekä Haukkalammesta laskeva oja, jonka 
todennäköisin ylitystapa on rumpu. Ratalinjauksen 
pohjoispuolelle jää Halarin kohdalla tekolampia. Ra-
talinjaus kulkee valtaosaltaan tunnelissa tai kalli-
oleikkauksessa ja viettää kohti Sepänniemensalmea. 
Oittilan tunnelin vedet kulkeutuvat Haijassuono-
jaa kohti ja Pitkämäen tunnelin vedet kohti Haukka-
lammesta laskevaa ojaa. Rakentamisen aikana pin-
tavesiin kulkeutuu kiintoaine- ja typpikuormitusta. 
Haijassuonoja on tyypillinen pelto-oja, jonka vesi on 
erittäin sameaa ja ravinnepitoista, joten vaikutuk-
sia ei pystytä erottamaan vedenlaadun luontaises-
ta vaihtelusta. Hauklammesta laskevan ojan vesi on 
järven vedenlaadun perusteella kirkasta, jolloin ra-
kentamisen aikaiset vaikutukset havaitaan ohime-
nevänä sameutena. Käytön aikana tunnelien suoto-
vedet saattavat lisätä jonkin verran läheisten ojien 
virtaamia. Paalutustöiden vaikutus nykytilassa savi-
sameaan ja rehevään Raatinjokeen on enintään koh-
talainen. Ojiin kohdistuvien vaikutusten merkittä-
vyys on vähäinen/kohtalainen.  

Kilometrivälillä 68–72 sijaitsee karttatarkastelun 
perusteella useita ojia. Heinästö niminen lampi ja 
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jossa sähkökalastuksella todettu taimenen lisään-
tymispaikka sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyy-
della alavirran puolella. Vaikutusten arvioidaan jää-
vän vähäisiksi ja väliaikaisiksi. 

Kilometrivälillä 92–96 merkittävin kohde on patoa-
malla muodostettu tekolampi, jossa esiintyy viita-
sammakkoa. Ratapenger peittää noin puolet lam-
mesta. Lampeen etelän suunnasta virtaava oja 
ylitetään rummulla. Vaikutukset lampeen ja viita-
sammakon lisääntymisalueeseen ovat merkittävät. 

Kilometrivälillä 96–100 sijaitseen Hirsijärven, Nors-
joen ja Sammalon sillat sekä Rantalan ja Katinkul-
lanmäen tunnelit, joiden suotovesimäärät ovat noin 
0,1–0,2 l/s. Sammalonsalmi ylitetään pitkällä rata-
sillalla ja rakentaminen ajoittuu enintään kahdelle 
kasvukaudelle. Sillan rakentamisen aikaiset vaiku-
tukset ovat enintään kohtalaisia. Rantalan tunnelin 
työaikaset hulevedet, jotka johdetaan läheiseen lah-
teen. Lahti on viitasammakon esiintymisaluetta. Jat-
kosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakennusaikaisten hulevesien hallintaan viitasam-
makkoon kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. 
Katinkullanmäen rakentamisaikaiset vedet johde-
taan todennäköisimmin Norsjokeen. Vesien käsittely 
tulee suunnitella Norsjokeen kohdistuvien vaikutus-
ten pienentämiseksi. Norsjoen sillan rakentamisen 
toimenpiteet eivät kohdistu jokiuomaan, joten Katin-
kullan tunnelin ja Norsjoen sillan rakentamisen vai-
kutusten arvioidaan jäävän vähäiseksi. 

Kilometrivälille 100–104 sijoittuvat Norsjoen rumpu, 
Kave–Rytkö sekä osa Kirkkomäen tunnelia. Lisäksi 
ratalinjan alittaa kolme Norsjokeen laskevaa puroa/
ojaa, joista keskimmäinen saa alkunsa Mustalam-
mista. Rumpujen rakentaminen aiheuttaa lyhytai-
kaista samentumista Norsjokeen. Vaikutus jää ly-
hytaikaiseksi ja merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 
Ratapenger peittää pienen osan Kave–Rytkön poh-
joisosasta. Kave–Rytkön ainoa tulouoma ylitetään 
rummulla. Kave–Rytkö on kirkasvetinen lampi. Ra-
kennusaikainen veden samentuminen kestää hitaan 
vedenvaihtuvuuden vuoksi pitkään, joten vaikutus-
ten merkittävyys arvioidaan suureksi. Kave–Rytkön 
itäpuolisella osalla ratalinja kulkee vedenjakajaa pit-
kin. Kirkkomäen tunnelin suulle tulevat vedet pum-
pataan todennäköisesti etelän suuntaan Marjasuon 
alueelle, josta vedet johtuvat Hirsijärven Pitkälah-
teen. Vaikutusten merkittävyydeksi arvioidaan vä-
häinen. 

Kilometrivälillä 104–108 sijaitsevat Muurlanjoki ja 
sen sivuhaara Myllyoja. Kirkkomäen tunnelin suo-
tovedet purkautuvat tunnelin päästä Myllyojan va-

luma-alueelle. Myllyoja ylitetään rummulla ja työn-
aikainen samentuminen levinnee Muurlanjokeen 
saakka. Muurlanjokilaakso ylitetään pitkällä ra-
tasillalla. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, et-
tei uomaan tule sillan tukirakenteita. Rakentaminen 
ajoittuu todennäköisesti enintään kahdelle kasvu-
kaudelle ja vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Joen 
kulkiessa useiden satojen metrien matkalla ratalin-
jan suuntaisesti jokeen kohdistunee toimenpiteitä. 
Jatkosuunnittelussa tarkastellaan sillan tukipilarien 
sijainnit ja tarve mahdolliseen uoman siirtoon. Vaiku-
tusten merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi, mutta 
mikäli uomaa on siirrettävä vaikutukset ovat merkit-
täviä. 

Kilometrivälillä 108–112 rata on merkittävän osan 
tunnelissa. Melkkomäen tunneli on sukeltava ja sen 
suotovedet pumpataan tunnelin keskivaiheilla sijait-
sevan huoltokuilun kautta Pitkäsuolle. Suon tulovir-
taama todennäköisesti lisääntyy nykytilaan verrat-
tuna. Pitkäsuolta vedet purkautuvat Kurjenpahnan 
pohjavesialueella virtaavaan Herälähteenojaan ja 
edelleen Vähäjokeen. Suon alueen mahdollista kun-
nostusojitustarvetta tulee tarkastella jatkosuun-
nittelussa. Kilometrin 109,3 kohdalla sijaitsee lampi, 
jonka alitse tunneli kulkee. Tunnelilla ei todennäköi-
sesti ole vaikutuksia lammen tilaan. Kilometrillä 112 
rata ylittää Vähäjoen rummussa. Kilometrivälin vai-
kutusten arvioidaan olevan vähäisiä. 

Kilometriväli 112–116 sijoittuu kokonaisuudessaan 
Vähäjoen valuma-alueelle. Tammenmäen tunnelin 
itäpäähän virtaavat hulevedet pumpataan tunnelin 
suulta ojan kautta Vähäjokeen. Tunnelin länsipääs-
tä tunnelin suotovedet ohjataan ojien kautta Myl-
lyojaan, josta vedet ohjautuvat edelleen Vähäjokeen. 
Myllyojan kalasto oli syksyllä 2019 tehdyn sähkö-
koekalastuksen perusteella runsas, joskaan taimen-
ta ei lajistoon kuulunut. Puron kalaston elinolosuh-
teisiin tunnelivesien johtamisella ei arvioida olevan 
merkittävää vaikutusta. Kilometrivälin ulkopuolella 
sijaitsevan Lukkarinmäen tunnelin suotovedet vir-
taavat leikkauksessa olevan radan betonikaukaloon, 
jonka alimmasta kohdasta vedet pumpataan Vähä-
jokeen johtavaan ojaan. Kokonaisuudessaan Vähäjo-
keen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi. 

Kilometrin 116 jälkeen rata kulkee rakennetussa ym-
päristössä. Lukkarinmäen tunnelin hulevesikuorma 
kohdistuu edelliseen kilometriväliin. Vähäjoki ja Us-
kelanjoki ylitetään silloilla. Uskelanjoen ylitykseen 
on suunniteltu uusi ratasilta ja kevyenliikenteen sil-
ta ja työt ajoittuvat enintään kahdelle kasvukaudelle. 
Perustus tehdään paaluttamalla. Jokiin kohdistuvien 

vaikutusten merkittävyys rakentamisaikana arvioi-
daan olevan enintään kohtalainen. 

Salon alueella esiintyy potentiaalisia happamia sul-
faattimaita (mm. Muurlan alue, Salon keskusta). Il-
man rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa lä-
hivesistöihin saattaa kulkeutua hapanta valumaa ja 
metallikuormitusta. Mahdollinen hapan valuma on 
huomioitava rakentamisen aikaisessa hulevesien 
hallinnassa.

Liikennöinnin aikaiset vaikutukset aiheutuvat hule-
vesistä ja tunnelien suotovesistä. Suotovesien mää-
rä on merkityksetön suhteessa alueen virtavesien 
virtaamaan. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen 
kielteinen.

13.4.5. Vaikutukset vesienhoitoon 

Yhteenvetona voidaan todeta, että luokiteltui-
hin vesistöihin kohdistuvat, rakentamisen aikai-
set, vaikutukset ovat paikallisia ja väliaikaisia. Ra-
dan valmistuttua tunneleista/kallioleikkauksista 
johdettavat suotovedet ovat luonteeltaan puhtaita 
ja vaikutusalueella olevien luokiteltujen vesistöjen 
valuma-alueet melko suuria, jolloin käytön aikaiset 
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Lieventämistoi-
menpiteet huomioiden vaikutusten ei arvioida hei-
kentävän pintavesien tilaa tai estävän hyvän ekolo-
gisen tilan saavuttamista minkään vaikutusalueella 
olevan luokitellun vesistön osalta.     

13.5  Lieventämistoimet ja 
suositukset 

Työmaavesien käsittely ja johtaminen tulee suunni-
tella asianmukaisesti ennen töiden alkua. Käsittely 
suunnitellaan kohteittain ja sen tulee perustua työ-
maalta poistettavien vesien arvioituun määrään ja 
laatuun. 

Ratasuunnitelmavaiheessa on suunniteltava pois-
tovesien johtamisreitit sekä arvioitava kuivatuksen 
seurauksena vastaanottaviin vesistöihin kohdistuvia 
muutoksia (mm. vaikutukset hydrologiaan). Arviointi 
saattaa vaatia joidenkin pintavesikohteiden maasto-
selvityksia (mm. vedenlaadun ja hydrologian maas-
toselvitykset).

Vesistösiltojen ja rumpujen suunnitelmat lieventä-
mistoimenpiteineen hyväksytetään ELY-keskuksilla 
ratasuunnitelma- ja luvitusvaiheissa. 

Ratasuunnitelmavaiheessa tulee myös määrittää 
louheen ja ylijäämämaiden varastointi- ja loppusijoi-
tusalueet, jotta mm. louheeseen sitoutuneena ole-
vat räjähdeaineperäisen liukoisen typen vaikutukset 
pintavesiin on mahdollista arvioida.

Suunnittelussa on huomioitava vaikutusalueella ole-
vat herkiksi tunnistetut pintavesikohteet, joita ovat 
mm. luonnonsuojelualueet ja vesistöt, joilla esiintyy 
huomionarvoisia lajeja, joita ovat mm. taimen, vuol-
lejokisimpukka ja viitasammakot sekä vesistöt, joi-
den vedenvaihtuvuus on arvioitu heikoksi. Viitasam-
makkoon liittyvät lieventämistoimet ja suositukset 
on kuvattu luvussa 8 (Luonnonvarat ja luonnonym-
päristö).

Töiden aikana työmaavesien laatua tulee seurata 
säännöllisesti ja pois johdettavien vesien tulee täyt-
tää viranomaisten asettamat laatuvaatimukset. En-
nen vesien poisjohtamista vedestä erotetaan kiinto-
aines esimerkiksi peräkkäisissä erotusaltaissa, jotka 
tulee tarpeen mukaan varustaa öljynerotuksella. Al-
taat tyhjennetään toiminnan aikana kiintoaineksesta 
tarvittaessa.

Mikäli työmaalla tapahtuu öljyvahinko, on sen hoita-
miselle oltava omat, tarkat ohjeensa. Öljyisiä vesiä ei 
saa päästää pintavesiin.

Mikäli virtavesistön uomaan joudutaan fyysisesti 
koskemaan rakennustöiden aikana ja uomassa esiin-
tyy suojeltuja vuollejokisimpukoita, tulee simpukat 
siirtää ennen töiden aloitusta. Vuollejokisimpukan 
siirto edellyttää lupaa lajirauhoituksesta poikkeami-
seen. 

Taimenta sisältävissä purokohteissa kiintoaineen 
pääseminen puroon tulee estää riittävillä työmaa-
järjestelyillä. Puroihin kajoavia rakennustöitä tulee 
lisäksi välttää taimenen kutuvaelluksen ja kudun 
aikaan loppukesällä ja syksyllä. Mikäli taimenen li-
sääntymisalueille kohdistuvia kiintoainekuormitus-
vaikutuksia ei rakentamisen aikana voida välttää, on 
liettyneet kutusoraikot kunnostettava taimenen li-
sääntymiseen soveltuviksi rakentamistoimien pää-
tyttyä.  

Tässä arvioinnissa vuollejokisimpukoita havaittiin 
tai niitä tiedetään esiintyvän mm. Hämjoessa, Huh-
marjoessa, Anerionjoessa ja Uskelanjoessa. Puos-
teenojan valuma-alueella sijaitsevassa lammessa 
(Vilikkalan lampi, poikkeuslupamenettely) sekä Hir-
sijärven valuma-alueen Sammalonsalmen idänpuo-
leisessa lahdessa on havaittu viitasammakoita. 
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Tässä arvioinnissa tunnistettuja merkittäviä vesis-
töalueita ovat mm. Espoonjoen valuma-alue ja Gum-
bölenjoen osavaluma-alue sekä Aneriojoki mm. tai-
menen esiintymisen johdosta. 

Koskenalasen alue kuuluu Kiskonjoen latvavedet Na-
tura 2000 -alueeseen. 

Lisäksi tunnistettiin pieniä arvokkaita vesistöjä, jois-
sa on heikko vedenvaihtuvuus. Tällaisia ovat mm. 
Heinästö ja Kave–Rytkö. Arvokkaiden vesistöjen lä-
hellä tulee kiinnittää erityistä huomiota työmaave-
sien käsittelyyn sekä hulevesien hallintaan radan 
valmistuttua. Mikäli mahdollista, vesiä ei tule johtaa 
arvokkaiden alueiden suuntaan. Heinästön ja Kave–
Rytkön osalta tulee huomioida heikko veden vaihtu-
vuus ja toteuttaa rakennustyöt niin että tuotetaan 
mahdollisimman vähän samennusta. 

Osana ratasuunnitelman laatimista vesistökohtei-
ta kuvataan tarkemmin sekä arvioidaan kohteiden 
luonnontilaisuutta ja mahdollista vesilain 2 luvun 11 
§ mukaista eräiden vesiluontotyyppien poikkeuslu-
patarvetta sekä tarkennetaan vesilupatarvetta. Ym-
päristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on tehty 
pienvesiselvitys, joka koski pääosin vesilain 2 luvun 
11 § kohteista ja perustui paikkatietoaineistoihin sekä 
maastokäyntiin (Ritari ym. 2021). Tarkastelua voi-
daan tarvittavilta osin laajentaa ratasuunnitelmas-
sa ELY-keskuksien kanssa käytävien neuvotteluiden 
pohjalta. 
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14.1  Lähtötiedot 

Pilaantuneiden maa-alueiden selvittämisessä käy-
tettiin lähtötietoina ympäristöhallinnon MATTI 
-tietojärjestelmän (MATTI = maaperän tilan tieto-
järjestelmä) merkintöjä, maanmittauslaitoksen kart-
ta-aineistoja ja suunnittelualueen ilmakuvia. 

14.2  Nykytilanteen kuvaus 

14.3  Arviointimenetelmä 

MATTI-tietojärjestelmä on ympäristöhallinnon yl-
läpitämä tietokanta, johon on kerätty tietoja maa-
perän tunnetusta tai mahdollisesta pilaantumises-
ta. Tietokannassa kohteet on sijoitettu pistetietoina 
kiinteistöille, joissa on käytetty haitallisia aineita, tai 
joissa tiedetään, että alueen maaperään päässyt jäte 
tai aine on huonontanut maaperän laatua. Arvioinnin 
yhteydessä haettiin kaikki tietokannassa olevat koh-
teet, jotka sijoittuvat alle 400 m säteelle suunnitel-
lusta ratalinjauksesta. 

Asiantuntijat arvioivat MATTI -tietokannasta ja muis-
ta lähteistä kerätyt sekä karttatarkastelun ja ilma-
kuvien perusteella valitut kohteet. Arvioinnin perus-
teella valittiin kohteet, joita tarkasteltiin lähemmin. 
Kohteiden valinnassa huomioitiin pilaava toiminto 
ja todetut tai arvioidut haitta-aineet, etäisyys rata-
linjaan ja maanpinnan korkeussuhteet. Arvioinnissa 
huomioitiin myös mahdollinen kulkeutumisriski ra-
kentamisen aiheuttamien olosuhdemuutosten vuok-
si. 

14.4  Vaikutukset 

Haitta-ainepitoisten alueiden aiheuttamat vaikutuk-
set liittyvät pääosin haitta-ainepitoisten maa-aines-
ten  kaivutöiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Vaikutuk-
set ovat lähinnä kustannusvaikutuksia ja kaivutöiden 
aikaisia, hallittavissa olevia ympäristövaikutuksia. 
Lisäksi haitta-ainepitoisten alueiden ympäristöolo-
suhteiden muutokset voivat aiheuttaa haitta-ainei-
den kulkeutumista tai nykyisen kulkeutumisen vähe-
nemistä.  

14.5  Tunnistetut riskikohteet 

Alle 400 metrin etäisyydellä Espoo–Lohja -ratalin-
jauksesta sijaitsee yhteensä 33 luokiteltua MAT-
TI-kohdetta. Kohteet on esitetty taulukossa 18. 

Taulukko 44. 400 metrin säteellä ratalinjauksesta sijaitsevat MATTI-tietojärjestelmän kohteet,  luokat ja 
etäisyys ratalinjasta (m). 

ID Toiminta Luokka Etäisyys rata-
linjasta, m 

120095 Huippulämpökeskus Toimiva kohde >100 

20006063 Öljyvahinko Ei puhdistustarvetta < 100 

120034 Kasvihuoneita Selvitystarve >100 

120035 Kasvihuoneita Selvitystarve >100 

120226 Entinen kasvihuonealue Ei puhdistustarvetta >100 

120624 Diesel-asema Toimiva kohde >100 

120796 Vanha kaatopaikka Veikkola Selvitystarve >100 

120784 Entinen Kaasumetalli Oy Selvitystarve >100 

121717 Entinen Scanink (väritehdas) Selvitystarve >100 

121678 Ajoharjoittelurata Selvitystarve >100 

121582 Lasikuituveneiden valmistus Ei puhdistustarvetta >100 

150352 Kaatopaikka, kyllästämö Ei puhdistustarvetta >100 

150331 D-asema Toimiva kohde <100 

120911 Huoltoasema Toimiva kohde >100 

121604 Jakeluasema Ei puhdistustarvetta >100 

20004239 Rakennustyömaa öljyvahinko Ei puhdistustarvetta <100 

20005896 Muuntajan öljyvahinko Ei puhdistustarvetta >100 

20005460 Valaisintehdas, ent. Partek Betoniteollisuus Toimiva kohde >100 

120920 Ent. Partek Betoniteollisuus Oy Ab Toimiva kohde >100 

120956 Lehmijärven Romu ja Rauta Oy Toimiva kohde <100 

120243 Kasvihuone–Myllärinniitty Notkoniityntie 4 Ei puhdistustarvetta >100 

20003221 Huhmarnummi muuntajaöljyvahinko Ei puhdistustarvetta >100 

121692 Nummelan jäteveden puhdistamo Toimiva kohde >100 

151216 Lempoonsuon ampumarata Arvioitava tai puhdistettava <100 

150096 Omakotitalon öljyvuoto Ei puhdistustarvetta >100 

20001441 Öljyvahinko E18 työmaa Ei puhdistustarvetta >100 

121418 Ampumarata  Selvitystarve >100 

2007939 Muuntajavahinko Ei puhdistustarvetta >100 

71936 Huoltoasema ja jätevedenpuhdistamo Selvitystarve >100 

71936 Muuntajavahinko ei puhdistustarvetta >100 

20007981 Muuntamo Selvitystarve >100 

71646 Polttoaineenjakeluasema Toimiva kohde <100 

72053 Vanha kaatopaikka, kunnostettu 2002. Selvitystarve <100 

 

Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistetut radan raken-
tamiseen mahdollisesti vaikuttavat kohteet ovat: 
• Veikkolan vanha kaatopaikka (120796) 
• Toiminnassa oleva D-asema, Lohja (150331) 
• Toiminnassa oleva romuliike, Lohja (120956) 
• Huhmarnummen koulun kenttä 
• Lempoonsuon entinen ampumarata (151216)  
• Halarin alue 
• Vanha kaatopaikka, kunnostettu 2002, Muurla 

(72053) 
• Toiminnassa oleva polttoaineen jakeluasema, 

Salo (71646) 
 
Kohteet on esitelty yksityiskohtaisemmin alla. 

Veikkolan vanha kaatopaikka (120796) 
Ratalinjalle sijoittuu Veikkolan vanha kaatopaikka, 
jonka tarkka jätetäytön rajaus ei ole tiedossa. Alueel-
la on tehty alustavia ympäristöteknisiä tutkimuksia 
geoteknisten maaperätutkimusten yhteydessä syk-
syllä 2019. Näissä tutkimuksissa todettiin kahden 
metrin täyttömaakerroksen alapuolella neljän met-
rin paksuinen jätetäyttökerros. Jätetäyttö muodos-
tui kokonaisuudessaan kotitalousjätteestä, maa-ai-
nesta ei jätekerroksessa havaittu. 

Polttonesteiden jakeluasema (kohdetunnus 
150331), Lohja 
Polttonesteiden jakeluaseman maaperää on kunnos-
tettu ja kohteen pohjavettä tarkkaillaan vuosittain. 
On mahdollista, että jakeluaseman alueella esiintyy 
sen pitkästä toimintahistoriasta johtuen öljyhiilive-
tyjä, jotka voivat myös kulkeutua etäämmälle esiin-
tymisalueeltansa. Jakeluasema katsotaan riskikoh-
teeksi. 

Romuliike (kohdetunnus 120956), Lohja 
Romuliikkeen maaperässä voi esiintyä esimerkiksi 
raskasmetalleja sekä öljyhiilivetyjä, joten kohde ar-
vioidaan riskikohteeksi. 

14  Pilaantuneet  maa-alueet 
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Kuva 39. Matti-kohteet.

Öljyvahinkokohteet (kohdetunnukset 20006063 
ja 20004239) 
Öljyvahinkokohteet on kunnostettu massanvaih-
dolla siten, että maaperän öljyhiilivetypitoisuudet 
alittivat Vna:ssa 214/2007 esitetyn öljyhiilivetyjen 
summapitoisuuden kynnysarvon 300 mg/kg. Kun-
nostustoimien vuoksi öljyvahinkokohteita ei arvioida 
riskikohteiksi, vaikka ne sijoittuvat ratalinjan lähei-
syyteen.  

Huhmarnummen koulu (ei MATTI-kohdetunnusta) 
Ratalinjalle tehtyjen geoteknisten tutkimusten yh-
teydessä syksyllä 2019 Huhmarissa Huhmarnum-
men koulun kentän kohdalla todettiin lämmitys/
polttoöljyn hajua 8–9,6 m syvyydellä savikerroksen 
alapuolella. Varsinaista öljyä tai öljykalvoa ei kaira-
tessa havaittu, vain öljyn hajua. Ylemmissä maaker-
roksissa ei havaittu viitteitä öljyhiilivedyistä, mikä 
viittaa siihen, että öljyhiilivetyjä olisi kulkeutunut toi-

saalla syvälle maaperään ja horisontaalisesti koh-
taan, jossa hajua todettiin. Öljyhiilivetyjen hajukyn-
nys on melko matala, ja ne voidaan haistaa, vaikka 
pitoisuudet ovat merkityksettömällä tasolla. Kohde 
arvioidaan kuitenkin riskikohteeksi, sillä havainnot 
tehtiin ratalinjan kohdalla ja tarkempaa tietoa maa-
perän mahdollisista pitoisuuksista ei ole. 

Lempoonsuon entinen ampumarata (151216)  
MATTI-kohteista yksi sijoittuu alle sadan metrin etäi-
syydelle radan keskiviivasta. Kohde on Lempoon-
suon entinen ampumarata (kohdetunnus 151216, si-
jainti Lohja). Kohteen tarkka ampuma-alueen tai 
mahdollisesti pilaantuneen maan rajaus ei ole tie-
dossa. Ampumasuunta on ollut etelästä pohjoiseen 
eli suon päälle radan suuntaan. Ampumaradalla 
on ollut hirvirata sekä neljä erilaista haulikkorataa. 
Lempoonsuon entisen ampuradan tila maaperän tie-
tojärjestelmässä on: arvioitava tai puhdistettava. 

Lempoonsuon ampumaradan aluetta on kunnostet-
tu siltä osin, kun se jäi Lohjan moottoritien rakennus-
töiden alle. Vanhoissa tutkimuksissa on alueelta ote-
tussa ojavesinäytteessä todettu lyijypitoisuus 1500 
μg/l ja alueelta lähtevän ojan vesinäytteessä 917 
μg/l. 

Muurlan vanha kaatopaikka (72053)
Muurlassa ratalinjalle sijoittuu vuonna 2002 mas-
sanvaihdolla kunnostettu vanha kaatopaikka, jos-
sa on sijainnut vanhaan sorakuoppaan tuotua jätet-
tä, mm betonia, romua, autokorjaamojätettä, akkuja 
ja autonosia. Ei ”virallinen” kaatopaikka. Jätetäytön 
tilavuus on ollut arviolta 300-400 m3 ja pinta-ala 
20x20 m.

Polttoaineen jakeluasema, Salo (71646)
Polttonesteiden jakeluasema on toiminnassa (toi-
mintaa vuodesta 1968). Huoltoaseman tontilla on 

tehty kunnostustöitä vuosina 1996 ja 2000. On mah-
dollista, että jakeluaseman alueella esiintyy sen 
pitkästä toimintahistoriasta johtuen öljyhiilivetyjä, 
jotka voivat myös kulkeutua etäämmälle esiintymi-
salueeltansa. Jakeluasema katsotaan riskikohteeksi. 
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14.6  Lisätutkimustarpeet 

Esitettyjen kohteiden maaperä on mahdollisesti pi-
laantunut. Maaperän pilaantuneisuus ja pilaantu-
neisuuteen liittyvä toimenpidetarve on huomioitava 
kunkin kohteen osalta erikseen tarkemmalla ratalin-
jan alueella tehtävällä maaperän pilaantuneisuus-
tutkimuksella.  Linjauksen kohdalla sijaitsevilla en-
tisten kaatopaikkojen alueilla myös jätetäytön laatu 
tulee selvittää ennen alueella mahdollisesti tehtäviä 
rakennustoimenpiteitä.  

14.7  Epävarmuustekijät 

Ratalinjausten kohdalla sijaitsevat, radan raken-
tamiseen mahdollisesti vaikuttavat pilaantuneet 
alueet pyrittiin tunnistamaan käytettävissä olevien 
lähtötietojen avulla. Tässä vaiheessa käytössä ei ol-
lut tarkempia tutkimustietoja maaperässä mahdol-
lisesti olevista haitta-aineista, haitta-ainepitoisten 
alueiden laajuudesta tai haitta-ainepitoisen maan 
määrästä. On myös mahdollista, että kaikkia hait-
ta-ainepitoisia alueita ei saatu selvitettyä: Ratalin-
jauksen kohdalla on voinut olla sellaista toimintaa, 
jota ei ole tallennettu MATTI-tietokantaan, tai joka 
ei näy kartoissa tai ilmakuvissa. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi vanha teollisuustoiminta, vanhat maan-
alaiset öljysäiliöt jne., joita ei ole enää olemassa tai 
ne on poistettu käytöstä ja joiden olemassa olosta 
ei ole välittynyt tietoa nykypäivään. Kyseiset kohteet 
sijoittuvat usein nykyisille taajama-alueille tai niiden 
läheisyyteen. 

Vaikutusten arvioinnissa ei ole pyritty arvioimaan jo-
kaisen tunnistetun kohteen maaperän pilaantunei-
suutta ja kunnostustarvetta, sillä kyseinen arviointi 
edellyttää tarkempien maaperän pilaantuneisuus-
tutkimuksien toteuttamista. 

14.8  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Merkittävimmät haitta-ainepitoisista alueista aiheu-
tuvat vaikutukset liittyvät haitta-ainepitoisen maan 
kaivusta aiheutuviin kustannuksiin. Mahdollisen kai-
vutyön ympäristövaikutuksia voidaan hallita työn 
yhteydessä. 

Ratalinjauksen kohdalle sijoittuu pilaantuneen maa-
perän riskikohteita, jotka on otettava huomioon ra-

taa rakennettaessa. Merkittävimmät vaikutukset 
aiheutuvat todennäköisesti Veikkolan vanhan kaa-
topaikan jätetäytöstä ja siinä esiintyvistä haitta-ai-
neista: haitta-aine- ja jätepitoisen maa-aineksen 
toimittaminen jätteenkäsittelykeskukseen radan ra-
kennusalueelta aiheuttaa merkittävän lisäkustan-
nuksen. 

uita tarkempaa selvittämistä vaativia riskikohteita 
arvioidaan olevan toiminnassa oleva D-asema (Loh-
ja, Myllylampi) ja romuliike (Lohja) sekä Lempoon-
suon entinen ampumarata (Lohja). 

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuvien vaikutus-
ten ehkäiseminen ja lieventäminen liittyvät erityi-
sesti kohteisiin, joissa on olemassa haitta-aineiden 
kulkeutumisriski. Huolellisesti suunnitellulla ja to-
teutetulla pilaantuneen maaperän kunnostuksella 
voidaan oleellisesti vähentää ja estää haitallisten 
vaikutusten toteutumista. 
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15  Happamat sulfaattimaat  

15.1  Lähtötiedot 

Lähtötietoina on käytetty Geologian tutkimuskes-
kuksen tuottamaa Happamat sulfaattimaat -kartta-
palvelua, jossa esitetään GTK:n tuottamaa kartoitus-
tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä. 
Lisäksi lähtötietoina on käytetty GTK:n maaperä-
kartta-aineistoja ja Maanmittauslaitoksen maasto-
kartta-aineistoja. 

Geologian tutkimuskeskus on toteuttanut kartoitus-
ta, jossa esitetään happamien sulfaattimaiden esiin-
tymisen todennäköisyyksiä. Aineisto soveltuu pieni-
mittakaavaiseen yleistason tarkasteluun. Hankealue 
sijoittuu alueelle, jolta kartta-aineistoa on käytettä-
vissä. 

15.2  Nykytilan kuvaus 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan yleisesti 
maaperässä olevia luontaisia maakerroksia, joiden 
rikkipitoisuus on tavanomaista korkeampi. Korkeam-
masta rikkipitoisuudesta johtuen happamat sul-
faattimaat voivat muodostaa happoa joutuessaan 
tekemisiin ilmakehän hapen kanssa. Tästä johtuen 
happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 

Happamia sulfaattimaita on muodostunut viimei-
simmän jääkauden jälkeisen ns. Litorinamerivaiheen 
aikana noin 7 500–4 000 vuotta sitten. Nykyisin 
happamina sulfaattimaina tunnettuja sedimentte-
jä muodostui, kun kasvinjäänteitä kerrostui meren-
pohjalle. Kasveista peräisin oleva orgaaninen ai-
nes reagoi rikin ja raudan kanssa, jolloin muodostui 
rikkipitoisia sulfideja. Jääkauden jälkeen maanpin-
nan kohotessa nämä sulfidipitoiset sedimentit ovat 
nousseet maanpinnalle. Happamien sulfaattimaiden 
syntytavasta johtuen niitä esiintyy yleisimmin ran-
nikkoalueilla ja niiden vallitsevana maalajina ovat 
hienojakoiset maalajit, kuten savi ja siltti. 

Happamat sulfaattimaat jaetaan todellisiin happa-
miin sulfaattimaihin, sekä potentiaalisiin happamiin 
sulfaattimaihin. Todelliset happamat sulfaattimaat 
ovat maakerroksia, jotka ovat joutuneet alttiiksi il-
makehän hapelle esim. maannousun tai rakentami-
sen aiheuttamien olosuhdemuutosten vuoksi. Näis-

sä maissa on tapahtunut haponmuodostusta ja 
niiden pH on alhainen. Potentiaalisesti happamissa 
sulfaattimaissa happoa ei ole vielä muodostunut. Jos 
ne altistetaan ilmakehän hapelle esim. maankaivun 
yhteydessä, niissä muodostuu happoa. 

Happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Maa-aineksessa muodostu-
neen hapon leviäminen ympäristöön vesien mukana 
voi aiheuttaa veden pH-arvon laskemisen. Alhainen 
pH voi suoraan aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, sekä 
sen seurauksena veteen liukenevien metallien pitoi-
suudet voivat nousta esim. kaloille ja vesieliöstölle 
haitalliselle tasolle. 

Happamia sulfaattimaita voi esiintyä hankealueel-
la käytännössä niillä alueilla, jotka ovat olleet ns. 
Litorinamerivaiheen aikana vedenpeittämiä ja joil-
la vallitsevana maalajina on pääosin savi. Litorina-
merivaiheen ylimmän rannan taso on hankealueella 
ulottunut likimain Espoon Kolmirannan alueelle, noin 
km 31+000. Myös Salossa sijaitsee alueita ratalinjal-
la, jotka ovat olleet Litorinamerivaiheessa veden-
peittämiä ja jotka näin ollen ovat potentiaalista sul-
faattimaiden esiintymisaluetta.

Espoon alueella happamien sulfaattimaiden esiin-
tymisen todennäköisuus on suuri Espoonjoen laak-
son alueella, likimain km 22+000 ympäristössä. Tälle 
alueelle sijoittuu mm. suunniteltu Espoonjoen rau-
tatieristeyssilta. Happamia sulfaattimaita on tut-
kimuksissa todettu jokilaakson alueella alle yhden 
metrin syvyydellä maanpinnasta. 

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennä-
köisyys on kohtalainen Mynttilän alueella, Gum-
bölenjoen laaksossa (noin km 23+600–24+000), 
sekä hieman pohjoisempana Svartbäckträsketin 
laaksossa (noin km 26+150–26+500). Svartbäckt-
räsketin laakson pohjoisosassa, Nupurinjärven lä-
heisyydessä olevassa tutkimuspisteessä, happamia 
sulfaattimaita on todettu alle yhden metrin syvyy-
dellä maanpinnasta.

Salossa potentiaalisesti happaman sulfaattimaan 
esiintymisaluetta on Muurlan kirkonkylän etelä-
puolella, jossa ratalinja kulkee lähes 3 km pituisen 
matkan kallioperän laaksopainanteeseen synty-

neen savikon poikki. Geologian tutkimuskeskuksesta 
yleissuunnitelmavaiheessa saadun arvion mukaan 
Muurlan laaksopainanne on ratalinjalla potentiaa-
lisin hienoaineksen sedimentaatioallas, jossa sul-
faattimaita voisi ajatella kerrostuneen rakentamisen 
kannalta merkittäviä määriä. Happaman sulfaatti-
maan esiintymisen todennäköisyyys alueella on suu-
ri. Savikko on suunniteltu ylitettävän pitkällä sillalla. 
Lisäksi geologian tutkimuskeskuksen kartta-aineis-
tossa Salon Linnunpellon ja Salon keskustan väli-
nen alue on tunnistettu vähintään kohtalaiseksi ris-
kialueeksi happamien sulfaattimaiden esiintymistä 
ajatellen

Hankealueen muilla alueilla happamien sulfaatti-
maiden esiintyminen on epätodennäköistä. 

15.3  Arviointimenetelmä 

Happamien sulfaattimaiden vaikutusten arvioin-
ti on toteutettu asiantuntija-arviona, joka perustuu 
alueelta käytettävissä oleviin tutkimustuloksiin ja 
kartoitustietoon, sekä karttatulkintaan. Happamien 
sulfaattimaiden muodostumistavasta, potentiaali-
sista esiintymisalueista, sekä niiden mahdollisesti 
aiheuttamista ympäristövaikutuksista on tutkimus- 
ja kokemusperäistä tietoa. Näiden käytettävis-
sä olevien tietojen perusteella on arvioitu happa-
mien sulfaattimaiden mahdollisia vaikutuksia tämän 
hankkeen yhteydessä. 

Arvioinnissa on otettu huomioon se millaisia vaiku-
tuksia happamien sulfaattimaiden esiintymisalueel-
le kohdistuvalla rakentamiselle voi olla happamiin 
sulfaattimaihin ja tämän seurauksena mahdollisesti 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 

15.4  Vaikutukset 

15.4.1. Vaikutusten muodostuminen 

Happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa ympäris-
tövaikutuksia, mikäli ne altistuvat ilmakehän hapelle. 

Jos altistumista ei tapahdu, happamat sulfaattimaat 
eivät aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Potentiaalisesti happamat sulfaattimaat voivat ha-
pettua esim. maankaivun yhteydessä tai laskettaes-
sa pohjaveden pinnan tasoa. Kaivettu maa-aines al-
tistuu tyypillisesti hapelle. Jos maa-aines sisältää 
potentiaalisesti happamia sulfaattimaita, muodos-
tuu siinä happoa. Maa-ainesten kaivaminen voi al-
tistaa myös kaivukohdan vieressä maahan jääneen 
aineksen ilman vaikutukselle, jolloin myös siinä voi 
tapahtua hapon muodostusta. 

Pohjaveden pinnan laskiessa aiemmin vedellä kyl-
lästyneeseen maaperään kulkeutuu ilmaa. Jos maa-
perässä on potentiaalisesti happamia sulfaattimai-
ta, voi niissä tämän seurauksena muodostua happoa. 
Pohjaveden pinta alenee tyypillisesti esim. ojituksen 
yhteydessä. Myös rakentamiseen yhteydessä saate-
taan joutua alentamaan pohjaveden pintaa. 

Happamien sulfaattimaiden altistuessa hapelle 
maa-aineksessa mukana olevat sulfidit hapettuvat 
ja tämän reaktion yhteydessä muodostuu rikkihap-
poa. Jos kuivunut maa-aines pääse esim. sateiden tai 
lumen sulamisvesien vuoksi jälleen vettymään, kul-
keutuu maa-ainekseen muodostunut happo näiden 
vesien mukana eteenpäin. Tämän seurauksena myös 
veden pH-arvon laskee. Jos happoa on riittävästi, voi 
tämän seurauksena muodostua ns. happamia valu-
mavesiä. Mikäli veden happamuus laskee riittävästi, 
voi se aiheuttaa joidenkin metallien liukenemista ve-
teen. Tyypillisesti esim. alumiinin pitoisuus nousee, 
jos veden happamuus laskee. 

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat haitalli-
set vaikutukset tapahtuvat tyypillisesti viiveellä. 
Haponmuodostus alkaa, kun maa-aineksiin kulkeu-
tuu happea. Maa-aineksessa muodostunut happo ei 
kuitenkaan lähde liikkeelle ennen kuin sen huuhtou-
tuu esim. runsaiden sade- tai sulamisvesien muka-
na liikkeelle. Tästä johtuen vaikutukset voivat ilmetä 
vasta rakentamista tai kaivua seuraavan syksyn/ke-
vään aikana. Happamien valumavesien muodostumi-
sen voi tapahtua toistuvasti rakentamista tai kaivua 
seuraavien vuosien aikana. Happamien valumave-
sien muodostumien kesto riippuu maaperässä ole-
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vien happamien sulfaattimaiden määrästä ja hapon-
muodostuspotentiaalista. 

Happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa ympäris-
tövaikutuksia niiden esiintymisalueella tai kaivetta-
vien maa-ainesten läjitysalueella. Vaikutukset voi-
vat olla paikallisia, jolloin ne kohdistuvat tyypillisesti 
esim. maaperään tuleviin rakenteisiin tai kohdistua 
laajemmalle alueelle, mikäli niiden aiheuttama hap-
pamuus leviää ympäristöön. 

15.5  Vaikutukset 

Oikoratalinjauksella esiintyy potentiaalisesti happa-
mia sulfaattimaita. Niiden esiintymisalueet ovat ra-
talinjan alkuosuudella Espoonjoen ja Gumbölenjoen 
laaksoissa, sekä Svartbäckträsketin ja Nupurinjär-
ven välisellä alueella, sekä Salon alueella Muurlan 
jokilaaksossa ja Linnunpellon ja Salon keskustan vä-
lisellä alueella. Muualla ratalinjalla happamien sul-
faattimaiden esiintyminen on epätodennäköistä, tai 
niitä ei olemassa olevan tutkimustiedon perusteella 
voi käytännössä esiintyä (alueet ovat Litorinameri-
vaiheen ylimmän rannan tason yläpuolella). 

Espoonjoen ylitystä varten joudutaan rakentamaan 
rautatieristeyssilta. Lisäksi Espoonjoen läheisyy-
dessä rakennetaan uutta ratapengertä. Alueilla jou-
dutaan tekemään massanvaihtoja pohjarakentami-
sen yhteydessä. Näillä alueilla kaivettava maa-aines 
(savi/siltti) sisältää todennäköisesti happamia sul-
faattimaita. Poiskaivettavat happamat sulfaatti-
maat voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuk-
sia niiden läjitysalueella, mikäli maa-aines pääsee 
hapettumaan. 

Mikäli kaivantoalueiden ympäristön maaperäs-
sä tapahtuu pohjaveden pinnan laskua, voi maape-
rässä tämän seurauksena muodostua happoa. Mi-
käli happoa kulkeutuu kaivantovesiin ja edelleen 
työmaavesien mukana Espoonjokeen, voi se aiheut-
taa paikallisesti pH-arvon laskua. Työmaa-alue on 
pinta-alaltaan pieni ja kaivantojen mahdollinen kui-
vattava vaikutus niiden ympäristöön rajoittuu savi-
alueilla kaivantojen läheisyyteen. Lisäksi suuri osa 
kaivantovesistä muodostuu suoraan sadannasta 
tulevasta pintavalunnasta. Otettaessa huomioon 
Espoonjoen valuma-alueen koko suhteessa raken-
tamisen vaatiman alueen pinta-alaan ja Espoonjo-
en veden laatu, kaivantovesien mahdollinen hap-
pamuus ja tämän seurauksena siihen liuenneiden 
aineiden pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta 
havaittavia laatumuutoksia Espoonjoessa. 

Gumbölenjoen ja Svartbäckträsket–Nupurinjärven 
välisen laakson alueille rakennetaan rautatiesillat, 
jotka ylittävät laaksoalueet. Näillä alueilla voi esiin-
tyä happamia sulfaattimaita. Molemmilla alueil-
la rakennettavien siltojen perustusrakenteet vaati-
vat massanvaihtoja. Mikäli poiskaivettavat massat 
sisältävät happamia sulfaattimaita, voivat ne ai-
heuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia niiden läji-
tysalueella. Haitallisia vaikutuksia voi aiheutua, jos 
maa-ainekset pääsevät hapettumaan ja muodosta-
vat tämän seurauksena happoa. Myös näillä alueil-
la muodostuviin kaivantovesiin voi kulkeutua happa-
mia valumavesiä. 

Muurlan alueella ratalinjaus ylittää Muurlanjoen 
ja peltoalueen pitkällä sillalla. Muurlanjoen mean-
deroivaa uomaa joudutaan todennäköisesti muok-
kaamaan jonkin verran. Happaman sulfaattimaan 
esiintymisen riski on korkea. Alueella tulee laatia 
jatkoselvityksiä sekä varautua happamien sulfaat-
timaiden neutralointiin. Salon Linnunpellon alueella 
siltojen kohdalla ei yleissuunnitelmavaiheessa ole 
arvioitu olevan kaivutarvetta, joten potentiaalisen 
sulfaattimaan vaikutus alueella on vähäistä. Salon 
lukion läheisyyteen suunniteltu kaukalorakenne ja 
Lukkarinmäen betonitunnelijakso edellyttävät sy-
viä kaivantoja, joissa on varauduttava sulfaattimaan 
esiintymiseen. 

Ympäristövaikutuksien lisäksi happamien sulfaatti-
maiden esiintymisalueella maaperä aiheuttaa usein 
myös korroosiota maaperään asennettaville raken-
teille, kuten betoniset tai teräksiset perustusraken-
teet. 

15.6  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Hankealueella esiintyy happamia sulfaattimaita, 
jotka tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja rakentamisvaiheessa. Happamia sulfaat-
timaita esiintyy rataosuuden alkuosan alueella ja 
Salossa. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen 
todennäköisyys on erittäin suuri Muurlanjoen laak-
soalueella, suuri Espoonjoen laaksoalueella ja koh-
talainen Gumbölenjoen laaksossa ja Svarbäckträs-
ketin lähialueella.  

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen ja hapon-
tuottopotentiaalin selvittämiseksi suositellaan tar-
kentavia tutkimuksia hankkeen jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Tutkimukset suositellaan kohdennet-

tavaksi Muurlanjoen, Espoonjoen, Gumbölenjoen ja 
Svartbäckträsketin ympäristön laaksoalueille.  

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haitallisia 
ympäristövaikutuksia voidaan lieventää estämällä 
maissa tapahtuvaa haponmuodostusta ja käsittele-
mällä muodostuneita happamia suoto-/valumave-
siä.  Happamien sulfaattimaiden olemassaolo tulee 
tiedostaa kaivukohteissa. 

Happamien sulfaattimaiden mahdollinen läjitys suo-
sitellaan suunniteltavaksi siten, että maa-ainekses-
sa ei pääse muodostumaan happoa. Mikäli hapon-
muodostusta tapahtuu, tulee muodostuvat suoto-/
valumavedet tarvittaessa neutraloida.  

Työmaa-alueilla muodostuvien kaivantovesien kä-
sittelyssä tulee varautua happamien valumavesien 
muodostumiseen ja tarvittaessa niiden neutraloin-
tiin. On suositeltavaa, että kaivantovesien pH-ar-
voa seurataan, jotta voidaan tunnistaa mahdollisten 
happamien valumavesien muodostuminen. 

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäris-
töhaittojen torjumiseksi käytettävät menetelmät tu-
lee suunnitella tarkemmin jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. 
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16  Ilmasto ja päästöt 

Suomen vuoden 2019 hallitusohjelmassa linjattiin 
tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 
Ohjelmassa hiilineutraaliudella tarkoitetaan, että ih-
mistoiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästö-
jen tulisi olla yhtä suuret kuin hiilinielujen kyky sitoa 
päästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä 
päästövähennyksiä yhteiskunnan kaikilla osa-alu-
eilla rakentaminen mukaan lukien. Vähennystavoit-
teisiin pääseminen edellyttää kuitenkin nykyisten 
toimenpiteiden päästövaikutusten arviointia, jotta 
voidaan mitata ja arvioida esimerkiksi rakentami-
sen ilmastovaikutuksia. Päästövaikutusten arvioin-
tiin sisältyvät sekä kasvihuonekaasuja muodostavat 
toimenpiteet että toimenpiteiden mahdollisesti vä-
lillisesti tai välittömästi päästömääriin vaikuttavat 
seikat. 

Espoo–Salo -oikoradan hankkeen ilmastovaikutuk-
sia on tarkasteltu kolmesta eri näkökulmasta: ra-
kentamisen aikaiset päästöt, vaikutukset hiilinielui-
hin ja -varastoihin ja liikennöinnin aikaiset päästöt. 
Ratalinjan huolto- ja korjaustoimenpiteissä muodos-
tuvien kasvihuonekaasujen määrä on arvioitu raken-
tamiseen verrattuna vähäisiksi eikä niitä huomioitu 
laskelmassa. Hankkeen päästövaikutuksiin vaikutta-
vat sekä itse rakentamisesta syntyvät päästöt että 
kulkutapamuutoksen kautta potentiaalisesti sääs-
tetyt päästöt. ESA-raideyhteyden rakentamisella 
pyritään vaikuttamaan kulkutapamuutoksiin siten, 
että joukkoliikenne näyttäytyy houkuttelevana vaih-
toehtona yksityisautoilulle vähentäen henkilöliiken-
teen määriä ja siten liikenteen päästöjä.

16.1  Lähtötiedot 
16.1.1. Päästölaskennan lähtötiedot 

Rakentamisen aikaisten päästöjen laskenta perustui 
tilaajalta saatuihin rakennusosamääriin laskettavien 
kokonaisuuksia osalta. Rakennusosat oli esitetty Inf-
raRYL:n litteraston mukaisina osina ja määrät oli il-
moitettu esimerkiksi yksikössä m2tr ja m3ktr. Lisäksi 
laskennassa käytettiin tiedossa olevia kuljetusmat-
koja ja muita työn toteumatietoja, kuten kaivumaiden 
maalajiominaisuuksia. Kuljetusmatkaksi hankkeen 
sisällä syntyville ja hankkeeseen tuotaville maa-
massoille oletettiin 10 km ja tuotteistetuille raken-
nusmateriaaleille 25 km.  

 

Päästölaskenta rajattiin InfraRYL:n nimikkeistön 
mukaisesti seuraaviin osiin: 10000 Maa-, pohja- ja 
kalliorakenteet, 21000 Päällysrakenteen osat ja ra-
dan alusrakennekerrokset, 24000 Ratojen päällys-
rakenteet sekä 44000 Perustus ja tukirakenteet. 
Hankkeen päästöt eriteltiin ratalinjalle, tunneleille, 
silloille sekä rataan liittyville tielinjastoille, kuten 
huolto- ja pelastusteille. Tunneleiden osalta lasken-
taan sisällytettiin myös tunneleiden lujittamiseen ja 
turvallisuusratkaisuihin liittyvät materiaalit ja ra-
kennustoimenpiteet. Siltojen rakentamisen pääs-
töistä huomioitiin teräs- ja betonimateriaaleista ai-
heutuvat päästöt. 

16.2  Nykytilanteen kuvaus 
Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mu-
kaan Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt olivat 
8 105 ktCO2-ekv vuonna 2017. Kokonaispäästöis-
tä tieliikenteen osuus oli 2 276 ktCO2-ekv (28 % ko-
konaispäästöistä) ja raideliikenteen 28 ktCO2-ekv 
(0,35 % kokonaispäästöistä). Varsinais-Suomen kas-
vihuonekaasupäästöt olivat 3 336 ktCO2-ekv vuon-
na 2017. Kokonaispäästöistä tieliikenteen osuus oli 
811 ktCO2-ekv (24 % kokonaispäästöistä) ja raide-
liikenteen 3,4 ktCO2-ekv (0,10 % kokonaispäästöis-
tä). Maakuntien kokonaispäästöt olivat yhteensä 
11 441 ktCO2-ekv vuonna 2017. Samoilla laskenta-
perusteilla koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt 
olivat 37 555 ktCO2-ekv vuonna 2017 eli maakuntien 
alueelta muodostui 30 % kokonaispäästöistä. 

Hiilivarastojen ja -nielujen näkökulmasta suunnitte-
lualue koostuu nykytilassa Espoo–Salo välillä pää-
osin metsä- ja peltomaasta. Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen yhteenlaskettu nettonielun suuruus 
nykytilassa on noin 60 ktCO2-ekv. Uudellamaalla 
puuston vuotuinen poistuma on viime vuosina ylittä-
nyt vuotuisen kasvun, jolloin metsämaa keskimäärin 
toimii hiilen lähteenä.

16.3  Arviointimenetelmät 
16.3.1.  Päästölaskennan arviointimene-
telmä 

Päästölaskenta noudattaa CEN/TC 350 -standardia 
(Sustainability of construction works) 

Kuva 40. 1 CEN/TS 350 standardin mukaiset moduulit. (Rakennusten elinkaarimittarit 2013)
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Laskenta rajattiin standardin mukaisesti elinkaa-
ren vaiheeseen A (rakentaminen). Standardin vaihe 
A pitää sisällään osavaiheet tuotteelle (A1–A3 Pro-
duct stage) ja rakentamiselle (A4–A5 Construction 
Process Stage). Laskenta ei sisällä standardin vai-
heita B (Use stage) ja C (End of life stage). On kuiten-
kin huomattava, että vaiheessa A tehdyt ratkaisut 
vaikuttavat myös vaiheisiin B ja C, sillä materiaaleil-
la on erilaiset tekniset ominaisuudet, jotka edelleen 
vaikuttavat mm. rakenteen kestävyyteen ja käyttöi-
kään. Elinkaarikestävyyteen voidaan vaikuttaa mm. 
huolellisella työn suunnittelulla ja laadunvalvonnal-
la. Oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla toteutettu 
työ voi vähentää rakenteiden ylläpidon ja korjaami-
sen kustannuksia. 

Laskenta suoritettiin Excel-pohjaisella päästölas-
kentaohjelmalla. Laskentaparametrina käytetään 
hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 ekv.), joka on kasvihuo-
nekaasujen yhteismitta kuvaten merkittävimpien 
kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaiku-
tusta. Eri kaasujen vaikutus huomioidaan hiilidiok-
sidiekvivalentissa lämmityspotentiaalikertoimien 
avulla. 

Jokaiselle rakennusosalle määritettiin materiaalin 
tuotannon päästö, kuljetuspäästö sekä työvaiheista 
aiheutuvat päästöt. Materiaalin tuotannon päästöis-
tä puhuttaessa tarkoitetaan laskennan standardin 
mukaisia vaiheita A1–3. Materiaalin tuotannon pääs-

töarvojen lähteenä käytettiin eri tuotevalmistajil-
ta saatavissa olevia arvoja sekä VTT:n määrittämiä 
päästöarvoja. Työvaiheista aiheutuvat päästöt si-
sälsivät InfraRYL:ssä esitetyt toimenpiteet (tiivistys, 
kaivu, kuormaus jne.) jokaiselle litteralle. Kuljetusten 
ja työkoneiden päästöarvot perustuivat VTT Lipas-
to-tietokantaan. Eri työkoneiden kulutusta selvitet-
tiin eri lähteistä työkonekohtaisesti.    

Arvioitaessa liikennöinnistä syntyvää päästön muu-
tosta otettiin huomion eri kulkumuotojen liikenne-
suoritteiden muutokset ja niiden ominaispäästöissä 
ja -kulutuksessa tapahtuvat muutokset. Liikennöin-
nin päästöt ovat siten eri kulkuneuvojen yhteen 
laskettujen päästöjen summa. Arvioitaessa tämän 
hankkeen liikennöinnin päästöjä laskennassa on mu-
kana vain henkilöliikenteen päästöt, sillä hankkeel-
la ei arvioida olevan vaikutusta tavaraliikenteeseen. 
Liikennöinnistä syntyvää päästömuutosta arvioi-
taessa vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ajoneuvojen 
ominaispäästöjen ja -kulutuksen kehitys, ajoneuvo-
jen uusiutumisnnopeus ja liikenteen sähköistyminen 
sekä liikennesuoritteiden kehittyminen.  

Vaikutukset hiilivarastoihin arvioitiin hyödyntäen 
alueellisen hiilitaseen laskentatyökalua, joka kehi-
tettiin osana Ilmastokestävä kaupunki – Työkalu-
ja suunnitteluun (ILKKA) -hanketta. Alueellisen hii-
litaseen laskentatyökalulla arvioidaan hankealueen 
kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastojen muutos-

rimman osan (44 %) kokonaispäästöistä. (kuva 42)

Siltoihin kuluvan teräksen ja betonin määrän vuoksi 
siltojen päästöt vastaavat noin kolmannesta koko-
naispäästöistä. 

ESA-radan rakentamisen ilmastovaikutuksia voidaan 
suhteuttaa suomalaisen keskimääräiseen hiilijalan-
jälkeen, joka on keskimäärin 10 000–12 000 kg CO2 
ekv. Hankkeen arvioidut kokonaispäästöt vastaavat 
n. 58 000 suomalaisen vuotuista kulutusta. 

ta, joka aiheutuu maankäytön muutoksesta. Maan-
käytön muutos kuvataan määrittelemällä metsien, 
peltojen sekä rakennetun alueen kokonaispinta-alat 
lähtötilanteessa ja hankesuunnitelman määrittele-
mien maankäyttömuutosten jälkeen. Metsämaa on 
vielä jaettu metsään kivennäismailla ja turvemailla 
johtuen näiden erisuuruisesta hiilivarannosta. Läh-
tötiedot maankäytöstä saatiin Suomen ympäris-
tökeskuksen CORINE Land Cover -aineistosta, joka 
kuvaa Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä paik-
katietomuodossa vuonna 2018. Aineisto on muodos-
tettu yhdistämällä satelliittikuvista automaattises-
ti tulkittuja maanpeitteisyystietoja olemassa oleviin 
maankäyttöä ja maaperää kuvaaviin paikkatieto¬ai-
neistoihin. Hiilinielun muutoksen arviointi voidaan 
nojata tutkimustietoon metsien hiilinielun suuruu-
desta Etelä-Suomessa sekä avoimeen metsävara-
tietoon suunnittelualueen metsien ikärakenteesta.

Kuva 41. Arvioidut kokonaispäästöt esitettynä prosentuaalisesti hankkeen osille.

16.4  Vaikutukset 
16.4.1. Rakentamisesta aiheutuvat il-
mastovaikutukset 

Rakentamisesta aiheutuvat arvioidut kokonaispääs-
töt ovat 649 000 t CO2 ekv. Ratalinja muodostaa suu-

Kuva 42. Arvioidut kokonaispäästöt eriteltynä materiaalin tuotannolle, kuljetukselle ja työsuoritteelle (t CO2 
ekv.) .

Valtaosa kokonaispäästöistä muodostuu rakennus-
materiaalien tuotantovaiheessa. (kuva 43)

Päästöintensiivisiä teräs- ja betonimateriaaleja käy-
tetään mm. ratarakenteen pohjanvahvistuksessa, 
tunneleiden lujittamisessa sekä silloissa, mikä voi-
daan nähdä myös rakennusteknisten rakenneosien 
(40000) korkeassa päästömäärässä.

Myös luonnon kivimateriaalit kuten hiekka ja murske, 
muodostavat päästöjä louhinta- ja jalostusvaihees-
sa. Tämä näkyy päällys- ja pintarakenteiden päästö-
määrissä, joihin luetaan myös ratarakenteet, kuten 
teräskiskot ja betonipölkyt. Työsuoritteista maa- ja 
kallioleikkaukset ovat suuritöisimpiä ja siten suu-
ripäästöisimpiä. Kuljetuksesta aiheutuvat päästöt 
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ovat suoraan verrannollisia kuljetusmatkaan sekä 
kuljetettavan materiaalin määrään. Hankkeessa py-
ritään hyödyntämään syntyvät kaivumassat hank-
keen sisällä tai lähialueella, mikä pienentää kuljetus-
päästöjä. Myös tuotteistetut rakennusmateriaalit on 
oletettu hankittavan läheltä rakennettavaa aluetta. 

uutta rataa on 63 km. Laskettu kokonaispäästömää-
rä sisältää rakentamisen lisäksi myös käytön ja kun-
nossapidon. Rakentamisen osuus päästöistä on noin 
46 % eli n. 2 000 kgCO2 ekv./ratametri. Siltoja oikora-
dalla on yhteensä 2,9 km, tunneleita ei rataosuudel-
la ole. ESA-radan siltojen kokonaispituus on 16,8  km, 
mikä nostaa rakentamisen kokonaispäästöjä suh-
teessa oikorataan.  

Hiilivarastojen näkökulmasta arvioitavan ratakäytä-
vän kokonaispituus on noin 131 km, kun huomioidaan 
vesistönylitykset ja tunnelit, joiden kohdalla muu-
toksia maankäyttöön ei hiilivarastoiden näkökul-
masta aiheudu. Radan molemmin puolin on pidettävä 
30 metrin leveä kaista vapaana sellaisesta puustos-
ta, joka kaatuessaan kaatuisi raiteille tai sähköistyk-
selle. Lisäksi maastokäytävän leveyteen kuuluu rata 
(5 m), välialue (keskimäärin 10 m) ja toinen rata (5 m). 
Näin ollen maastokäytävän leveydeksi arvioitiin Es-
poo–Salo välillä 80 m. Hiilivaraston muutos Espoo–
Salo välillä on yhteensä noin -349 ktCO2 ekv., josta 
metsämaalla muutos on noin -333 kt CO2 ekv. ja pel-
tomalla noin -15 kt CO2 ekv. 

Vaikutukset hiilinieluhin on arvioitu osana Helsinki–
Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten 
arviointia koko matkalle Helsinki–Turku. Arviointia 
ei ole tehty erikseen välille Espoo–Salo. Suunnitte-
luhankkeen seurauksena hiiltä sitovaa metsämaa-
ta poistuu joko 334 ha (hankevaihtoehto A YVAssa), 
336 ha (hankevaihtoehto B) tai 4 ha (vertailuvaihto-

ehto 0+). Siten suunnittelualueiden hiilinielu piene-
nee vuositasolla hankevaihtoehdossa A yhteensä 
noin 3 670 tn, hankevaihtoehdossa B yhteensä noin 
3 700  tn ja vertailuvaihtoehdossa 0+ noin 40 tn.

Uuden kaukoliikenteen radan liikennöinnin alkaessa 
arvioidaan kaukoliikenteen matkoja tehtävän noin 3,1 
miljoonaa matkaa vuodessa enemmän kuin nykyti-
lanteessa. Helsinki–Turku välille päästövähennyk-
sen on arvioitu olevan noin 15,5 kt CO2 ekv./vuosi ja 
päästövähennyksestä noin 2/3 syntyy henkilöau-
toliilkenteestä ja loput bussiliikenteen korvautumi-
sesta junaliikentellä. Arviointia ei ole erikseen teh-
ty Espoo–Salo välille. Asemanseutujen kehittymisen 
Espoossa ja Lohjalla voidaan arvioida lisäävän jouk-
koliikennematkoja sekä asukas- että työpaikkojen 
määrien kasvaessa. Liikennöinnin päästöjen määrän 
kehitys riippuu myös siitä, millaiselta alueelta ase-
manseuduille muutetaan ja kuinka aseman seudut 
kehittyvät eli toteutuvatko mahdollisuudet palvelui-
den saavuttamiseen lähietäisyydeltä sekä liikenteen 
yleisestä kehittymisestä mm. liikenteen sähköisty-
misestä.

16.5  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet  

Suurimmat ilmastovaikutukset muodostuvat raken-
tamisesta ja ne syntyvät suhteellisen lyhyellä aika-
välillä. Samoin hiilivarastojen pieneneminen tapah-
tuu hankkeen alkuvaiheessa ja muutos on pysyvä 
johtuen maankäytön muutoksesta eikä poistettua 
metsää voi istuttaa takaisin hankealueelle, kos-
ka radan suojavyöhyke on pidettävä avoimena kor-
keasta puustosta. Liikennöinnin alettua liikenteestä 
muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 
johtuen liikennesuoritteiden muutoksista suurem-
pi päästöisistä liikennöintimuodoista raideliikentee-
seen. Nämä päästövähenemät jatkuvat koko liiken-
nöin ajan, mutta ovat merkittävimpinä liikenteen 
alkuvaiheessa. Eri skenaarioiden mukaan liikenne 
sähköistyy ja muuttuu vähäpäästöisemmäksi (myös 
henkilö- ja linja-auto liikenteessä), jolloin hankkeen 
tuoma päästövähenemä suhteessa muuhun liiken-
nöintiin pienenee.

Ratarakentamisen ilmastovaikutuksiin vaikuttavat 
oleellisesti tarvittavien taitorakenteiden sekä raitei-
den määrät. Uuden ratalinjan sijoittaminen on alu-
eellisten, poliittisten ja teknillisten tekijöiden muo-
dostama kompromissi, minkä vuoksi topografialtaan 
tai pohjaolosuhteiltaan haastavien alueiden kier-
täminen ei yleensä ole mahdollista. Lisäksi rata-

geometrian vaatimukset ovat verrattain tiukkoja ja 
ratalinjauksen muutosvara siten vähäinen. Ratara-
kentamisen päästömääriin vaikuttaminen on siis tek-
nisten ratkaisuiden kautta haasteellista. Rakentami-
sen ilmastovaikutuksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa 
resurssiviisailla toimilla kuten hyödyntämällä hank-
keen sisäiset massat mahdollisimman tehokkaasti, 
optimoimalla logistiikkaa ja soveltamalla olemassa 
olevia vähäpäästöisiä rakennemateriaaleja ja uusio-
materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.  

Edellä mainittuja ilmastoviisaita toimenpiteitä on so-
vellettu jo yleissuunnitelma vaiheessa. Hankkeessa 
pyritään hyödyntämään syntyviä kaivu- ja louhinta-
massoja hankkeen sisällä tai lähialueella, mikä pie-
nentää kuljetuspäästöjä ja neitseellisen kiviaineksen 
tarvetta. Kierrättämällä osa louhinnassa synty-
neestä murskemateriaalista penkkoihin ja täyttöi-
hin, säästetään päästöissä 25 000 t CO2 ekv eli n. 4 % 
kokonaispäästöistä verrattuna siihen, että täyttö-
materiaalina olisi käytetty tuotteistettua luonnon-
kiviainesta. Kokonaisuudessaan alueella syntyvää 
louhemateriaalia voidaan hyödyntää arviolta 44 % 
ja kaivumaita 14 %. Tehostamalla hankkeen sisällä 
syntyvien materiaalien hyötykäyttöä on mahdollista 
saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. 

Kaikkia hankkeessa syntyviä maa- ja kiviaineksia 
ei kuitenkaan ole mahdollista hyödyntää alueella. 
Nämä rakentamiseen huonosti soveltuvat tai yli-
määräiset kaivu- ja louhintamassat on suositeltavaa 
sijoittaa mahdollisimman lähelle hankealuetta tai 
vaihtoehtoisesti etsiä massoille hyötykäyttökohde 
toisaalta. Läjitysalueiden perustaminen radan lähei-
syyteen vähentää kuljetuksesta syntyviä päästöjä. 
Läjitettävien maamassojen kuljetuksien osuus ko-
konaispäästöistä on noin 2 %. Laskennassa on ole-
tettu läjitettävien massojen kuljetusmatkaksi 10 km. 
Koska kuljetusmatka on suoraan verrannollinen kul-
jetuksen päästöihin, nostaisi 20 km kuljetusmat-
ka vastaavasti syntyvät päästöt kaksinkertaisiksi. 
Myös tuotteistetut rakennusmateriaalit on oletettu 
hankittavan läheltä rakennettavaa aluetta. Optimoi-
tu logistiikka on siis tehokas ja suhteellisesti vaiva-
ton keino vähentää hankkeessa syntyviä päästöjä.  

Materiaalien päästöt ovat selkeästi hankkeen suu-
rin päästölähde. Maarakentamisen materiaalipääs-
töihin voidaan vaikuttaa korvaamalla luonnon kivi-
aineksia uusiomateriaaleilla, joita ovat esimerkiksi 
ylijäämämaat, teollisuuden sivutuotteet ja vanhojen 
maarakenteiden materiaalit. Näistä ns. UUMA-mate-
riaaleista on luettavissa tarkempaa tietoa osoittees-
sa www.uusiomaarakentaminen.fi. Esimerkiksi be-
tonimursketta on mahdollista hyödyntää huolto- ja Kuva 43. Arvioidut kokonaispäästöt eriteltynä InfraRYL:n nimikkeistön osille (t CO2 ekv.)  

Ratalinjan pituudelle (95 km) suhteutettuna koko-
naispäästöjä muodostuu n. 6 800 kg CO2 ekv./ra-
tametri. Hankkeen päästöjä voidaan verrata Ruot-
sin itärannikolle rakennettuun ”BotniaBanaan”, joka 
otettiin käyttöön vuonna 2010. Kyseisen 190 km pi-
tuisen ratalinjan rakentamisen aikaiset päästöt rata-
linjalle suhteutettuna olivat n. 2 300 kg CO2 ekv./ra-
ta metri (Trafikverket 2014). ESA-radan päästöt ovat 
siis suuremmat verrattuna ruotsalaiseen verrok-
kiin. BotniaBanalla on kuitenkin ratalinjan pituuteen 
suhteutettuna vähemmän siltoja ja tunneleita, jot-
ka ovat käytettyjen materiaalien ja louhinnan vuoksi 
päästöintensiivisiä rakenteita. ESA-radalla on keski-
määrin 0,23 tunnelia/rata-km ja 1,09 siltaa/rata-km. 
BotniaBanalla vastaavat lukemat ovat 0,08 tunne-
lia/rata-km ja 0,47 siltaa/rata-km. ESA-radalla on 
myös BotniaBanaa enemmän kaksoisraiteita – Bot-
niaBanan on pääosin yksiraiteinen, kun taas ESA-ra-
ta on kaksiraiteinen rata. 

ESA-radan päästöjä voidaan suhteuttaa myös Lah-
ti–Kerava -oikorataan, jonka kokonaispäästöt ovat 
noin 4 200 kg CO2 ekv./ratametri (Liikennevirasto 
2011). Oikorata on kokonaispituudeltaan 74 km, josta 
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pelastusteiden rakennekerroksissa kalliomurskeen 
sijaan. Betonimurskan päästöjen katsotaan kuulu-
van betonin edelliselle elinkaarelle, jolloin päästöar-
vo on uusiokäytössä tyypillisesti nolla, kun taas kal-
liomursketuotteen päästöarvo syntyy kiviaineksen 
jalostuksen työvaiheista. Myös siltojen, tunneleiden 
ja pohjarakenteiden teräs- ja betonimateriaaleja voi-
daan korvata ns. vihreämmillä vaihtoehdoilla teknis-
ten vaatimusten puitteissa. Useilla valmistajilla on 
saatavilla vähäpäästöisiä materiaali- ja tuotevaihto-
ehtoja perinteisten tuotteiden rinnalla. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tulee kiinnit-
tää huomiota hankkeen suunnittelun eri vaiheis-
sa varautuen sään vaihteluiden ja ääri-ilmiöiden 
aiheuttamiin riskeihin sekä varautumalla näiden ha-
vaitsemiseen ja hallintaan. Esimerkki sään ääri-ilmi-
öihin varautumisesta on radan molemminpuolisten 
suojavyöhykkeiden pitäminen avoimena korkeasta 
puustosta, mikä pienentää riskiä myrskytuhojen ai-
heuttamin häiriöihin junaliikenteelle.  Ratarakentei-
den suunnittelussa tulee varautua esimerkiksi tulva-
riskeihin riittävällä pengerkorkeudella. Rakenteiden 
sopeuttaminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin voi 
vaikuttaa hankkeen elinkaaren aikaisiin päästöihin.

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonai-
suuden ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysvi-
ranomaisen perustellussa päätelmässä todetaan: ” 
Yhteysviranomainen toteaa, että tarkempi sopeutu-
mis- ja varautumistarkastelu on perusteltua tehdä 
hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.” 

Seuraavissa suunnitteluvaiheissa ilmastovaiku-
tusten arviointia voidaan tarkentaa ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen laskenta päivittää suunnittelun 
edetessä tarkentuneilla lähtötiedoilla, kun esimer-
kiksi rakennettavien asemien määrä ja varustelutaso 
tarkentuu. Samoin rakentamisvaiheen ja rakenteiden 
suoraan ja välillisesti aiheuttamia kasvihuonekaasu-
päästöjä vähentävät toimenpiteet voidaan selvittää 
ja suunnitella tarkemmin sekä voidaan kartoittaa 
mahdollisuudet lieventää tai kompensoida vaikutuk-
set hiilinieluihin ja -varastoihin.

Rakentamisaikataulusta johtuen sekä huomioiden 
rakentamisen aiheuttaman hiilipiikin hanke ei ehdi 
vaikuttamaan asetettuihin kansallisiin tai aluellisiin 
hiilineutraalisuustavoitteisiin tai niiden saavuttami-
seen, mutta ne voivat mahdollisesti tukea tavoit-
teiden jälkeistä hiilineutraalia (tai hiilinegatiivista) 
yhteiskuntaa mahdollistamalla tehokkaan joukkolii-
kenneyhteyden. Hankkeen suoria ilmastovaikutuk-
sia merkittävmpää on, miten yhdyskunta muuttuu 
hankkeen myötä (suurempi ilmastovaikutus laajem-

malla alueella kuin vain hankealue) ja ovatko nämä 
vaikutukset myönteisiä vai kielteisiä.
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17  Ekosysteemipalvelut 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuot-
tamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle, 
yhteiskunnalle ja muulle luonnolle (Millenium Eco-
system Assessment 2005). Käsitteenä ekosysteemi-
palvelu on ihmiskeskeinen: ekosysteemipalveluista 
koituvat hyödyt tunnistetaan ensisijaisesti ihmisen 
ja yhteiskunnan tarpeiden kautta. Ekosysteemipal-
veluiden tarjonnan edellytyksenä ovat erilaiset eko-
systeemitoiminnot, jotka perustuvat ekosysteemin 
biofysikaaliseen rakenteeseen ja luonnon monimuo-
toisuuteen. 

Ekosysteemin toimintoihin ja ekosysteemipalvelui-
den tarjontaan vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät: 
ekosysteemiin kohdistuva paine, muutosta aiheut-
tavat yhteiskunnalliset taustavoimat, ympäristön 
tai resurssin tila, valitut toimenpiteet ja muutosten 
aiheuttamat vaikutukset, jotka aiheutuvat ihmisen 
toiminnasta. Kestävän päätöksenteon näkökulmas-
ta ihminen voi toimillaan heikentää ekosysteemien 
toimintaa, mutta toisaalta myös hoitaa ja lisätä eko-
systeemipalveluita. 

Ekosysteemipalvelut jaetaan tässä työssä CICES 
-luokituksen mukaisesti kolmeen luokkaan: tuo-
tantopalvelut, tuki- ja säätelypalvelut sekä kult-
tuuripalvelut. CICES-luokitus (Common Internatio-
nal Classification of Ecosystem Services) on todettu 
käytännössä maankäytön suunnittelussa toimivim-
maksi. Luokittelun myötä maankäytön suunnitte-
lussa keskeisiksi tunnistetut ekosysteemipalvelut 
korostuvat, kun taas toisia ekosysteemipalvelui-
ta käsitellään vähemmän. Kun arvioidaan hankkeen 
vaikutuksia ekosysteemipalveluihin, on keskeistä ot-
taa huomioon se, että ekosysteemipalveluiden mit-
takaava vaihtelee. Ne käsittävät laajemman alueen 
kuin eri vaihtoehtojen mukaiset ratakäytävät ja vai-
kutukset ulottuvat laajemmalle alueelle. 

Taulukko 45. Ekosysteemipalvelujen luokitus  

Säätely- ja ylläpitopalvelut käsittävät 
ne ekologiset prosessit, joiden avulla 
elävät organismit ylläpitävät ja sääte-
levät ihmisen elinympäristöä. Proses-
sit voivat olla mittakaavaltaan paikal-
lisia, alueellisia tai maailmanlaajuisia. 
Esimerkiksi ympäristöhaittojen torjun-
ta, hengitysilman puhdistus ja pölytys 
ovat paikallisia palveluita. Pohjaveden 
muodostuminen on alueellinen palve-
lu, kun taas hiilen sidonta ja ilmaston 
säätely ovat maailmanlaajuisia palve-
luita. 

Ympäristöhaittojen lieventäminen  
• Metsät (Corine 2018, ei harvapuustoisia alueita) 400 metriä teistä 
Veden viivytys ja tulvasuojelu 
• Järvet, lammet, kosteikot, avosuot (Corine 2018) 
Vedenlaadun ylläpito  
• Pohjavesialueet, joet, järvet (Lapio)  
Populaatioiden ja elinympäristöjen ylläpito  
• Luonnonsuojelualueet (Lapio ja maakuntakaavat) 
• Muut tärkeät luontokohteet: luontoselvitysten aineistot, tärkeät 

lintualueet, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Zonation 
(paras 10 %) 

Tuotantopalvelut ovat luonnosta suo-
raan hyödynnettävissä ja käytettä-
vissä ihmisen hyvinvoinnin ja talou-
den edistämiseen. Luonnosta saatavia 
tuotteita ovat mm. ravinto, puhdas 
juomavesi, biomassa, poltto- ja raken-
nusaineet. 

Maataloustuotanto  
• Pellot, hedelmäpuu- ja marjapensasviljelmät, laidunmaat, luon-

non laidunmaat, maataloustukijärjestelmän ulkopuoliset maata-
lousmaat, puustoiset pelto- ja laidunmaat (Corine 2018) 

Juoma- ja talousvesi 
• Pohjavesialueet (vain 1 luokka ja E-alueet), joet, järvet, uomaver-

kosto (Lapio)  
Luonnon tuottamat materiaalit  
• Kivennäismaiden ja turvemaiden metsät (Corine 2018, ei harva-

puustoisia alueita), pois lukien suojelualueet 

Kulttuuripalveluihin sisältyvät luon-
non ihmiselle tuottamat aineettomat 
palvelut: virkistys-, tutkimus- ja kou-
lutusmahdollisuudet, hiljaisuuden ko-
keminen sekä elvyttävät ja esteettiset 
maisemat, joissa voi olla myös luon-
non- ja kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviä piirteitä. 

Luonto virkistyksessä 
• Maakuntakaavojen virkistysalueet ja -reitit 
• Lipas-aineiston reitit 
Esteettisyys ja kulttuuriperintö 
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

(RKY) 
• Muinaisjäännösalueet 
• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (irrotettu Lapion 

suojeluohjelmat -paketista) 
• Varsinais-Suomen maakuntakaavasta: Merkittävä rakennetun 

ympäristön alue (rsa), Kulttuuriympäristön tai maiseman kannal-
ta tärkeä alue 

• Uudenmaan maakuntakaavasta: Kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta tärkeä alue 

Luonnon itseisarvo ja arvo perintönä tuleville sukupolville 
• Luonnonsuojelualueet (Lapio ja maakuntakaavat) 
• Muut tärkeät luontokohteet: luontoselvityksen aineistot, tärkeät 

lintualueet, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Zonation 
(analyysiversio 6; paras 10 %) 

 

Kuva 44. Järvimaisemat tarjoavat esteettisen elämyksen ja mahdollisuuden virkistäytymiseen
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17.1  Lähtötiedot 

Lähtötietoina käytettiin avoimia paikkatietoaineisto-
ja, muiden osioiden arviointeja sekä asiantuntijavuo-
rovaikutusta.  

17.2  Arviointimenetelmä 

Hankkeen vaikutuksia ekosysteemipalveluihin arvioi-
tiin hyödyntäen yleissuunnitelman eri osa-alueiden 
arvioinnin tuloksia ja asiantuntijavuorovaikutusta. 
Tarkasteluun mukaan vain ne ekosysteemipalvelut, 
joihin radan rakentamisella arvioitiin olevan selkein 
vaikutus. Tarkasteluun otettiin kuitenkin mukaan  
ekosysteemipalveluita jokaisesta ekosysteemipal-
veluluokasta.  Ekosysteemipalvelu-teeman vastuul-
liset asiantuntijat tunnistivat yhdessä hankealueen 
keskeisimmät ekosysteemipalvelut, jotka jaoteltiin 
Cices-luokittelun mukaisesti. Arvioinnissa tarkastel-
tiin hankealueen vaikutusten ulottuvuutta ja toisaal-
ta myös ekosysteemipalveluiden kysyntää eli sitä, 
missä asutus- ja virkistysalueet sijaitsevat.   

Tunnistetuista ekosysteemipalveluista koottiin kar-
tat, joilla esitettiin lähtötiedot ekosysteemipalve-
luluokittain. Luokittelu on kuvattu taulukossa 46. 
Näiden karttojen avulla voitiin tarkastella ekosystee-
mipalveluiden keskittymien muodostumista hankea-
lueella. Karttaa tulkitsemalla asiantuntijat valitsivat 
hot spot –alueet eli ne alueet, joilla on runsaasti eri-
laisten ekosysteemipalvelujen tarjontaa ja jotka ovat 
herkkiä muutoksille.  Vaikutusarviointi tehtiin asian-
tuntija-arviona arvioiden radan aiheuttama muutos 
kunkin hotspotin tärkeimpiin palveluihin.

Vaikutusarvioinnissa merkittävyyden kynnys voi 
ylittyä sillä perusteella, että hanke muuttaa suuresti 
jotakin erityisen tärkeää laissa suojattua ekosystee-
mipalvelua, tai jos hanke muuttaa samanaikaisesti 
useiden ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Arvioin-
ti sisältää useamman eri tyyppisen vaikutuksen ku-
muloituvan vaikutuksen, joten esiin nousi epäsuoria 
vaikutuksia, joita vietiin tarpeen vaatiessa muiden 
alojen asiantuntijoiden pohdittavaksi.  

Eri teemojen asiantuntijoille annettiin mahdollisuus 
kommentoida hankkeen karttoja digitaalisella Mu-
ral-työskentelypohjalla. Asiantuntijoilta pyydet-

tiin arvioita siitä, onko hankealueen keskeisten eko-
systeemipalveluiden valinta heidän edustamansa 
teeman näkökulmasta oikea ja kuvaavatko ekosys-
teemipalvelukartat riittävällä tavalla hankealueen 
ekosysteemipalveluiden nykytilaa. 

Hankealue sijoittuu suurelta osin maa- ja metsäta-
lousvaltaisille alueille. Espoo–Salo välillä 70 % rata-
käytävästä on metsäaluetta. Metsäalueiden lisäk-
si pellot, niityt, suot, vesistöt ja taajamat tarjoavat 
ekosysteemipalveluita. Hankealueen tunnistetut, 
keskeiset ekosysteemipalvelut on luetteloitu taulu-
kossa 47. 

1) Mikkelä–Mynttilän metsäselänne Espoossa 
Ratalinjaus sijoittuu Espoossa noin seitsemän kilo-
metrin osuudella (21–28) Mikkelän–Mynttilän met-
säiselle selänteelle, jota halkovat Espoonjoki ja 
Gumbölejoki. Alue sijoittuu Espoon keskuksen tun-
tumaan E18-moottoritien ja Kehä III:n kainaloon, ja 
sen liepeillä on runsaasti asutusta, infrastruktuuria 
ja Ämmässuon jätteenlajittelukeskus. Alueen metsiä 
käytetään virkistykseen, mutta sinne sijoittuu myös 
Gumbölen golfkenttä.  

Mikkelän–Mynttilän hotspotille tunnusomaista on 
kulttuuripalvelujen painottuminen ekosysteemi-
palveluiden paletissa. Alueella on muinaisjäännök-
siä ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäris-
töä sekä maakunnallisesti merkittävä virkistysalue. 
Myös säätely- ja ylläpitopalveluita alueella on eri-
tyisen runsaasti. Siellä risteää maakunnallisesti 
tärkeitä ekologisia yhteyksiä, esiintyy liito-oravaa 
ja erilaisia riistaeläimiä, vesistöissä elää saukkoa ja 
taimenta. Vesistöillä on myös rooli tulvasuojelus-
sa. Alueella on myös happamia sulfaattimaita, joita 
pohjavesi pitää turvallisesti hapettomissa olosuh-
teissa. Alueen metsät myös suojaavat asutusta ja 
virkistyskäyttäjiä tiealueiden ja Ämmässuon aiheut-
tamilta melu- ja ilmanlaatuhaitoilta sekä visuaalisel-
ta haitalta.  

Radalla on sekä ekosysteemipalveluja heikentä-
viä että edistäviä vaikutuksia alueella. Radan myö-
tä kulttuuristen palvelujen saavutettavuus paranee, 
mutta toisaalta se myös heikentää niiden kokemista 
esim. meluvaikutuksen ja maisemamuutoksen myö-
tä. Rata myös vaikuttaa kielteisesti muinaisjäännök-
siin. Säätely- ja ylläpitopalveluihin radalla on jonkin 
verran heikentävää vaikutusta, kun ratakäytävälle 
sijoittuvilta elinympäristöiltä kalliotunneliosuuksia 
lukuun ottamatta poistetaan puustoa ja niille koh-
distuu maanrakennustöitä. Myös ekologisille yhte-
yksille rata aiheuttaa jonkin verran haittaa. Alueen 
uomaverkoston tulvasuojeluun liittyvä rooli ei muu-
tu, mikäli jatkosuunnittelun yhteydessä hulevesi-
suunnittelu toteutetaan asiallisesti. Suunnittelun 
epäonnistuminen aiheuttaisi merkittävää haittaa 
pintavesiin liittyville säätely- ja ylläpitopalveluille. 
Pohjaveden pinnantason lasku voisi pahimmassa ta-
pauksessa aiheuttaa vesien happamoitumista ja joh-
taa ympäristöongelmiin.  

Kokonaisuutena arvioiden radan haittavaikutuk-
set Mikkelän–Mynttilän hotspottiin voivat muo-
dostua merkittäväksikin, joskin kulttuuripalvelujen 
osalta rata myös parantaa niiden saavutettavuut-
ta. Kuitenkin radan vaikutukset jäävät huomatta-
vasti vähäisemmäksi kuin Mynttilän aseman yhte-Kuva 45. Puutavara on suunnittelualueen talousmetsien merkittävä tuotantopalvelu. 

Ekosysteemipalveluiden hotspot-alueiden sijainti on 
esitetty kuvassa 48. 

17.3  Nykytila ja vaikutukset 

Yleisellä tasolla radan myötä hiljaisten alueiden 
määrä vähenee. Nykyisin rauhallisilla alueilla, joil-
la melusuojaus on vähäinen, liikenteen melu vä-
hentää alueen arvoa virkistykseen.  Liikkumisen 
esteenä rata vaikuttaa paikallisesti, mutta myös 
nauhamaisesti. Radan rakenteet vaikuttavat pai-
kallisesti valuma-alueisiin ja pohjavesien muodos-
tumiseen. Avoimilla alueilla ratakäytävä vaikuttaa 
laajasti maisemaan. Sen alle jää paikallisesti mui-
naismuistoja. Seuraavissa kohdissa 1–10 kuvataan 
määritellyt hotspotit, niiden keskeisiä ekosysteemi-
palveluita sekä radan vaikutusta näihin. 

Kuva 46. Suunnitelma-alueen metsät tarjoavat 
mahdollisuuden luontoelämyksiin ja 
luonto-opetukseen
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yteen suunnitellun maankäytön kehittämisen, mikä 
muuttaisi tyystin alueen ekosysteemipalvelujen 
luonteen. Radan merkittävien vaikutusten ehkäise-
miseksi keskeistä on asiallinen hulevesisuunnittelu 
sekä riistaeläimiä, saukkoa ja liito-oravaa koskevien 
ekologisten yhteyksien ja virkistysreittien ja kulttuu-
riympäristön arvojen vaaliminen myös tulevaisuu-
dessa.  

2) Nuuksion kansallispuiston etelälaita Veikko-
lassa
Nuuksion kansallispuiston eteläpuoli Kolmirannan ja 
Veikkolan välissä (31–36) sijoittuu järvien reunusta-
malle metsäiselle alueelle. Alueen liepeillä on Veik-
kolan taajama, Kolmirannan ja Kotimäen kylät sekä 
Siikajärven ympäristön asutus, mistä löytyy myös 
virkistyspalveluihin liittyviä toimintoja, kuten kurs-
sikeskus, museo ja hotelli. Kansallispuistoon liittyy 
virkistysarvojen lisäksi myös luontoarvoja, kuten 
uhanalaisia luontotyyppejä ja linnustoarvoja.  

Nuuksion etelälaidan hotspotin yhteydessä painot-
tuvat kulttuuripalvelut ja tuotantopalvelut. Kulttuu-
ripalveluista tärkeää on luonto virkistyskäytössä ja 
myös Etelä-Suomen mittakaavassa poikkeukselli-
sen laajan ja ekologisesti laadukkaan Nuuksion met-
säalueen itseisarvo. Säätely- ja ylläpitopalveluista 
tärkeimpiä ovat elinympäristöjen ja populaatioiden 
ylläpito ja Turunväylän aiheuttaman melu- ja pöly-
haitan lieventäminen.  

Radalla on sekä ekosysteemipalveluja heikentä-
viä että edistäviä vaikutuksia alueella. Radan myö-
tä kulttuuristen palvelujen saavutettavuus paranee, 
mutta toisaalta se myös heikentää palvelujen koke-
mista esim. meluvaikutuksen ja maisemamuutoksen 
myötä. Säätely- ja ylläpitopalveluihin radalla niini-
kään on jonkin verran heikentävää vaikutusta, kun 
ratakäytävän metsäalueelta poistetaan puustoa ja 
sinne kohdistuu maanrakennustöitä. Tällöin metsäi-
set elinympäristöt pinta-alallisesti pienenevät, nii-
den väliset yhteydet voivat heikentyä ja Turunväy-
lältä Nuuksion kansallispuistolle koettu visuaalinen 
haittavaikutus voi vahvistua.  

Kokonaisuutena arvioiden radan haittavaikutukset 
Nuuksion etelälaidan hotspottiin voivat muodostua 
merkittävyydeltään kohtalaisiksi, joskin kulttuuri-
palvelujen osalta rata myös parantaa niiden saavu-
tettavuutta. Kuitenkin radan vaikutukset jäävät huo-
mattavasti vähäisemmäksi kuin Veikkolan aseman 
yhteyteen suunnitellun maankäytön muutoksen, 
mikä muuttaisi tyystin alueen ekosysteemipalvelu-
jen luonteen. Lieventämiskeinoksi ehdotetaan puus-
ton säästämistä mahdollisimman laajalti ja radan 

Kuva 47. Ekosysteemipalveluiden hotspot-alueiden sijainnit.

Nro Kohteen nimi

1 Mikkelä-Mynttilän metsäselänne

2 Nuuksion kansallispuiston etelälaita

3 Lohjanharju

4 Karnaisten metsäalue

5 Kettulan järvikannas

Taulukko 46. Keskeiset ekosysteemipalvelut.

Nro Kohteen nimi

6 Suomusjärven metsäalue

7 Aneriojokilaakso

8 Hirsijärven ympäristö

9 Muurlan alue

10 Tammenmäki– Linnunpelto
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kanssa poikittaisten virkistysreittien yhteyksien säi-
lyttämistä tai kehittämistä.  

3) Lohjanharju Vihdissä ja Lohjalla
Ratalinjaus ja Nummenkylän kohdalla erkaneva rai-
de sijoittuvat osuudella 47–54 Lohjan- ja Nummelan-
harjuille tai niiden liepeille. Harjut ovat osa Salpaus-
selkä I harjumuodostumaa, ja ne ovat ekologisesti ja 
veden oton kannalta tärkeitä pohjavesialueita. Alue 
on osin metsän peittämä, mutta hotspotin alueel-
la siellä on sekä junarata että valtatie, asutusta, 
maa-ainesten ottoa ja teollista toimintaa. Nummen-
kylän kohdalla harjun eteläpuolella on paikallisesti 
maisemallisesti merkittävä peltoalue. Harjun tun-
tumassa on myös järviä ja metsäisiä luonnonsuoje-
lualueita sekä lajistollisesti arvokkaita paahdeym-
päristöjä ja soita sekä lähdeympäristö.  

Lohjanharjun hotspotissa ekosysteemipalveluista 
korostuvat tuotantopalvelut ja säätely- ja ylläpito-
palvelut. Ympäristö tarjoaa mainiota rakennusmaa-
ta, joten harjualueella on varsin paljon rakennettua 
ympäristöä ja maa-ainesten ottotoimintaa. Keskei-
sin tuotantopalvelu on kuitenkin puhtaan pohjave-
den tuotanto. Säätely- ja ylläpitopalveluista tärkeää 
on etenkin elinympäristöjen ja populaatioiden ylläpi-
to. Ratakäytävän lähialueen metsillä on myös mer-
kitystä koettujen haittavaikutusten lieventämisessä 
radan pohjoispuoliseen asutukseen. 

Rakennustyöt voivat paikoin laskea pohjaveden pin-
nan tasoa useilla metreillä, millä voi olla vaikutus-
ta kaivojen pinnankorkeuteen ja pohjaveden ottoon. 
Pohjaveden pinnan tason laskulla on vaikutuksia 
myös pohjavesivaikutteisiin ekosysteemeihin, joita 
alueella on suo- ja lähdeympäristössä. Hyvinkää–
Hanko -radan liityntään liittyvä pengerrys ja riste-
ysalue vaikeuttaa liikkumista harjuun nähden poi-
kittaisilla ekologisilla yhteyksillä. Toisaalta rataan 
liittyvät rakennustyöt lisäävät harjualueella avoin-
ten potentiaalisten paahdeympäristöjen määrää, 
mikä vaikuttaa myönteisesti alueen ekologiseen mo-
nimuotoisuuteen.  

Merkittävät ekosysteemipalveluvaikutukset liitty-
vät pohjaveden pinnan alenemiseen, missä on run-
saasti epävarmuutta. Tarkastelualueelta on tehtävä 
pohjavesivirtaustarkastelut ja arvioitava vaikutuk-
set tarkemmin, kuten esitetään luvussa 12. Pohjave-
si. Vaikutustenarvioinnissa tulee herkkinä kohteina 
huomioida vedenottamoiden ja kaivojen lisäksi myös 
luontokohteet, joiden ekologiset arvot ovat riippu-
vaisia pohjaveden pinnan tasosta. 

4) Karnaisten metsäalue
Karnaisten metsäalueen hotspot on laaja, edusta-
va metsäkokonaisuus. Se tarjoaa useita eri ekosys-
teemipalveluita, sillä se on merkittävä sekä luonnon 
prosessien ylläpitäjänä, luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäjänä, ekologisen verkoston osana, että virkis-
tyskäytön kannalta. Karnaisten hotspotin alueella 
on useita valtakunnallisesti arvokkaita kallioaluei-
ta Suoniemensalmen molemmilla puolilla. Siellä on 
myös maisemallisesti merkittäviä kohteita ja rata-
käytävän alle jäävä muinaisjäännösalue. Ratakilo-
metrien 65 ja 68 väliin sijoittuu kaksikin maakunta-
kaavaan merkittyä viheryhteystarvetta. 

Ratahankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät 
metsäalueen katkeamiseen Uusi ratalinja muuttaa 
metsäelinympäristöjä tunnelin suuaukkojen koh-
dalla. Ulkoilureitit muuttuvat ja metsäinen maise-
ma muuttuu. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
ovat rakentamisen ja työmaaliikenteen aiheuttamaa 
melua ja lähiympäristöön leviävää pölyä. Tunnelin 
suuaukoille tulee jonkin asteista infrarakentamista. 
Tunneliratkaisut kuitenkin vähentävät radan aiheut-
tamaa maisemavaikutusta valmistumisensa jälkeen. 
Liikennemelu heikentää ympäristön laatua. 

5) Kettulan järvikannas 
Kettulan järvikannaksen hotspot muodostuu pie-
nistä lammista ja virkistyskäytön kannalta merkit-
tävistä metsäalueista. Samalla alue on merkittävä 
etelä-pohjoissuuntainen ekologinen yhteys. Esimer-
kiksi Saarilammen ympäristössä on maakunnalises-
ti arvokkaita luontokohteita, jotka ovat tällä hetkellä 
jäämässä ratalinjauksen alle.  Saarilammen valtion 
omistamille maille on valmisteilla luonnonsuoje-
lualue.

Uusi ratalinja kulkee pienten järvien kuvioiman met-
säalueen halki. Avoin ratakäytävä vaikuttaa metsän 
rakenteeseen ja sitä kautta lajiston rakenteeseen. 
Aiemmin sulkeutuneisiin metsäelinympäristöihin tu-
lee uutta reunametsää, jolloin reunavaikutteisen au-
rinkoisen ja tuulille alttiin metsän osuus lisääntyy.  
Ratakäytävällä on myös metsälajien leviämiseen 
estevaikutusta. Estevaikutusta pienentää ratakäy-
tävän alueella sallittu asteittain madaltuva puusto. 

6) Suomusjärven metsäalue
Suomusjärven alue on merkittävä virkistysmetsä-
alue, jolla on merkitystä metsäluonnon monimuotoi-
suuden ylläpitäjänä, ekologisen verkoston tukialuee-
na sekä luontomatkailukohteena. Alueella on useita 

pienialaisia suojelualueita.  Ratahankkeen toteu-
tuessa metsäalue jakautuu kahteen osaan ja metsä-
alueen tarjoamien ekosysteemipalveluiden, etenkin 
kulttuuripalveluiden, tarjonta vähenee paikallisesti.  

Merkittävimpänä vaikutuksena Suomusjärven 
alueella on ratahankkeen myötä lisääntyvä melu ja 
radan maisemavaikutukset. Alueella on jo mootto-
rittien aiheuttamaa melua. Melun lisääntyminen hei-
kentää metsäalueen ja vesistöjen käyttöä virkistyk-
seen.  

Kuva 48. Alueen järvet tarjoavat monia eri ekosysteemipalveluita. Kalansaalis, esteettiset elämykset ja vir-
kistyskäyttö ovat esimerkkejä vesistöjen tarjoamista ekosysteemipalveluista.

7) Aneriojokilaakso
Aneriojokilaakso Ahtialan ympäristössä korostuu 
tummana alueena ekosysteemipalveluiden koko-
naistarkastelussa. Kyseessä on pohjois-eteläsuun-
tainen laakso, jota leimaavat laajat peltoalueet sekä 
itäpuolella oleva metsäselänne. Aneriojoki virtaa 
peltojen välissä etelää kohti Aneriojärvestä, joka 
kuuluu Natura-verkostoon monipuolisen linnuston-
sa vuoksi. Aneriojokilaakso on määritelty myös mai-
seman ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeäksi Sa-
lon seudun maakuntakaavassa. Lisäksi alueella on 
säilynyt runsaasti maakunnallisesti ja paikallises-
ti arvokasta rakennuskantaa. Alue on myös tärkeä 
virkistyskäytölle, mitä ilmentää maakuntakaavaan 
merkitty ulkoilureitti. 

Kokonaisuudessaan suurimmat vaikutukset kohdis-
tuvat kulttuuripalveluihin ja tarkemmin virkistys- 
ja maisema-arvoihin. Siltaosuudella rata halkaisee 
yhtenäisen, avoimen ja maisemallisesti arvokkaan 
laaksoalueen. Siltaosuuden länsipuoleisella pen-
gerosuudella rata aiheuttaa maisemallisten haitto-
jen ohella myös toiminnallista estevaikutusta sekä 
pirstoo viljelysmaita ja lisäksi linjaus kulkee lähellä 
rakennusperinnön kannalta arvokkaita kohteita.

Jokilaakson itäpuolella rata jatkaa metsäselän-
teellä, jossa vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 
säätely- ja ylläpitopalveluihin ja virkistyskäyttöko-
kemukseen. Vähäisiä vaikutuksia kohdistuu myös 
tuotantopalveluihin metsäpinta-alan pienentyessä. 
Rata-osuuden kohdalla on myös monimuotoisuus-
arvoja, ja on oletettavaa, että radan rakentamisella 
on jonkin verran haitallista vaikutusta metsäekosys-
teemiin ja sen lajistolle.
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tä suunnittelemalla radan silta- ja pengerrakenteet 
huolellisesti ja maisemaan sovittaen. Radan raken-
tamisessa voidaan mahdollisuuksien mukaan myös 
kehittää ekosysteemipalveluiden tarjontaa luomalla 
ratapenkereille uusia elinympäristöjä, jotka tukevat 
pölyttäjiä ja muuta vaateliasta lajistoa. 

Metsäalueet tuottavat monia ekosysteemipalvelui-
ta, kuten tarjoavat virkistystä ja materiaaleja sekä 
vähentävät tieliikenteestä aiheutuvia haittoja. Muur-
lan alueella metsäiset selännealueet korostuvat 
kuitenkin erityisesti pohjaveden muodostumisen ja 
vedenlaadun säätelyn vuoksi. Ratalinjaus kulkee ve-
denhankinnan kannalta tärkeän Kaukolan pohjavesi-
alueen (luokka 1) yli sekä sivuaa Kurjenrahka–Risti-
nummen pohjavesialuetta (luokka 1E), jonka alueella 
sijaitsee myös lähteitä. Pohjavesialueet ovat keskei-
siä talousveden saatavuuden kannalta ja niihin koh-
distuvat vaikutukset tulee huomioida radan suunnit-
telussa ja rakentamisessa.  

10) Tammenmäki–Linnunpelto
Yksi ekosysteemipalveluiden keskittymistä on Sa-
lon tuntumassa Aarnionperän kylän ympäristössä 
sijaitseva metsäinen alue, joka tuottaa monia eko-
systeemipalveluita, kuten virkistystä ja materiaale-
ja. Metsän sijainti lähellä Saloa ja kylän asutusta tuo 
virkistysmahdollisuudet lähelle asukkaita. Metsän 
kasvillisuus myös vähentää tieympäristöstä aiheu-
tuvia pöly- ja meluhaittoja suojaten siten asutusalu-
eita ja virkistyskäyttäjiä. Alueen metsillä on lisäksi 
monimuotoisuutta kuvaavia arvoja, mikä tukee eli-
nympäristöjen tarjontaa. Samat ekosysteemipal-
velut toistuvat Kylän kaakkoispuolella erottuvalla 
tummalla, Muurlaa kohti kaartuvalla vyöhykkeellä, 
jossa sijaitsee myös Kurjenrahka–Ristinummen tär-
keä pohjavesialue.  

Ratalinjaus kulkee kylän pohjoispuolelta tunnelissa, 
ja myös Muurlaa kohti mentäessä on pitkä tunneli-
jakso, mikä vähentää metsän arvoihin ja maisemaan 
kohdistuvia vaikutuksia ja mahdollistaa lajiston liik-
kumista. Kokonaisuudessaan kohteen ekosysteemi-
palveluihin kohdistuvat vaikutukset jäävät siksi vä-
häisiksi.  

17.4  Johtopäätökset ja lie-
ventämistoimet 

Ratalinjauksen itäpäädyn ja keskiosan ekosystee-
mipalvelukeskittymät eli hotspotit ovat leimallises-
ti metsäisiä luonto- ja virkistysarvoltaan rikkaita 
alueita. Alueen länsipäädyssä on maisemaltaan kau-

niita viljavia jokilaaksoja. Rata vaikuttaakin keskei-
sesti maiseman ja virkistysarvojen kokemiseen sekä 
pinta- ja pohjavesien hyödynnettävyyteen ja ekolo-
gisten arvojen muutoksiin.  

Merkittäviä vaikutuksia kohdistuu Mikkelän–Mynt-
tilän ja Lohjanharjun hotspotteihin. Lohjanharjun 
hotspotin vaikutustenarvioinnissa on vielä yleis-
suunnitelmavaiheessa huomattavaa epävarmuut-
ta pohjavesimallinnuksen puuttumisen vuoksi. 
Vastuullisessa jatkosuunnittelussa on tarpeen huo-
mioida edellä ja muissa luvuissa esitetyt vaikutusten 
lieventämistoimet. 

Reittien katkeaminen tai alueen saavutettavuuden 
heikentyminen voi vähentää merkittävästi joidenkin 
aiemmin tärkeiden virkistysalueiden käyttöä. Raide-
liikenteen lisääntynyt melu vähentää metsäaluei-
den, vesistöjen ja niiden rantojen arvoa virkistys-
käyttöön. 

Suunnittelualueen vesistöt ja yhtenäiset metsä-
alueet ylläpitävät monipuolista lajistoa ja turvaavat 
luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Radan ai-
heuttama elinympäristöjen pirstoutuminen, elinolo-
suhteiden muuttuminen ja kulkuyhteyksien katkea-
minen ovat radan aiheuttamia keskeisiä vaikutuksia. 
Suunnittelualueen luontoon ja lajistoon kohdistu-
vien vaikutusten lieventämistoimet, jotka on kuvat-
tu luvuissa 8–10, kohdistuvat myös niiden tuottamiin 
ekosysteemipalveluihin. 

Ekosysteemipalveluiden tarjontaan kohdistuvia vai-
kutuksia voidaan yleisellä tasolla lieventää ehkäise-
mällä kulttuuri- ja luonnonympäristöihin kohdistu-
via haittoja. Radan estevaikutuksen vähentäminen 
ja riittävä meluntorjunta on alueiden virkistyskäy-
tön jatkumisen ja kehittämisen kannalta merkittä-
vää. Radan varren liikennejärjestelyissä on keskeistä 
ottaa huomioon virkistysalueiden saavutettavuus ja 
mahdollisuus liikkua radan eri puolille turvallisesti. 
Hyvin suunnitellut uudet kulkuyhteydet voivat tuo-
da metsäalueiden ja vesistöjen virkistyskäyttömah-
dollisuudet aiempaa paremmin käyttäjien saataville. 
Maisemavaikutuksia voidaan lieventää maisemara-
kentteseen sovitetulla suunnittelulla ja maisemoin-
nilla. 

Kuva 49. Kookkaat haavat lisäävät vanhan metsäalueen arvoa luonnon monimuotoisuudelle

8) Hirsijärven ympäristö 
Hirsijärvi jakautuu kahteen järvialtaaseen, joita erot-
taa kapea Sammalonsalmi. Alue on monipuolinen ve-
sistöjen, peltojen ja metsien muodostama mosaiikki, 
joka tuottaa useita ekosysteemipalveluita. Hirsijärvi 
rantavyöhykkeineen on keskeinen osa ekosystee-
mipalvelujen tuotantoa, sillä järvellä on merkitystä 
sadevesien ja virtaamien viivyttämisessä ja tulva-
suojelussa ja lisäksi se laimentaa veteen päätyviä 
haitta-aineita. Lisäksi järvivettä voidaan käyttää 
kasteluun tai muihin tarpeisiin käyttövetenä. 

Alue tarjoaa myös monipuolisia elinympäristöjä ja yl-
läpitää siten lajiston monimuotoisuutta. Rantamet-
sät ovat liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä 
ja myös viitasammakkoa on havaittu järven lahdel-
massa. Radan rakentamisen myötä osa elinympäris-
töistä tuhoutuu. Rakentaminen vaikuttaa myös jär-
ven koillisosassa sijaitsevaan Kiikalan merkittävään 
rakennetun ympäristön alueeseen, sillä rata ja Sam-
malonsalmen ylittävä silta ovat näkyviä rakenteita, 
jotka muuttavat maisemakuvaa. Hirsijärvellä sijait-
see useita kesämökkejä ja on oletettavaa, että mai-
semamuutos ja melu haittaavat osaltaan järven ja 
sen ranta-alueiden virkistyskäyttökokemusta. Sillan 

ansiosta niitty- ja peltoalan pienentyminen on melko 
vähäistä, ja pirstoutumista ei juurikaan tapahdu. 

9) Muurlan alue
Salon itäpuolella sijaitseva Muurlan jokilaakso ym-
päröivine alueineen on yksi ratalinjauksen varren 
ekosysteemipalveluiden keskittymistä. Alue kattaa 
laajan pelto- ja viljelyalueen sekä metsäiset selän-
teet jokilaakson itä- ja länsipuolilla. Jokilaakso on 
vanhaa viljelysmaata ja asuinaluetta, jolla on erityis-
tä merkitystä kulttuuriperinnön ja maiseman kan-
nalta. Meanderoiva Muurlanjoki on osa maisemallis-
ta kokonaisuutta, joka tarjoaa myös elinympäristöjä 
mm. saukolle. 

Ratalinjaus vaikuttaa huomattavasti alueen kulttuu-
ripalveluihin. Ratalinjaus halkaisee maisemallisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan laakson ja avoi-
messa maisemassa ratalinjaus näkyy kauas. Rata 
pirstoo viljelyalueita ja lisää toiminnallista ja visuaa-
lista estevaikutusta. Lisäksi lisääntyvä melu vaikut-
taa virkistyskäyttöön ja viihtyisyyteen. Peltojakson 
pitkä siltaosuus kuitenkin lieventää radan estevaiku-
tusta. Maisemallisia haittoja voidaan myös ehkäis-
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Rakentamisen aikaisista vaikutuksista on painote-
tusti tarkasteltu vaikutuksia ihmisten arkeen, luon-
tokohteisiin ja vesistöihin. Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset ihmisten arkeen ovat etupäässä työn-
aikaisen liikenteen aiheuttamia haittoja, kuten kul-
kuyhteyksien muuttumisia, pölyä ja melua. Näitä ei 
voida täysin poistaa, mutta haittoja voidaan mer-
kittävästi vähentää hyvällä työmaasuunnittelulla ja 
asukkaiden tiedottamisella. 

Työmaa-aikainen liikenne ei missään tilanteessa saa 
aiheuttaa asukkaille turvallisuushaittaa. Työmaalii-
kenteen aiheuttama haitta on väliaikaista ja paikkaa 
vaihtavaa. 

Rakentamisaikaiset vaikutukset luontokohteisiin 
ovat pääsääntöisesti vaikutuksia, joista muodos-
tuu radan pysyviä vaikutuksia. Radan rakentaminen 
on massiivista infrarakentamista ja rata on pysyvä 
rakenne luontoympäristössä. Rakentamisen aikai-
set vaikutukset ovat ensisijaisesti maarakentamis-
ta, kuten maa-aineksen ottamista (kaivaminen), siir-
tämistä (työmaaliikenne) ja uudelleen sijoittamista 
(läjitys) sekä korvaavan kiviaineksen hankkimista 
(kalliomurske tai sora) ja ulottuvat paikoin kauas ra-
kennettavalta ratalinjalta. 

Rakentamisaikaisten luontovaikutusten todellista 
laajuutta ja merkittävyyttä ei yleissuunnitteluvai-
heessa voida määritellä. Nämä vaikutukset ja niiden 
hallinta tulee selvittää seuraavissa suunnitteluvai-
heissa. 

Maarakentamisen vaikutuksia ovat myös vaikutuk-
set vieraslajeihin (kasvit) sekä keinot, kuinka rata-
linjalta mahdollisesti löytyvät vieraslajit voidaan 
tuhota ja kuinka vieraslajien leviäminen estetään ra-
kentamisen aikana. Vieraslajikartoitus tulee tehdä 
lähempänä rakentamista ja suunnitella toimenpiteet 
sen perusteella. Rakentamisaikainen vieraslajien le-
viämisen estäminen on osa työmaasuunnittelua. 

Kaikki vesirakentaminen, kuten sillat, rummut ja ve-
sistöpenkereet ovat erillisten vesilain mukaisten lu-
pien varaisia. Näissä luvissa määritellään ja luvi-
tetaan tarkasti sekä rakentamisen aikana sallitut 
että pysyvät vaikutukset vesistöön ja vesiluontoon. 
Vesiluvat haetaan AVI:lta vesistörakentamiskoh-
teille ratasuunnitteluvaiheessa. Rakentamisen ai-
kaiset vaikutukset pintavesiin tarkoittavat tun-
nelien porauksen jäähdytysvesien, kaivantojen ja 

työmaa-alueiden hulevesien sekä läjitysalueiden 
hulevesien vaikutuksia. Näitä hallitaan työmaasuun-
nittelulla, hulevesien allastamisella ja virtaamien hi-
dastamisella samentumien estämiseksi sekä suoto-
padotuksin. Erityisesti sulfidisavialueilla pintavesien 
hallinta on kriittistä. Toimenpiteet suunnitellaan ra-
taja rakennussuunnitteluvaihessa.

18.1  Lieventämistoimet

Paikallisen pintamaan, kalkkikiven, Lohjanharjun so-
ran sekä metsän pintamaan hyödyntäminen ratalin-
jan luiskissa ja meluvalleissa tulee tutkia ja huomi-
oida seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Paikallisen 
pintamaan materiaalin hyödyntäminen tarkoittaa 
materiaalin keräämistä/kuorimista radan linjauksen 
avaamisen yhteydessä, sen väliaikaista varastointia 
sekä kuljettamista lopulliselle paikallaan ratalinjal-
la. 

Kuljetusmatkat hankkeen sisällä tulee suunnitella 
siten, että niiden ilmasto/ympäristövaikutukset ovat 
suhteessa pienemmät kuin paikallisen materiaalin 
pois kerääminen, pois kuljettaminen ja uuden materi-
aalin tuominen hankkeen ulkopuolelta. Uuden mate-
riaalin tuominen hankkeen ulkopuolelta tai tuotteis-
tetun kasvualustan käyttöä tulee harkita tarkkaan, 
jottei vieraslajien leviämistä ratalinjalle edesauteta. 
Poikkeuksena voidaan pitää kohteita, joissa paikalli-
nen pintamaa sisältää vieraslajeja. Tällöin pyritään 
köyhdyttämään maaperä, jotta siihen on vieraslajien 
vaikeampi levittäytyä.  

Läjitysalueiden sijainnit ja niiden työnaikaiset vaiku-
tukset (esim. kuivatus) luontoon ja vesiolosuhteisiin 
tulee tutkia ja velvoittaa urakoitsijaa toimimaan oh-
jeiden mukaan, ts. luontoarvot huomioiden.  

Rakentamisen ajalta tulee välttää puuston turhaa 
poistamista. Liito-oravakohteet ja ekologiset yhtey-
det tulee rakentamisen aikanakin suojata ja välttää 
työmaan levittäytymistä rata-alueen ulkopuolelle.   

Säilytettävä ja suojeltava puusto merkitään maas-
toon ja suojataan ennen rakentamisen aloittamista. 
Uuden puuston raja voidaan valmentaa tulevaa ra-
talinjaa varten esim. kaksi vuotta ennen ratalinjan 
puhkaisua. Tämä ehkäisee puuston kaatumista esim. 
myrskyssä myöhemmin.  

Merkittävissä luontoarvoja sisältävissä kohteissa 
ratalinjalla tulee harkita työmaan ehdotonta rajaa-
mista esim sakon uhalla.   

  

18  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
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