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Liikennemäärät, välityskyky ja onnettomuudet
Vt 8 on Länsi-Suomen tärkein pohjois-etelä suuntainen liikenneyhteys ja tie
kuuluu maanteiden pääväyliin eli runkoverkkoon. Se välittää liikennettä Turusta
(E18-tieltä) Porin ja Vaasan kautta Ouluun ja yhtyy siellä E4-tiehen. Tien
varrella on useita merkittäviä satamia. Oravaisten kohdalla liikenne muodostuu
pitkämatkaisen tavaraliikenteen lisäksi päivittäisestä työmatkaliikenteestä.
Luonnollisesti tiejaksolla on myös muun tyyppistä liikennettä. Jäljempänä
olevissa kuvissa näkyy tien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 ja
vastaavalta ajalta raskaan liikenteen määrät sekä liikenteen kausi-, viikonpäivä- ja tuntivaihtelu heinäkuulla ja lokakuulla. Kesäliikenne on 1,2-kertainen
vuoden keskitasoon nähden ja viikonpäivävaihtelu on tavanomaista, mutta
osoittaa, että myös muuta kuin työmatkaliikennettä on runsaasti.
Liikennemäärä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana keskimäärin 0,62
%/vuosi. Kasvu on vaihdellut välillä -0,7 % - +2,0 %.
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Kuva 1: Liikennemäärä
KVL2018 alueen
maanteillä
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Hemort Esbo

Kuva 2: Raskaan liikenteen määrät KVLrask2018
Raskaan liikenteen osuus on n. 10% mikä on tavanomainen valtatieverkolla.

Kuva 3: Liikenteen vaihtelut Oravaisten kohdalla LAM-pisteen nro 1063 tietojen mukaan.
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Nykyisen Oravaisten kahvituvan ja levähdysalueen liikennemäärästä tai kävijämäärästä ei ole
käytettävissä laskentatietoja. Määrää voidaan kuitenkin arvioida toimintojen perusteella. Alueella on
tienvarsipalveluihin lukeutuva levähdysalue, kahvila ja lounaspaikka, pieni käsityömyymälä, 4
lomamökkiä (osa mökeistä purettu v. 2019) ja joitakin asuntovaunu- ja telttapaikkoja, kivilajien
näyttelyalue sekä leikkipuisto.
Julkaisu ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” sisältää taulukkoon 1 koottuja
matkatuotostietoja samantyyppisistä mutta ei kuitenkaan juuri samanlaisista toiminoista. Niiden avulla
on arvioitu nykyistä liikennemäärää. Matkatuotos on suhteutettu tämän kohteen arvioituihin
olosuhteisiin ja kävijämääriin.
Taulukko 1:
toiminnon luonne

kävijämääräarvio

huoltoaseman liittymän
liikennemäärä pääteiden varrella
pieni palveluhuoltoasema

10 – 15 % päätien liikennemäärästä

ravintola

1,3 – 4,5 kävijää/vrk/asiakaspaikka

sovellettu KVL-arvio tämän
tyyppisessä kohteessa
50-80
(1-1,5% päätien liikenteestä)

80 – 200 ajon.käyntiä/mittaripaikka

160
(80/1 mittaripaikkaa)

120
(1,5 kävijää/40 as.paik.)

Suuren kaupungin leirintäalue

kesäkaudella n. 415 yöpyjää/vrk

40-80
(20 - 40 yöpyjää)

leirintäalue

40 – 300 kävijää/vrk/leirintäalue

80
(40 kävijää/vrk/alue)

Keskeiset toiminnot ovat nykytilanteessa lounas - kahvila ja levähdysalue/leirintäalue. Muut toiminnot
lähinnä täydentävät näitä palveluja. Alueen liikennemääräksi voidaan arvioida yllä olevan perusteella n.
200 -300 ajon/vrk.
Nykyisin levähdysalueen liittymät on järjestetty niin, että pohjoisemmasta ajetaan sisään ja liittymään
on rakennettu väistötila vasemmalle kääntyvien ohittamista helpottamaan. Liittymässä on myös oikeaan
kääntyville oma kaista. Eteläisempi liittymä on vain ulos ajavaa liikennettä varten. Näin ollen
pohjoisesta liittymästä tulisi n. 100-150 ajon/vrk sisään ja eteläisestä vastaava määrä ulos.
Leirintäalueen käyttö on melko vähäistä, mutta vastaavasti levähdysalueella pysähtyviä on ilmeisesti
enemmän kuin vain kahvilassa kävijät. Arviossa voi olla jonkin verran (+/- 100 ajon/vrk) virhettä, koska
liikennelaskentaa ei ole tehty. Nykytilanteessa ei ole välityskykypuutteita ja järjestelyt toimivat hyvin.
Levähdysalueelle päättyy kuntakeskuksen suunnasta tuleva jalankulku- ja pyöräilyväylä. Valtatiellä on
tievalaistus ja tien nopeusrajoitus on 80 km/h ja n. 150 m levähdysalueen liittymän eteläpuolella on 100
km/h. Nopeusrajoitusta noudatetaan hyvin johtuen kameravalvontapisteestä. Levähdysalueen
eteläisessä liittymässä on sattunut yksi ainevahinkoon johtanut risteysonnettomuus vuosina 2009-2018.
Välillä Taistelutantereentie – Oyrinranta on sattunut 5 ainevahinko-onnettomuutta samana aikana.
Onnettomuusaste on pieni verrattuna ympärillä olevaan muuhun vt: 8 tiejaksoon (ks. kohta 4.1).
Levähdysalueen ja Öyrintien eteläisessä liittymässä sattuu paljon vähemmän onnettomuuksia kuin esim.
taajaman kohdalla olevissa kanavoiduissa liittymissä. Tämä johtunee lähinnä vasempaan kääntyvän
liikenteen määristä, mikä levähdysalueen kohdalla ja Öyrintien eteläisessä liittymässä on vähäinen ja
taajaman kohdalla taas isompi. Toki myös taajaman liittymien liikennemäärät ovat isompia kuten
kuvasta 1 ilmenee. Eniten onnettomuuksia sattuu ABC:n liittymässä, joka on melko vilkas liittymä
(arviolta yli. 1000 ajon/vrk) ja ilman kanavointia.
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Kaavoitustilanne
Alueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2030, josta kuva alla oikealla. Siinä
Oravaistenlahden pohjukka on osoitettu virkistysalueeksi. Öyrinrannan alue on rakennettua aluetta
samoin kuin virkistysalueen eteläpuoli. Valtatien itäpuolella on kulttuuriympäristön ja maiseman
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue. Valtatie 8 on esitetty parannettavana valtatienä.
Maakuntaliitto laatii parhaillaan uutta maakuntakaavaa 2040. Maakuntakaavaehdotus on parhaillaan
lausunnolla. Kaavaehdotuksesta on ote kuvassa alla vasemmalla. Oravaistenlahden pohjukka on vapaaajan- ja matkailupalvelujen aluetta (RM) tien molemmin puolin. Tien itäpuolella on lisäksi
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Valtatie 8 on esitetty valtatienä ilman
erityistä parantamismerkintää. Öyrinrannan alue on sisällytetty taajamatoimintojen alueeseen (A)
kokonaan. Merialueelle ulottuva luo-merkintä liittyy luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeään
alueeeseen. Alueelle tulevat toiminnot tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ”edistetään biologisen
monimuotoisuuden ja luonnonarvojen säilymistä alueella”.

Luonnos 2040

2030

Kuva 4: Ote Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040 (vasen kuva) ja vahvistetusta
maakuntakaavasta 2030 (oikea kuva).
Alueella on voimassa Oravais-Seiplax osayleiskaava merenläheisen asumisen kylille, jonka
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2008. Siinä levähdysalue ympäristöineen on merkitty
kehittämisalueeksi niin, että sinne laaditaan ranta-asemakaava. Liikenteen osalta tien länsipuolen
liittymät vastaavat pääosiltaan nykyistä tilannetta (Öyrstrandin ja levähdysalueen liittymät ovat
kaavassa tulkinnanvaraisia), mutta itäpuolen liittymiin ei kaavassa oteta kantaa. Kevyen liikenteen
väylä on nykyisen laajuuden mukainen. Pohjoispuolella on esitetty Öyrinrannan asuinalue ja
eteläpuolella VN/s-merkinnällä virkistys aluetta. Ote osayleiskaavasta on kuvassa 5.
Alueella on voimassa myös vanha rakennuskaava, jossa on pohjoisreunassa tontti esim. hotellia tms.
varten. Siinä liikenne kyseiselle KL-1 -tontille tapahtuisi levähdysalueen suunnasta. Sen on ajateltu
ilmeisesti liittyvän matkailijoiden palveluun. Kaavan valmistumisen jälkeen on valtatien varteen
rakennettu kevyen liikenteen väylä, jonka kanssa päällekkäin yhteys KL-1-tontille kulkee. Lisäksi
alueella on LT-merkinnällä levähdysalue, joka on nykyistä laajempi ja eteläreunassa kookas RM-1-tontti
leiriytymistä yms. varten. Ote rakennuskaavasta on kuvassa 6.
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Tämä liikenneselvitys liittyy alueelle nyt laadittavaan asemakaavaan, jonka luonnos on esitetty
liikenneverkkoluonnosten karttapohjalla. Kaavaluonnos mahdollistaisi nykyisen kahvilan lähelle
monipuolisen palvelualueen KL-merkinnällä (rakennusoikeus 3000 kem2) sekä sen eteläpuolelle
leirintäalueen RM-merkinnällä (rakennusoikeus 1500 kem2) ja alueen pohjoisreunassa pientaloalueen
AP-merkinnällä (tehokkuusluku e=0,30 joka antaa rakennusoikeutta n. 3030 kem2).

Kuva 5: Ote Oravais-Seiplax ranta-alueen osayleiskaavasta merenläheisen asumisen kylille v. 2008.
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Kuva 6: Ote Oravaistenlahden pohjukan rakennuskaavasta
Luonto ja kulttuuriympäristö
Avoin merenrantamaisema on näkyvin luontoarvo kohteessa. Lisäksi matala merenlahti houkuttelee
monia eri vesilintulajeja ruokailemaan alueelle ja alueella onkin mm. maakuntakaavoissa luo-merkintä.
Alueelle on tehty erikseen luontoselvitys (ESS-nature/Mathias Kanckos). Kohteessa ei ole tiedossa
suojeltuja tai uhanalaisia lajeja. Oravaisfjärden kuuluu linnustoltaan kansainvälisesti arvokkaaseen IBAalueeseen.

6/32

Levähdysalueen kohdalla valtatien toisella puolella on Oravaisten taistelun taistelutanner, joka on
opastettu historiallisena kohteena. Siihen liittyvät myös Vänrikki Stoolin keskus, upseerin asunto ja
Lotta Svärdin kivi. Taistelutantereella järjestetään kesäisin vanhaa taistelua jäljitteleviä näytöksiä.
Lähialueella on myös Wilhelm von Schwerinin vanha silta. Levähdysalueella on Merenkurkun
maailmanperintöalueen opastustaulu ja se toimii Maailmanperintöalueen porttina pohjoisesta.
Tien aiheuttama liikennemelu on selvitetty käyttäen SoundPLAN-laskentaohjelmisto, joka käyttää
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. Laskenta perustuu tierekisterin liikennemäärä- ja
tiestötietoihin ja maanmittauslaitoksen tuottamaan avoimen datan 3D-maastomalliin. Laskennassa on
laskettu niin päivän aikaiset kuin yön aikaisetkin melutasot. Liikennelaskennan tulokset on esitetty
liitteessä 1. Kuvassa 7 on nykytilanteen päivämelutasot. Kartassa eri värillä esitetyt alueet kuvaavat eri
melutasojen esiintymistä. Kuvassa vaalean ja tumman vihreällä esitetyt alueet täyttävät asumiselle
asetetut melutason päivänajan enimmäisarvot eli ovat alle 5dB:n alueita (Valtioneuvoston
periaatepäätös v. 993/1992). Muilla alueilla enimmäisarvojen alittaminen edellyttää melusuojausta.
Suojaustarve toki riippuu siitä, mitä toimintoja uudella kaavalla alueelle osoitetaan. Niistä kerrotaan
tarkemmin Vaikutusten yhteydessä.

Kuva 7: Melualueet nykytilanteessa päivällä klo 7-22
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Maaperää alueella ei ole vielä tutkittu, mutta sen arvioidaan olevan pehmeää ja rakentaminen vaatinee
pohjanvahvistuksia. Kaavassa on varauduttu rantojen vähäiseen täyttämiseen esim. ruoppausmassoilla.

2

Tavoitteet ja liikenne-ennuste 2040

Asemakaavaluonnoksen (kuva 8) mukaan Alueelle on tarkoitus rakentaa kahvilan tilalle uusi huvikeskus
ja nykyinen kahvilarakennus purettaisiin pois. Uuden rakennuksen kerrosala on alustavien
suunnitelmien mukaan n. 1 420 kem2 ilman terasseja, mutta rakennuksen kokoa on suunnittelun
kuluessa pienennetty niin, että nyt se on n. 800-1000 kem2. Siellä toimisi tienkäyttäjiä palveleva kahvila
ja ravintola ja siellä olisi kokoustila tai näyttelytilaa tai siellä voidaan järjestää erilaisia juhlia,
näyttelyitä, tapahtumia tai musiikkiesityksiä.

Kuva 8: Alustava luonnos alueen asemakaavaksi, jota on muokattu suunnitteluprosessin kuluessa.
Sen lisäksi asemakaavaan sisältyisi leirintäalue RL-merkinnällä (rakennusoikeutta 1500 kem2) ja
asuinpientalojen tontti alueen pohjoiskulmassa AP-merkinnällä (rakennusoikeutta 3 000 kem2).
Huvikeskuksen kortteliin KL-1-merkinnällä olisi rakennusoikeutta n. 3 000 kem2.
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Kaavassa oli asumiseen tarkoitettua aluetta (AP) myös eteläpäässä, mutta ne on jo työn edetessä
jätetty luonnoksesta pois. Selvitysvaiheen aikana kaavaluonnosta käsiteltiin myös ELY-keskuksen ja
kunnan kanssa ja rakennusoikeutta päädyttiin pienentämään. Toinen merkittävä muutos oli, että RLmerkintä poistettiin ja leirintämökit ja majoittumismahdollisuus osoitetaan KL-merkinnän sisällä osana
huvikeskuksen toimintoja. Kyse olisi tilapäisen yöpymisen mahdollistamisesta. Samalla kohteiden
yhteenlaskettu rakennusoikeus pieneni ja on nyt 4000 kem. Sen on määrä palvella suunniteltujen
toimintojen mahdollisia laajennuksia. Päivittäistavarakaupan toiminnot rajataan 100 kem:iin.
Vt:n 8 tavoitetaso määräytyy runkotieluokituksen perusteella. Tieluokassa nopeustasotavoitteena on
100 km/h ja pistekohtaisesti voi olla 80 km/h taajamien lähialueilla. Asemakaavan kohdalla tavoitteena
on säilyttää nykyiset nopeusrajoitukset (100 ja 80 km/h), koska siinä tullaan taajama-alueelle.
Liikenteen sujuvuutta varmistetaan runkotiellä ohituskaistaosuuksilla, jollainen Oravaisten eteläpuolella
jo on. Se tulisi kuitenkin varustaa keskikaiteella. Paikallinen risteävä liikenne on jo Oravaisten keskustan
kohdalla järjestetty eritasoiseksi ja tämän alikulun käyttöastetta kannattaa hyödyntää. Tasoliittymien
turvallisuus ja toimivuus varmistetaan kanavoimalla tasoliittymät liikennetarpeen perusteella.
Runkotiellä on yleensä liittymäkielto, jolloin uusia liittymiä sallitaan vain tiesuunnitelman perusteella.
Nykyisiä suoria maankäyttöliittymiä ja yksityistieliittymiä pyritään poistamaan mm. vasempaan
kääntyvän liikenteen aiheuttamien häiriöiden ja liikenneturvallisuusriskin vuoksi.
Liikenteen kasvuennuste 2040
Uuden maankäytön synnyttämä liikenne

Uuden kaava-alueelle johtavan liittymän välityskykytarkastelua varten on arvioitu maankäytön
synnyttämää liikennettä, jotta voidaan määrittää liittymän liikennemäärä ja tehdä liittymän
toimivuustarkastelu. Matkatuotokset perustuvat Ympäristöministeriön julkaisuun ”Liikennetarpeen
arviointi maankäytön suunnittelussa 2008”. Tuloksissa on käytetty niitä kertoimia, jotka antavat
suurimman tuloksen, jos valittavana on useita tapoja laskea. Yleensä erot laskentatapojen välillä ovat
pieniä. Laskelmissa on otettu huomioon kaavan osoittama koko rakennusoikeus. Liikennemäärä
muodostuu seuraavan sivun taulukon pohjalta seuraavasti:
-

AP-alue:(3000 kem, 20 asuntoa, 3,8 asukasta/asunto, 2,36 kotiperäistä matkaa/asukas/vrk, 70%
matkoista henkilöautolla, 1,22 vierailumtk/as, 1,48 henkilöä/auto)
200 ajon/vrk
KL-kortteli, ravintola (120 asiakaspaikkaa)
110 ajon/vrk
KL-kortteli, kokous/konsertti/näyttelysali (10 kävijää/100kem)
50 ajon/vrk
mahdollinen kauppa (n. 100 kem, 300 käyntiä/vrk, 50% kävijöistä asioi muutenkin kohteessa,
70 % matkoista henkilöautolla, 2KVL/käynti)
210 ajon/vrk
Leirintätoiminto, huoltotilat ja levähdysalue/P
80+200 ajon/vrk
KVL2040 yhteensä
850 ajon/vrk (KVL2040)

KL-1-korttelin rakennusoikeus on korjausten jälkeen 4 000 kem ja jakautuu eri toiminnoille ylläolevan
mukaan. Laskelman perusteella saadaan liittyvän tien liikennemääräksi v. 2040 750 ajon/vrk.
Valtatien 8 liikenteen kasvu

Liikenteen kasvu vt:llä 8 on ennustettu Valtakunnallisen liikenne-ennusteen 2040 käyttäen Pohjanmaan
alueen valtateiden kertoimia. Kevyiden ajoneuvojen kasvukerroin on 1,204 ja raskaiden ajoneuvojen
kerroin on 1,250. Nämä kertoimet ovat vuosille 2017-2040. Kun nykyinen liikennemäärä on vuodelta
2018, antavat kertoimet hiukan lisävarmuutta ennusteeseen. Liikenne-ennusteen mukainen kasvu
tuottaa seuraavat liikennemäärät vuodelle 2040:

2018
2040
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KVL
4800
5800

KVL kevyet ajoneuvot
4305
5180

KVL
495
620

raskaat ajoneuvot

Uusi maankäyttö on sen luonteista, että leirintätoimintoihin ja KL-tontille suuntautuva liikenne tulee
pääosin valtatiellä kulkevasta liikenteestä ja sisältyy jo yleiseen liikenteen kasvuun. Konsertti/ näyttely/
kokoustoiminnot voivat kuitenkin synnyttää myös uusia matkoja. Näiden toimintojen odotetaan tuovat
uutta liikennettä valtatielle vain n. 10 % kohteen matkatuotoksesta. Asuinpientalotontti (AP) sen sijaan
synnyttää toteutuessaan uutta liikennettä 100%:lla. Sen määräksi on arvioitu 200 ajon/vrk
(laskentaperusteet tarkemmin yllä).
Näin valtatien 8 ennusteeksi saadaan 6 100 ajon/vrk v. 2040.
Liittymän toimivuus vuonna 2040 kun kaikki kaavan mukainen maankäyttö on toteutunut

Kaava-alueen liittymien toimivuus on laskettu DanKap-ohjelmalla ja kertoimet on sovitettu Suomen
oloja vastaaviksi. Kesäkauden perjantaipäivän iltapäivän vilkkain tunti on ollut mitoituksen pohjana
(kuva 9). Ennustetilanteessa toimivuus on hyvän ja tyydyttävän rajoilla. Välityskyvystä on käytetty vain
23 %, suurin viive on 18 sek. Jonossa on kaksi autoa, oikeaan kääntymiskaista on riittävä toimenpide.
Laskennassa sivusuunnalla olisi kärkikolmio väistämisvelvollisuutta osoittamassa. Väistötila parantaa
pääsuunnan sujuvuutta ja liittymän turvallisuutta. Jos liittymä tehdään nykyisen sisäänajoliittymän
kohdalle, ovat nämä järjestelyt (oikeaan kääntymiskaista ja väistötila) jo valmiiksi olemassa.
Tasoliittymäohjeen perusteella ei välttämättä heti tarvita pääsunnan kanavointia eikä oikeaan
kääntymiskaistaa. Väistötila riittäisi ennustetilanteessa 2040.
VT 8 / Oravaisfjärden

huipputunti

840

17.9.2019
RAMBOLL

ajon/h

A vt 8 pohjoiseen/norrut

kev

26

350

rask

4

40

kev 26
huipputunti
120

ajon/h

C
Huvikeskus /
Oravaisfjärden

rask 4

Käyttöaste
Viive
Jonossa

0,23
18 sek
2 autoa

kev 26
rask 4

kev

26

350

rask

4

40

B vt 8 etelään/söderut
huipputunti

840

ajon/h

Kuva 9: Ennustetilanteen liikennemäärä huipputunnin aikana kesän perjantai-iltapäivällä klo 16-17 v.
2040, jos koko kaavan mukainen rakennusoikeus toteutuu. Oikealla palvelutason ja viiveen suhde.

Jos alue kehittyy rakennusoikeuden puolesta täyteen, on hyvä varautua liikennealueen osalta
kanavoinnin toteuttamiseen tulevaisuudessa. Tätä puoltaa se, että tie kuuluu runkotieluokkaan, jossa
tasoliittymien turvallisuuden ja sujuvuuden kehittämiseen on syytä varautua. Toinen syy on se, että
alueen toimintojen luonne KL-1-korttelissa voi tulevaisuudessa muuttua nyt suunnitellusta, mikä voi
kasvattaa liikennemäärää, mutta tuskin kovin paljoa. Tämä pyritään varmistamaan mm. sillä, että
kohteessa ei sallita päivittäistavarakauppaa kuin enintään. 100-200 kem2 muiden palvelujen ohessa.
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Liikenteen järjestämisen vaihtoehtoiset ratkaisut

Liikenneselvityksessä on tarkasteltu nykytilanne ja sen mahdolliset ongelmat. Sen jälkeen on arvioitu
uuden asemakaavan maankäyttö ja sen synnyttämä liikenne. Lisäksi on määritelty tavoitteet
ennustetilanteen tieverkolle. Näiden perusteella on suunniteltu vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenteen
järjestämiseksi alueella. Tässä kohteessa ei ole erityisiä nykytilanteen ongelmia. Kevyen liikenteen väylä
valtatien varressa päättyy nykyiselle levähdysalueelle ja sen käyttäjät siirtyvät tällä kohdalla ajoradan
pientareille, mutta käyttäjämäärä on todettu hyvin vähäiseksi. Myös keskustasta päin valtatien toiselta
puolelta tulevat kävelijät ja pyöräilijät joutuvat ylittämään tien. Maasto-olosuhteet ovat kuitenkin
sellaiset, että alikulun toteuttaminen Öyrintien lähelle ei käytännössä ole mahdollista. Kevyt liikenne
kannattaa keskustasta pyrkiä ohjaamaan nykyisen alikulun kautta, joka on jonkin verran
pohjoisempana.
Liikenneratkaisuna on tutkittu nykyisiin kahteen liittymään perustuvaa järjestelyä (vaihtoehto 1) sekä
liikenteen keskittämistä yhteen liittymään (vaihtoehto 2). Loppuvaiheessa muodostettiin vaihtoehdosta
3 kehitelty vaihtoehto, joka muodostaa perustan kaavan liikenneratkaisulle. Lisäksi on erikseen tutkittu
kaavaluonnokseen sisältyvän AP-tontin liikenteen järjestämistä joko pohjoisesta tai etelästä päin.
Vaihtoehdoissa on otettu huomioon valtatien 8 runkotietä koskevat tavoitteet sekä kaava-alueen
kehittämistavoitteet. Lisäksi on otettu huomioon kaikki eri kulkumuodot:
henkilöautoliikenne
raskas liikenne, valtatiellä osuus 10 % KVL:stä, runkotiellä tärkeä tekijä häiriötön liikkuminen,
myös pihalle pääsy ja pysäköinti kuorma-autoilla oltava mahdollista, lisäksi otetaan huomioon
liikennöinti HCT-ajoneuvoilla (n. 31,5-34,0 m pitkät yhdistelmäajoneuvot).
joukkoliikenne, bussien kääntyminen ja jättö/nouto pihalla varmistettava
kävely ja pyöräily, alikulun tarvearvio vt:n 8 kohdalla

3.1 Vaihtoehto 1 perustuu nykyiseen liittymäjärjestelyyn
Verkkovaihtoehto 1 muodostuu nykyisten liittymäjärjestelyiden säilyttämisestä. Tällöin pohjoisesta
liittymästä tullaan sisään ja eteläisestä poistutaan. Liittymät ovat yksisuuntaisia eikä liittymässä
käytetä liittyvällä suunnalla tulppasaarekkeita. Nykyiset liittymät on muotoiltu päätiehen nähden
vinoiksi, jolloin ne palvelevat ensisijaisesti pohjoisesta etelään suuntautuvaa liikennevirtaa. Toisessa
ajosuunnassa liittymien käyttö on mahdollista, mutta ajolinjat varsinkin linja-autoille ja raskaille
ajoneuvoille ovat hankalat.
Vaihtoehdon 1 ehdotus asemakaavan tonttien liikenteen järjestämiseksi on esitetty liitteessä 2 sekä
kuvassa 10. Kun nykyisen levähdysalueen päällysrakenne pyritään hyödyntämään, saadaan vain kolme
raskaan liikenteen pysäköintipaikkaa ja 20 henkilöautopaikkaa. Lisäpaikkoja voidaan rakentaa alueen
eteläpäähän. Alueen sisäinen liikenne ja pyrkimys hyödyntää liittymien ohella nykyinen levähdysalue
pysäköintialueena aiheuttavat sen, että KL-1-tontin, majoittumistoimintojen alueen ja osa AP-alueen
liikenteestä kulkee pysäköintialueen läpi. Tästä aiheutuu alueen sisäiselle liikenteelle selvä
turvallisuuspuute. Tilausajoja varten on linja-autopysäkki päärakennuksen kohdalla, jolloin jättö toimii
hyvin. Linja-auto siirtyisi siitä pysäköintiin tontin eteläreunan pysäköintialueelle. Noutaessa asiakkaat
linja-auto joutuu kiertämään valtatien kautta takaisin pysäkille saadakseen oven sille puolelle mistä
asiakkaat tulevat. Tämä aiheuttaa tarpeetonta häiriötä päätien liikenteelle.
AP-tontin ajoyhteys voidaan liittää pohjoisen liittymän lähellä, mutta vaarana on, että liikenne käyttää
pohjoista liittymää myös ulosajoon. Siitä aiheutuisi turvallisuusriski päätien liikenteelle. Liittymien
välityskyvyssä ei ole puutteita, mutta turvallisuus ja liikennöitävyys eivät ole hyviä koska ne sisältävät
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houkuttelevan mahdollisuuden ajaa vastoin liikennesääntöjä. Liikennejärjestelyjen
toteuttamiskustannukset liittyvät tässä vain alueen sisäisten yhteyksien rakentamiseen.
Ratkaisu voisi tulla kysymykseen lähinnä välivaiheen ratkaisuna, jos esimerkiksi huvikeskus
rakennetaan ensin eikä muita alueita vielä toteuteta. Tällöin sisäisen liikenteen haitat olisivat
vähäisemmät. Jos huvikeskuksen käyttäjä määrä muodostuu suureksi, voi kuitenkin liittymissä väärään
suuntaan ajo lisääntyä. Siksi järjestely on mahdollinen vain rajallisen ajan – muutamia vuosia hankkeen alkuvaiheessa. Tämä ei sovellu lopulliseksi eikä kovin pitkäikäiseksi ratkaisuksi.

Kuva 10: Ote liikenneratkaisun vaihtoehdosta 1 huvikeskuksen kohdalla.

3.2

Vaihtoehdossa 2 kaava-alueelle on yksi hyvin järjestetty tasoliittymään

Tieverkkovaihtoehto 2 perustuu yhteen liittymään valtatiellä 8. Säilytettäväksi liittymäksi on valittu
pohjoisempi liittymä, koska siinä on jo valmiina oikeaan kääntymiskaista ja väistötila. Eteläinen liittymä
suljetaan. Nykyisen levähdysalueen päällysrakenteet on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan.
Suunniteltu alue tarjoaa vain kolme rekkapaikkaa, kun toinen reuna pysäköintialueesta varataan
henkilöautoille. Henkilöautopaikkoja on n. 13-14 kpl, koska pysäköinti olisi pitkittäissuuntaista.
Lisäpaikkoja niin raskaalle kalustolle kuin henkilöautoille voidaan rakentaa alueen eteläpäähän. Ajo
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pysäköintialueelle ei ole kovin johdonmukainen, kun sinne pitää ajosuuntien vuoksi kiertää takakautta.
Reitti on linja-autoille ja raskaalle liikenteelle ahdas. Levähdysalueelta poistuvan liikenteen liittymä tulee
hyvin lähelle valtatien liittymää hankalaan paikkaan. Raskaiden ajoneuvojen kääntyminen johtaa
valtatien liittymässä leveään muotoiluun, jolloin siitä tulee sekava ja liian laajan muotoinen. Siinä
ohjaudutaan helposti liittymäsaarekkeen väärälle puolelle. Sisäisessä liikenteessä on vastaavia
ongelmia kuin vaihtoehdossa 1 mm. saatto- ja linja-autoliikenteessä. Linja-autoille on varattu hyvä
jättöpaikka sopivaan paikkaan, mutta asiakkaiden noutaminen edellyttää kiertämistä valtatien kautta,
jotta auto uudelleen pääsee noutopysäkille. Tästä aiheutuu haittaa vain niille linja-autoille, jotka
pysäköivät alueen pysäköintipaikalle pidemmäksi aikaa.
Valtatieliittymässä toimivuus on ennustetilanteessa hyvä eikä uusia liittymän kehittämistoimenpiteitä
välttämättä tarvita. Tarvittaessa liittymän turvallisuutta voidaan parantaa muuttamalla väistötila
pääsuunnan kanavoinniksi. Kanavointi sisältää ajosuunnat erottavan sulkualueen sekä erillisen kaistan
vasempaan kääntyvää liikennettä varten. Liikennejärjestelyjen toteuttamiskustannukset jäävät hyvin
pieniksi ja ne muodostuvat lähinnä tontin sisäisten yhteyksien rakentamisesta.
Luonnos vaihtoehdosta 2 on esitetty liitteessä 3 ja kuvassa 11 on ote kaava-alueen kohdalta.

Kuva 11: Ote luonnoksesta vaihtoehdosta 2 kaava-alueen kohdalta.
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3.3

AP-tontin kulkuyhteys joko pohjoisen tai etelän kautta
Asuinpientalotontti (AP) on tarkoitus toteuttaa yhtenä tonttina, joten tontin
sisäistä katuverkkoa ei tarvita. Liikenne tontille voidaan järjestää joko
levähdysalueen suunasta etelästä tai pohjoisesta Öyrinrannan alueen kautta
niin, että yhteys Oravaisten keskustaan hyödyntää Tunnelitien alikulkua.
Pääsyä valtatielle ei Öyrinrannan nykyisestä liittymästä ole, koska tuo liittymä
tulevaisuudessa poistuu. AP-tontin liikenteen on arvioitu suuntautuvat niin,
että puolet suuntautuu keskustaan asiointi-, vierailu- ja työmatkoina ja toinen
puoli liikenteestä suuntautuu vt:lle 8. Näistä matkoista arvioidaan valtaosan
suuntautuvan Vöyrin ja Vaasan suuntaan työ- ja asiointimatkoina. AP-tontti
korvaisi nykyisen kaavan KL-1-korttelin (ns. hotellitontti), jonka kulkuyhteys
on suunniteltu etelään päin levähdysalueen kautta tapahtuvaksi.

Vertailu näiden suuntien välillä on esitetty liitteessä 2 ja kuvassa 12. Yhteys
pohjoiseen hyödyntäisi valtatien varren kevyen liikenteen väylää, jota pitäisi
leventää 3,0 m:stä 5,0 – 6,0 m:iin. Lisäksi tarvitaan uuttaa tietä valtatien
reunasta Öyrinrannan tielle. Loppumatka Tunnelitielle edellyttää yhden
yksityistien vahvistamista ja käyttöoikeuden järjestämistä nykyisille teille.
Tutkittiin myös liikenteen ohjaamista pitkin Öyrinrantaa. Yhteys sijoittuu
rakennettuun miljööseen lähelle asuinrakennuksia ja läpikulkuliikenne
aiheuttaisi niille häiriötä. Pohjoiseen suuntautuvan vaihtoehdon kustannukset
ovat 193 000 euroa. Suurin kiertohaitta eli 2590 m aiheutuu valtatietä etelään
lähteville. Myös keskustaan meneville tulee kiertoa, mutta vähemmän (n. 550
m). Tämän vaihtoehdon merkittävänä etuna on se, että paikallinen valtatietä
risteävä liikenne voi hyödyntää valtatien alittavaa tieyhteyttä, jolloin niiden osalta (n. 50 % AP-tontin
liikenteestä) turvallisuus paranee ja päätien häiriö poistuu. Tontille ajon sallimista kevyen liikenteen
väylällä voidaan perustella sillä, että autoliikenteen määrä on vähäinen (n. 100 ajon/vrk) samoin kuin
pyöräilijöiden ja kävelijöiden määrä. Yhteyden suunta myös liittäisi AP-alueen luontevasti muuhun
Öyrinrannan asuinalueeseen.
Etelään suuntautuvassa vaihtoehdossa yhteys muodostettaisiin leventämällä valtatien varren kevyen
liikenteen väylä 5.0-6,0 m:iin ja sallitaan sillä tontille ajo. Huvikeskuksen liittymässä ajotie erotetaan
kuitenkin kevyen liikenteen väylästä, jotta liittymän ajolinjat saadaan selkeiksi ja jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden ylityspaikka tulee turvalliseksi. Tämä vaihtoehto aiheuttaa rakentamiskustannuksia n.
75 000 euroa ja keskustaan ja valtatietä pohjoiseen meneville tulee kiertomatkaa n. 480 m. Etelään
meneville ei kiertohaittaa synny. Neuvottelussa ELY-keskus ensisijaisesti vaati yhteyttä pohjoisen kautta
tehtäväksi. ELY-keskus edellytti kuitenkin vähintään tontin ajoyhteyden erottamista kevyen liikenteen
väylästä, jos yhteys suunnataan etelän kautta. Tällöin sen toteuttamiskustannukset nousevat n.
115 000 euroon ja keskivaiheilla olevan jätevedenpumppaamon kohdalla on lisäksi varauduttavat
erikoisratkaisuun (esim. välikaistan kaventaminen), koska pumppaamon tarkka sijainti ei ole nyt
tiedossa.
Liikenteellisesti olisi parempi liittää AP-tontti pohjoisen kautta tieverkkoon, vaikka kustannukset ja
kiertohaitat ovat siinä suuremmat. Tällaisessa ratkaisussa liikenneverkko muodostuu hierarkialtaan
oikeammaksi ja liikenneturvallisuus paranee. Asuinalue, joka synnyttää päivittäistä taajaman sisäistä
liikennettä, ei liity suoraan valtatiehen vaan taajaman sisäiseen katuverkkoon, johon se toiminnalliseesti
kuuluu. Pitkällä tähtäimellä tulisikin alue kaavoittaa niin, että pohjoinen kulkuyhteys muodostetaan ja
eteläisestä luovutaan.
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Tässä asemakaavassa on todettu käytännön syistä perustelluksi nyt kaavoittaa kulku kuitenkin etelän
kautta. Nykyisessä kaavassa AP-tontti on KL-1 merkinnällä ja sallii 3-kerroksisen rakentamisen ja
suuremman rakennusoikeuden. Tontin kulkuyhteys on nykyisessä kaavassa osoitettu etelään
levähdysalueelle.
Pohdittiin AP- tontti jättämistä pois kaavasta, koska AP-tontin perustamisen kustannukset
tienrakentamisineen ja melusuojauksineen ja pohjanvahvistuksineen nousevat suuriksi. Pois jättäminen
olisi perusteltua myös siksi, että AP-tontti olisi luontevampaa kaavoittaa samanaikaisesti muun
Öyrinrannan asuinympäristön kanssa. Kunnalla ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa tarvetta Öyrin alueen
asemakaavoittamiseen. Tontin poisjättäminen tarkoittaisi sitä, että nykyinen KL-1-kaava jäisi voimaan.
Kulkuyhteys pohjoiseen taas vaatisi asemakaava-alueen laajentamista ja pitkittäisi kaavoitusprosessia.
Tilaajalla on kiire saada kaavaa valmiiksi, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin. Pidettiin parempana
merkitä kyseinen tontti AP-alueeksi, kuin pitää KL-1-merkintä voimassa. Tämä uusi merkintä on
lähempänä maakuntakaavan ja osayleiskaavan linjauksia. Jos etelään suuntautuvaa yhteyttä pidetään
väliaikaisena, olisi se luontevampaa toteuttaa kevyen liikenteen väylää leventämällä. ELY-keskuksen
vaatimuksesta yhteys osoitetaan nyt erillisellä katuyhteydellä. Jos hanke viivästyy ja Öyrinrannan
alueen kaavoitus tulee ajankohtaiseksi, kannattaa AP-tontti sisällyttää siihen kaavoitukseen ja
tarkastella liikenneyhteydet silloin uudelleen.
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Kuva 12: AP-tontin yhteyksien vertailu

3.4

Suositus liittymäratkaisuksi

Asemakaavaluonnosta ja siihen liittyvää liikenneselvitystä ja erikseen tehtyä meluselvitystä käsiteltiin
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Todettiin, että toimivuuden puolesta ei ennustetuilla
liikennemäärillä kummassakaan vaihtoehdossa ole toimivuuden puolesta ongelmia. Sen sijaan liikenteen
sujuvuuden ja turvallisuuden ja alueen sisäisen liikenteen suhteen eroja muodostuu. Vaihtoehtoa 1
(nykyiset kaksi liittymää säilyvät ennallaan) ei pidetty turvallisuuden ja selkeyden osalta riittävänä,
vaikka se kustannusten ja hankkeen joustavan käynnistämisen puolesta olisi houkutteleva. Ratkaisu ei
kelpaa asemakaavoituksen lähtökohdaksi.
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Seuraavat tekijät muodostuvat kahden liittymän ratkaisussa (ve 1) ongelmallisiksi:
se palvelee hyvin vain ajosuuntaa pohjoisesta etelään eli vain 50 % ohi kulkevasta liikenteestä,
se saattaa vähentää alueelle poikkeavien asiakkaiden määrää
-

valtatieliittymien turvallisuus heikkenee, koska uusien toimintojen toteutuessa kasvaa riski
oikaista ja ajaa yksisuuntaisessa liittymässä väärään suuntaan

-

valtatielle muodostuu kaksi häiriöpistettä mikä huonontaa päätien sujuvuutta ja turvallisuutta,
tämä koskettaa erityisesti raskasta liikennettä lisäten myös sen ajokustannuksia

-

linja-autojen ja kuorma-autojen on vaikea tulla ajosuunnassa etelästä pohjoiseen alueelle ja on
myös vaikea poistua sieltä liittymien vinouden vuoksi

-

liittymän turvallisuuden parantaminen myöhemmin on vaikeampaa ja parannettavana on kaksi
liittymää yhden sijasta ja samalla parantamistarve on todennäköisempi

-

kaava-alueen sisäiset kulkuyhteydet muodostuvat epäjohdonmukaisiksi ja syntyy turvallisuutta
huonontavia konfliktipisteitä autoliikenteen ja jalankulkijoiden välille

-

tilauslinja-autojen noutaminen on hankalaa järjestää silloin kun auto jää alueelle sivummalle
parkkiin, sen on palattava noutopysäkille valtatien kautta, mikä huonontaa päätien olosuhteita

Ehdotus tieverkoksi
Vaihtoehdoista todettiin, että vaihtoehtoa 2 pitäisi kehittää niin, että valtatien liittymästä tulisi
selkeämpi ja että alueen sisäinen liikenne saataisiin sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. Vaihtoehdon 2
pohjalta on tehty ratkaisuehdotus asemakaavan lähtökohdaksi. Myös liikennemelu ja
melusuojaustarpeet on selvitetty ja ne kuvataan kohdassa vaikutukset tarkemmin. Liikennejärjestelyt
on esitetty liitteessä 4 ja kuvassa 13.
KL-1-tontilla rekkojen pysäköinti on sijoitettu tontin eteläpäähän, jossa on väljästi tilaa. Sinne voivat
myös pitemmäksi aikaa pysäköidä tilauslinja-autot. Linja-autoille ja takseille on tontin pohjoisreunaan
esitetty ajolenkki, jossa ajoneuvot voivat kääntyä, ottaa ja jättää matkustajia. Siinä voi tarvittaessa
myös pysäköidä lyhyen aikaa muutama linja-auto tai taksi. Henkilöautoille pysäköintitilaa voidaan
järjestää runsaasti ja ne sijoittuvat luontevasti ja turvallisesti. Ne sijoittuvat myös alueelle, jolle ei
melun takia ole suositeltavaa sijoittaa rakentamista. Pysäköintiin voidaan käyttää osittain nykyistä
valmista levähdysaluetta, joten siitä on lyhyt matka päärakennukseen. Majoitustoimintoihin johtava
ajoyhteys sijoittuu valtatien LT-alueen viereen, jolloin tontin sisäinen turvallisuus paranee merkittävästi.
Ajoyhteys sijoittuu levähdysalueen kohdalle niin, että sen rakenne voidaan tehokkaasti hyödyntää. APalueen liittymä voidaan liittää valtatieliittymään ja sen linjausta käännetään merelle päin niin, että
valtatieliittymän muoto saadaan hyväksi myös pitkiä raskaita ajoneuvoja ajatellen.
Kevyen liikenteen tarpeita tarkasteltiin myös. Nykyisin jo alueelle asti tulee kevyen liikenteen väylä
Oravaisten keskustasta. Alikulkuja on valtatien alitse kaksi, mutta ne ovat tästä kohteesta
pohjoisempana. Yhteystarvetta Öyrintien suuntaan voi ilmetä, kun taajamasta tullaan huvikeskukseen
tai AP-tontilta lähdetään kouluun tai taajaman palveluihin tai ulkoilemaan. Maasto tien itäpuolella
nousee niin voimakkaasti, että Öyrintien tuntumaan ei teknisesti voi alikulkua mielekkäällä tavalla
toteuttaa. Nousu alikulusta Öyrintielle olisi pituuskaltevuudeltaan n. 12% mikä ei yhteytenä toimi. Tilaa
loivemmalle ratkaisulle löytyy, jos alikulku sijoitetaan Öyrinrannan nykyisen liittymän lähelle. Tällöin
alikulku palvelisi sekä huvikeskusta että Öyrinrannan asutusta eikä matka taajamaan kasva kuin n. 100
m mutta samalla korkeussuhteet ovat käyttäjälle helpommat pienempien korkeuserojen vuoksi.
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Alustava tarkastelu kevyen liikenteen reitistä ja kevyen liikenteen kohteiden sijoittumisesta ja alueen
korkeuksista on liitteessä 5.

Kuva 13: Ehdotus asemakaavan liikennejärjestelyiksi ja asemakaavan liikenne- ja katualueiden
tilavarauksiksi.
Ratkaisuun voidaan liittää varaus pääsuunnan kanavoinnille, vaikka tarvetta sille ei liikenne-ennusteen
mukaan ole. Tilaa kohteessa on niukasti ja maasto nousee tien itäpuolella nopeasti ja lähellä tietä on
useita taloja, joille kulku menee tien suuntaisesti sivuojan takana. Tarkastelun perusteella kohteeseen
mahtuu vain ajoratamaalauksin toteutettu kanavointi, jos ajoradan levitys tehdään kokonaan
itäpuolelle. Se olisi tien geometria (ulkokaari) huomioon ottaen luontevinta. Tien itäpuolella olevaa
yksityistietä on siirrettävä, jotta saadaan riittävä lumitila teiden väliin ja korkeuserot voidaan järjestellä
asiallisesti. Kohteessa saattaa olla tarve tukimuurin ja meluaidan yhdistelmälle, koska maasto nousee
voimakkaasti. Melutasoja ei tämän hankkeen yhteydessä ole tien itäpuolelle selvitetty, koska
asemakaava ei ulotu sinne. Lisäksi melueste saattaa katkaista talojen näkymät merelle, minkä vuoksi
he ehkä eivät meluaitaa halua. Haastava maastotilanne ulottuu huvikeskuksen kohdalla n. 160 m:n
matkalla. Liikennejärjestelykarttaan on esitetty erikseen LT-alue ja yksityistien alue, vaikka laadittava
asemakaava ei ulotu tien toiselle puolelle. Tällä vain osoitetaan, että kanavointiin on mahdollisuudet
olemassa, joskin yksityiskohtainen suunnittelu tulee olemaan melko haastavaa. Liikkumavaraa antaa
myös se, että osa (n. 2-3 m) kanavoinnin vaatimasta leveydestä voidaan tehdä myös huvikeskuksen
puolelle. Silloin joudutaan sivuojan kuivatus muuttamaan salaojitukseksi, mutta itäpuolella voidaan
löytää tällöin edullisempia ratkaisuja.
Kohteen mahdollisesti vaatimat meluesteet on esitetty kartalla liitteessä 4. Niistä on tarkempi selvitys
vaikutusten yhteydessä luvussa 4.
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4

Vaikutukset

Vaikutustarkastelussa on pääosin keskitytty liikenteellisiin vaikutuksiin sekä liikenteen aiheuttamiin
ympäristövaikutuksiin. Taloudellisissa vaikutuksissa todetaan karkealla tarkkuudella toimenpiteiden
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.
Vaikutusten kohdistuminen on selvitetty tarkemmin vain tien länsipuolelle, jonne laadittava asemakaava
sijoittuu. Itäpuolelle kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan suuntaa antavalla tarkkuudella.
Liitteessä 4 kuvatun ratkaisun vaikutuksia verrataan nykytilanteeseen. Arvioinnissa pyritään
määrittelemään vaikutuksen suuntaa (positiivinen vai negatiivinen) ja mahdollisuuksien mukaan
vaikutuksen suuruutta, jos se on mitattavissa. Vaikutuksen herkkyyttä arvioidaan mm. siten, että
kuinka pitkäkestoisesta tai kuinka moneen ihmiseen tai laajaan alueeseen kohdistuvasta vaikutuksesta
on kyse. Lisäksi arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja mahdollisten haittoja lieventävien
toimenpiteiden tarvetta.

4.1

Liikenteelliset vaikutukset

4.1.1

Liikenneturvallisuus

Nykytila

Tarkastellulla tieosalla välillä Taistelutantereentie – Öyrintien pohjoinen liittymä on sattunut viisi
onnettomuutta vuosina 2009-2018. Onnettomuuksista mikään ei johtanut henkilövahinkoon.
Eläinonnettomuuksia on kolme, yksi suistuminen ja yksi risteysonnettomuus eteläisessä levähdysalueen
liittymässä käännyttäessä vasemmalle toisen eteen. Onnettomuusaste valtatiellä 8 jaksoilla lähialueella
on viimeisen 10 vuoden ajalta kuvassa 14 olevan taulukon mukainen. Nykytilanteessa ei ole
suunnittelukohteessa tunnistettu erityisiä liikenneturvallisuuspuutteita. Levähdysalueen liittymien
kohdalla on nopeusrajoitus 80 km/h ja kauempana etelään mennessä 100 km/h. Näkemät ovat hyvät.
Kevyellä liikenteellä voi olla pienessä määrin ylitystarvetta keskustan suuntaan tasossa valtatien poikki
Öyrintien kohdalla, mutta muuten kevyt liikenne käyttää kevyen liikenteen väylää. Tiellä on valaistus.
onn. /

Vt 8 osuus

tiepituus

milj.ajo

heva-onn/

km

milj.ajokm

2009-

2009-2018

2018

keskim.

keskim.
TaistelutantereentieÖyrinranta

1,562 km

0,191

0,000

KaitsorJepuantie

9,382 km

0,345

0,069

Vassor Ytterjeppo

43,152 km

0,508

0,059

Yksiajorataiset
valtatiet keskimäärin 2017

n. 8600 km

0,055

Kuva 14: Vuosina 2009 – 2019 valtatiellä 8 sattuneet onnettomuudet (Valkoinen symboli on ainevahinkoonnettomuus, mustavalkoinen on loukkaantumiseen johtanut ja musta on kuolemaan johtanut onnettomuus,
mittakaavasta johtuen symbolit ovat osittain päällekkäin)
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Valtateiden henkilövahinko-onnettomuusaste on pienentynyt viime vuosina. Esimerkiksi v. 2015 se oli
0,063 heva-onn/milj. ajokm. Näin ollen vt 8 vastaa melko hyvin keskimääräistä turvallisuustilannetta ja
tarkastelukohteessa se on selvästi keskimääristä parempi. Lähialueen metsäisillä ja puutteellisen
geometrian osuuksilla samoin kuin Oravaisten taajamassa on turvallisuustilanne heikompi kuin itse
suunnittelukohteessa. Vakavin onnettomuus oli Taistelutantereentien eteläpuolella sattunut kuolemaan
johtanut kohtaamisonnettomuus v. 2009.
Oravaisten kohdan muiden tasoliittymien turvallisuustiedot on vertailun vuoksi koottu taulukkoon 2,
tiedot on kerätty +/- 100 m liittymästä tien suunnassa:
Taulukko 2:
liittymä

tieosoite

liittyvän
haaran
KVL

hevaonnettomuuksia

ainevah.
onnettomuuksia

liittymätyyppi

Taistelutantereentie
mt 17861

8/311/5879

87

1

2

Avoin liittymä

Levähdysalue E

8/311/6749

n. 150

-

1

Levähdysalue P

8/311/6891

n. 150

-

-

8/312/0

n. 300

-

-

8/312/821

1581

-

3

Kanavointi

8/312/1198

472

-

1

Kanavointi

8/312/1795

n. 1100

3

4

8/314/0

891

-

2

Öyrintie E
Öyrintie P
mt 7300
Rantakyläntie
mt 17869
ABC-asema
Jepuantie mt 7320

Avoin liittymä, vasempaan
kääntyminen päätieltä kielletty
oikeaan kääntymiskaista ja
väistötila, vino liittymä
oikeaan kääntymiskaista ja
väistötila

oikeaan kääntymiskaista ja
väistötila
oikeaan kääntymiskaista ja
väistötila

Suunniteltavan liittymän nykyinen turvallisuustilanne on hyvä verrattaessa muihin alueen liittymiin.
ABC:n liittymän turvallisuus on heikoin. Liikennemäärätieto on vain arvio (20% päätien
liikennemäärästä).
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Liikenneturvallisuus paranee autoliikenteen osalta, kun eteläinen liittymä suljetaan. Jäljelle jäävän
liittymän liikennemäärä kasvaa n. kolminkertaiseksi, kun kaavan mukainen maankäyttö toteutuu.
Samalla liittymän sivuhaaran muoto ja tyyppi muuttuu. Sivusuunnan liikenteen kasvun voi varovaisesti
arvioida kasvattavat henkilövahinko-onnettomuuden riskiä n. 1,5 kertaisesti (H.Peltola: Maanteiden
tasoliittymien turvallisuus 2016) kun sivusuunnan osuus kasvaa alle 5%:sta n. 12 %:iin. Päätien
liikenne kasvaa n. 25%. Liikenteen kasvu lisää ajosuoritetta ja nostaa onnettomuusmäärää. Tämä
johtuu kuitenkin enemmän päätien omasta liikenteen kasvusta kuin alueen synnyttämästä liikenteestä,
joten sillä ei juurikaan ole merkitystä. Onnettomuusmäärän lisäystä ei näillä tiedoilla voi luotettavasti
arvioida.
Liikenneturvallisuus ajoneuvojen osalta voidaan varmistaa pääsuunnan kanavoinnilla tulevaisuudessa.
Sen voidaan arvioida vähentävän onnettomuuksia enemmän kuin liikenteen lisäys kaavoituksen vuoksi
niitä kasvattaa. Kevyen liikenteen käyttäjien turvallisuus sisältää pienen riski, koska tasoylityksen
mahdollisuus jää. Mm. matkat huvialueelta taistelutantereelle voivat myös aiheuttavat päätien ylityksen
tasossa.
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Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Onnettomuusriski kohdistuu kaikkiin alueella liikkuviin autoihin kaikkina vuoden päivinä ja on siksi
merkittävä.
Tavoitteiden toteutuminen

Liikennejärjestely täyttää asetetut liikenteelliset tavoitteet, mutta niillä ei saavuteta selvää parannusta
liikenneturvallisuudessa mutta ei liioin selvää heikennystä.
Haittojen lieventäminen

AP-tontin kulkuyhteyden ohjaaminen levähdysalueen sijasta pohjoisen kautta parantaisi turvallisuutta,
kun paikallinen lyhytmatkainen liikenne poistuisi kohteesta.
Liittymässä kääntyvän liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa, jos liittymän väistötila muutetaan
kanavoinniksi. H.Peltolan tutkimuksen mukaan on viitteitä siitä, että väistötilallinen liittymä olisi jopa
turvattomampi kuin ilman väistötilaa oleva. Sen sijaan kanavointi parantaa turvallisuutta selvästi.
Muutostyössä haasteita aiheuttaa tien itäpuolen kulkuyhteys taloille ja talojen meluhaittojen torjunta,
koska samalla estetään näkymä merelle, joka on ilmeisesti ollut syynä talojen rakentamiseksi
merinäköalan kohdalle. Lisäksi tilaa järjestelyille on niin niukasti, että on varauduttava mm.
tukimuuriratkaisuihin n. 160 m:n matkalla, mikä kasvattaa kustannuksia.
Kevyen liikenteen tasoylityksen riskiä voisi pienentää rakentamalla aidan tai kaiteen, joka estäisi
valtatien ylittämistä tasossa Öyrintien liittymän kohdalla.
4.1.2

Sujuvuus

Nykytila

Nykytilanteessa ei liittymässä eikä valtatiellä ole toimivuusongelmia. Välityskyvystä on liittymissä
käytössä n. 11 % ja viive on alle 10 sekuntia eli palvelutaso on hyvä.
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Liikenteen kasvu kasvattaa viivettä n. 16 sekuntiin, kun koko rakennusoikeus on käytetty. Tällöin
palvelutaso liittymässä vaihtuu hyvän ja tyydyttävän rajalle. Päätien liikenteen häiriötöntä sujumista
haittaa hiukan AP-tontin liikenne, joka on lyhytmatkaista ja osin hitaammin liikkuvaa ja joka kuuluisi
päätien sijasta paikallisille väylille.
Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Liittymätyypin muuttaminen parantaa erityisesti etelästä pohjoiseen suuntautuvan liikenteen
kääntymistä päätieltä, jolloin hyöty koskettaa n. 50 %:a liikenteestä. Eniten siitä hyötyy raskas liikenne,
jonka osuus liikennevirrasta on n. 10%. AP-tontin liikennemäärä on n. 100 ajon/vrk eli sen osuus
päätien liikennevirrasta v. 2040 on n. 1,7% mikä ei ole kovin merkittävä.
Tavoitteiden toteutuminen

Suunniteltu liittymäjärjestely täyttää runkotien tavoitteet muuten, mutta AP-tontin liikenteen
ohjaaminen päätielle ei ole tavoitteiden mukaista.
Haittojen lieventäminen

AP-tontin kulkuyhteyttä ja sen ohjaamista pohjoisen kautta tulisi tarkastella uudelleen siinä vaiheessa,
kun Öyrinrannan alueelle laaditaan asemakaavaa.
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4.1.3

Saavutettavuus

Nykytila

Saavutettavuudessa ei ole muita puutteita nykyisin kuin, että etelästä pohjoiseen meneville raskaille
ajoneuvoille kääntyminen levähdysalueelle on hankalaa vinojen liittymien vuoksi.
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Uuden asemakaavan toiminnot muuttavat saavutettavuutta. Päätieltä poikkeaminen muuttuu
samanveroiseksi molemmista suunnista. AP-tontin liikenteen ohjaaminen etelän kautta vaikuttaa
saavutettavuuteen myönteisesti. Ajomatkat etelän suuntaan lyhenevät pohjoiseen suuntaan verrattuna
n. 2,5 km. Matkat pohjoiseen ja taajaman keskustaan sen sijaan pitenevät n. 500 m.
Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Liittymätyypin muutos kaksisuuntaiseksi liittymäksi vaikuttaa n. 375 ajoneuvoon myönteisesti eli niihin,
jotka poikkeavat päätieltä etelästä päin levähdysalueelle ja jatkavat pohjoiseen. AP-tontin kulkuyhteys
koskettaa päivittäin n. 100 ajonneuvoa.
Tavoitteiden toteutuminen

Suunniteltu liittymätyyppi vastaa runkoverkon tavoitteita erityisesti, koska sen kanavoiminenkin on
myöhemmin mahdollista.
Haittojen lieventäminen

Ei lieventäviä toimia.

4.1.4

Toteuttamiskelpoisuus

Selvityksen yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta toteuttaa kevyen liikenteen alikulku vt:n 8 alitse. Se
on todettu hyvin vaikeaksi. Alikulku levähdysalueen kohdalla menisi merivesipinnan alle ja edellyttäisi
kalliita rakenteellisia ratkaisuja. Toinen syy on se, että maasto tien itäpuolella nousee nopeasti, jolloin
alikulusta ei pysty tekemään riittävän loivaa nousua nykyisten teiden varteen. Alikulkua tukittiin myös
Öyrintien liittymän pohjoispuolelle, jossa maasto on korkeampaa ja kovempaa, mutta sielläkin
maastokorkeussuhteet eivät mahdollista alikulun järkevää toteuttamista. Myös alikulun käyttäjämäärät
jäisivät vähäiseksi, joten sen hyöty ei kustannuksiin nähden olisi kovin hyvä. Kevyt liikenne ohjataan
nykyiseen alikulkuun tai varataan terveyskeskuksen lähelle mahdollisuus uuteen alikulkuun, jolloin sitä
voisi käyttää myös Öyrinrannan asukkaat.
Toinen tutkittu asia on kanavoinnin toteuttaminen alueen liittymään. Siihen voidaan toteuttaa
ajoratamerkinnöin tehty kanavointi. Yksityistiejärjestelyt tien itäpuolella samoin kuin mahdolliset
melusuojaukset saattavat edellyttää erikoisratkaisuja, mutta toteuttaminen on mahdollista. Tarvittaessa
osa levityksestä voidaan tehdä meren puolelle.

4.2

Ympäristövaikutukset

4.2.1

Maisema

Nykytila

Kohteen merkittävin vetovoimatekijä on nykyisin valtatieltä avautuva avoin merimaisema. Parhaiten
maisema avautuu nykyisen kahvituvan kohdalta. Lisäarvoa maisemalle antavat vedessä usein
oleskelevat hanhi-, joutsen ja lokkiparvet. Kahvituvan eteläpuolelta maisema avautuu vain rajoitetusti,
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koska kasvillisuus on runsasta ja se varsinkin kesäaikaan peittää näkymän merelle. Kuitenkin avoin
puuton maisema näkyy ja viestii meren läheisyydestä jo monta sataa metriä ennen kahvitupaa.

Kuva 15: Näkymä valtatieltä 8 merelle
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Asemakaavan toimintojen toteutus parantaa merimaiseman näkyvyyttä, kun KL-1 tontin aluetta
siistitään ja kasvillisuus vähenee. Toisaalta uudet rakennukset ja melusuojaukset kaventavat näkymää
riippuen siitä, miten ne toteutetaan. AP-alueen autotallien on tarkoitus muodostaa samalla osa melueste
tontin melusuojauksesta samoin kuin mahdollisen huoltorakennuksen majoitusalueella. Meluesteen on
kuitenkin pyritty suunnittelemaan niin, että maisema näkyy niiden ylitse. Kokonaisuudessaan se
valtatien pituus, jolta merimaisema näkyy, pitenee hankkeen toteutuessa. AP-tontin toteuttaminen
kaventaa merimaiseman näkymistä pohjoisesta saavuttaessa. Lisäksi uusi suunniteltu päärakennus
muodostaa uuden näyttävän vetovoimatekijän Oravaisten kohdalle (kuva 16). Sen jälkeen Oravaisten
kohtaa voidaan pitää koko valtatien 8 osuudella parhaana maisemaltaan. Meri näkyy merenrannan
päätieltä Turun ja Tornion välillä vain Mustasaaren Vassorissa, Oravaisissa kahdessa paikassa, Olhavan
pohjoispuolella Merihelmen kohdalla sekä Kemissä uudella moottoritieosuudella ja Isohaaran
voimalaitoksen kohdalla.

Kuva 16: Luonnos uudesta päärakennuksesta, näyttävä rakennus muodostaa uuden vetovoimatekijän
Oravaisfjärdenin kohdalle.
Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Merimaisema on kaikkien ohiajavien autojen nähtävissä, myös niiden, jotka eivät pysähdy kohteessa.
Kohteen ohittaa tulevaisuudessa n. 3 milj. ihmistä vuodessa. Kohde on valtatiellä harvinainen. 800
metrin matkalla meri näkyy vain 4 - 5 paikassa, joista Oravaisten kohta on yksi parhaista.
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Tavoitteiden toteutuminen

Maiseman säilyttämisen ja parantamisen tavoite toteutuu.
Haittojen lieventäminen

Meluesteiden maisemaa rajoittava vaikutusta on jo otettu huomioon, kun on tutkittu erilaisia
mahdollisuuksia toteuttaa leirintätoimintoa väljemmillä meluvaatimuksilla. Niistä tarkemmin kohdassa
4.2.5 Melu.
4.2.2

Luonnonympäristö

Nykytila

Alueella on arvokas lintualue (IBA-alue) ja myös luontoselvitys on tehty (Mathias Kanckos). Tarkemmin
luonnonympäristö on kuvattu asemakaavan kaavaselostuksessa.
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Kohteen liikenneratkaisujen toteuttaminen ei vaikuta selvityksissä todettuihin luontoarvoihin mitenkään.
Toimenpiteet ovat vähäisiä ja ne liittyvät nykyisten tierakenteiden yhteyteen. Merkittävin muutostekijä
on katuyhteyden rakentaminen kevyen liikenteen väylän ja meren väliin tehdylle läjitys- ja
pengerrysalueelle.
Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Ap-tontin katuyhteys on n. 6,0 m:n levyinen ja n. 235 m pitkä. Katualueen leveys on n. 12 m ja se
pienentää meren puolen viheraluetta, jolle mm. hanhet nousevat toisinaan ruokailemaan ja lepäämään.
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden mukaista.
Haittojen lieventäminen

Jos AP-yhteyden aiheuttamaa haittavaikutusta halutaan pienentää, voidaan kevyen liikenteen väylä
leventää tontilleajoyhteydeksi vastaavilla perusteilla kuin se on esitetty tehtäväksi pohjoiseen
suuntautuvalla vaihtoehdolla.
4.2.3

Vesistövaikutukset

Nykytila

Kohde rajoittuu merialueeseen koko pituudeltaan lännestä. Lisäksi alueen poikki virtaa mereen
Fjärdsbäcken-niminen puro tai laskuoja (kuva 17 alla).

Kuva 17: Fjärdsbäcken-niminen puro laskee valtatien alitse ja rantavyöhykkeen läpi mereen.
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Vaikutuksen suunta ja suuruus

Liikenneratkaisujen toteuttaminen ei vaikuta kovin paljoa vesistöihin. Ainoa kohta, jossa ratkaisu
koskettaa vesialuetta on KL-1-tontin kohdalle suunniteltu linja-autojen ja taksien saattoliikenteen
ajolenkki, joka joudutaan tilanpuutteen vuoksi sijoittamaan muutaman metrin merialueen puolelle.
Tämä johtuu siitä, että parannettava valtatieliittymän suora osuus pitää saada sen verran pitkäksi, että
siihen mahtuu pysähtymään myös pitkä HCT-ajoneuvo tarvittaessa eli pituutta tarvitaan n. 35 m.

Kuva 18: Vesistöön pengerrettävä osuus saattoliikenteen paikassa merkitty punaisella kehyksellä.
Tulvaraja otetaan huomioon alueen rakentamisessa asemakaavassa tarkemmin esitetyllä tavalla.
Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Meren puolelle pengertäminen on määrällisesti pieni, ja sisältyy kaavalla varattavien rantojen täyttöjen
sisälle. Sillä voi olla kuitenkin tuntuvia vaikutuksia mereen, jos alueen maaperä on sulfidipitoista
savikkoa. Pohjatutkimuksia ei tässä vaiheessa ole tehty, joten maaperästä ei ole luotettavaa tietoa
käytettävissä. Pehmeikkö edellyttänee massanvaihtoa tai jotain muuta pohjanvahvistusta. Tutkimusten
yhteydessä on syytä erikseen selvittää, onko maaperässä sulfidipitoista savea, joka voi levittää
happamuutta vesistöön massanvaihdon yhteydessä. Happamuus saattaa pahimmillaan aiheuttaa
kalakuolemia.
Tavoitteiden toteutuminen

Pääosin tavoitteiden mukaista.
Haittojen lieventäminen

Haitat on selvitettävä lisätutkimuksilla ja haittoja ehkäisevät toimenpiteet suunnitellaan sen perusteella.
Toimenpiteenä tulevat kyseeseen esimerkiksi sopivien pohjanvahvistustapojen valinta (stabiloinnit,
kalkitseminen, työnaikainen suojapato tai -penger, joka voi jäädä lopulliseksi rantapenkereeksi).

4.2.4

Kulttuuriympäristö ja yhdyskuntarakenne

Nykytila

Kohteen eteläreunassa on Oravaisten taistelutanner (avoin peltoalue) ja ympärillä olevia historiallisia
kohteita ja niitä tukevaa palvelua. Oravaisten taajamarakennetta on kuvattu nykytilanteen
kaavoituksesta kertovassa kappaleessa. Kohde on taajaman reuna-aluetta ja sisältyy sen piiriin (ks.
myös kuva 19). Seuraavan sivun ilmakuva havainnollistaa kohteen ja kulttuuriympäristön suhdetta.
Alue liittyy Öyrinrannan vanhaan pienpiirteiseen asumisen alueeseen ja taajaman keskusta on valtatien
itäpuolella. Valtatie 8 lävistää taajaman alueen pohjois-etelä suunnassa.
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Vaikutuksen suunta ja suuruus

Asemakaava-alue ja sen
liikennejärjestelyt eivät vaikuta
taistelutantereeseen tai sen
ympäristöön. Hanke kuitenkin tukee
taistelutantereen matkailullista
merkitystä, mitä voidaan pitää
positiivisena vaikutuksena.
Yhdyskuntarakenteen kehitys
tapahtuu uuden
maakuntakaavaehdotuksen
osoittamaan suuntaan. Pienenä
poikkeuksena on se, että AP-tontin
liikenne ohjataan tässä vaiheessa
levähdysalueen kautta valtatielle.
on pieni haitallinen vaikutus
valtatien liikenteeseen. Kevyen
liikenteen yhteydet keskustaan
voidaan hoitaa kuvan yläreunassa
näkyvän alikulun kautta.

Sillä

Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Taistelutantereen osalta vaikutus
kohdistuu lähin ä kesäkauden
matkailuun ja AP-alueen haitallinen
vaikutus on jatkuva.
Tavoitteiden toteutuminen

AP-tontin osalta liikenteen tavoitteet
eivät toteudu, vaikka siinä on myös
myönteisiä piirteitä mm.
kiertohaittojen vähäisyydessä.
Haittojen lieventäminen

AP-tontin osalta ratkaisuja on käsitelty jo liikenteellisten vaikutusten yhteydessä.

4.2.5

Liikennemelu

Nykytila

Liikennemelualueet on selvitetty melulaskelmin ja sen tulokset ovat liitteessä 1. Meluselvityksessä on
laskettu melutasot nykytilanteessa (v. 2018) tierekisterin mukaisilla liikennemäärällä, tien
nopeusrajoituksilla sekä raskaan liikenteen osuudella Soundplan-ohjelmalla. Se hyödyntää laskennassa
maanmittaushallituksen maastomalliaineistoa. Nykytilanteesta on laskettu sekä päivä- että yömelun
melualueet. Nykytilanteessa ei vielä ole sellaista maankäyttöä, joka asettaisi erityisiä
ohjearvovaatimuksia melulle.
Asemakaava sen sijaan tuo ohjearvoja alueen enimmäismelutasoille ja ne ovat eri toiminnoissa ja eri
tilanteissa Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 2 ja 3§:n mukaan taulukon 3 mukaiset:
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Taulukko 3:
Maankäyttömuoto

ulkona päivällä klo 722, taajamassa ja niiden
välittömässä läheisyydessä

Asuminen
AP

LAeq 55 dB

Leirintäalue
RL

LAeq 55 dB
LAeq 45 dB

ulkona yöllä klo 7-22,
taajamassa ja niiden
välittömässä läheisyydessä

LAeq 50 dB
LAeq 45 dB
taaj. ulkopuoli

LAeq 50 dB
40 dB taaj. ulkopuoli

Majoitushuoneet
Virkistysalue
VL, VP

LAeq 55 dB

(uudet alueet)

sisällä päivällä
klo 7-22

sisällä yöllä klo
22-7

LAeq 35 dB

LAeq 30 dB

LAeq 35 dB

LAeq 30 dB

(majoitushuoneissa)

(majoitushuoneissa)

LAeq 35 dB

LAeq 30 dB

LAeq 50 dB

Leirintäalueella voidaan tässä kohteessa käyttää asumisen ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä
ulkona), koska ollaan taajamaan rajoittuvalla alueella, joka täydentää aiempaa Öyrinrannan asumista
(ks. ELY-keskuksen taajamarajausta osoittava kuva 19). KL-1-kortteliin ei aseteta ulkomelulle
enimmäisvaatimusta paitsi majoitushuoneiden tai -mökkien sisätiloille.
Nykyinen päivämelutaso on esitetty liitteen 1 ohella myös kuvassa 7. Se osoittaa, että koko APtarkoitukseen suunnitellulla tontilla melutasot ylittävät jo nykytilanteessa ohjearvot. Samoin tapahtuu
osalla leirintätarkoitukseen varattua tonttia.

Kuva 19: Taajama-alueen rajaus Oravaisten kohdalla v. 2017 (John Öst/ELY-keskus).
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Meluvaikutusten selvittämiseksi melutasot on laskettu ensin ilman melusuojauksia v. 2040
liikennemäärällä. Melualueet on laskettu niin päivä-, kuin yöolosuhteisiin. Tulokset ovat kuvassa 20 ja
tarkemmin liitteessä 1. Melutaso ei nouse nykytilanteesta kovinkaan paljoa, mutta toki ylittää ohjearvot
AP-tontilla paljon. Tulos osoittaa, että AP-tontilla melutaso ylittää 55 dB:n rajan koko alueella ja puolet
tontista on yli 60 dB:n alueella eli meluesteiden rakentaminen on välttämätöntä. Sen sijaan
leirintäalueeksi varatulla tontilla yli puolet pinta-alasta on ennustetilanteessakin alle 55 dB:n aluetta ja
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vain valtatietä lähinnä olevilla osilla melutaso ylittyy enimmillään n. 7 dB. Näiden tietojen ja
asemakaavaluonnoksen maankäytön perusteella on määritetty melusuojauksen tarve tulevaisuudessa ja
mitoitettu meluesteet. Sen jälkeen on määritetty melutasot suunnitteluilla meluesteillä nykyisillä ja
ennustetuilla liikennemäärillä. Tulokset ovat liitteessä 1.
Meluesteiden suunnittelussa on pyritty hyödyntämään tontille tulevia rakennuksia. AP-tontin autotallit
on sijoitettu mahdollisimman lähelle liikennealueen rajaa, jotta ne toimivat samalla meluesteenä.
Pulpettikatto on kallistettu pihan suuntaan, jolloin korkein reuna on tielle päin. Muilta osin meluesteet on
esitetty 1,0-1,4 m korkeina betonisina melukaiteina, jotta tienkäyttäjä näkisi merimaiseman
melukaiteen ylitse. Melukaidetta tarvitaan AP-tontin kohdalla jatkeena autotallien ulkopuolella sekä
leirintäalueen kohdalla melko pitkällä matkalla. Melukaide voidaan sijoittaa ajoradan reunaan ilman
erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Piennarta joudutaan kuitenkin leventämään. Melulähteen lähellä
oleva este oh tehokkain melusuojauksen kannalta ja kustannuksiltaan edullinen. Kauemmas tiestä
sijoitetun meluaidan pitäisi olla vähintään 3-4 m korkea, jotta saavutetaan sama suojausvaikutus.
Näillä suojauksilla saavutetaan pääosin melutason ohjearvot. Edellä esitetyn kuvan 19 perusteella kohde
sijoittuu taajama-alueelle ja siksi voidaan soveltaa taajama-alueen melun ohjearvoja. Kaavaan kuuluva
AP-tontti pitäisi ajatella liittyvät nykyiseen Öyrinrannan ja vt:n 8 itäpuolen asuinalueisiin, jotta myös
yömelu ulkoalueella täyttäisi ohjearvon. Jos se tulkitaan uudeksi alueeksi, ylittyy melutaso muutamalla
desibelillä. Tämän hoitamiseksi pitäisi tien reunaan tulevia meluesteitä muokata korkeammiksi tai
muuttaa niiden ratkaisua.

Kuva 20: Melualueet v. 2040 ilman melusuojausta päivällä (vasen kuva) ja yöllä (oikea kuva).
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Vaikutuksen herkkyys/kohdistuvuus

Meluselvityksestä keskusteltiin ELY-keskuksen edustajien kanssa. ELY-keskus ei pitänyt hyvänä
melukaiteiden sijoittamista ajoradan reunaan ja esitti niiden sijoittamista tontin puolelle. Tämä muuttaa
suojaustilannetta merkittävästi ja meluesteet rajoittavat merimaiseman näkymistä ja heikentäisivät
siten koko alueen maisemallisia arvoja ja kohteen keskeisintä vetovoimatekijää.
Melusuojauksen tarve AP-tontilla on kiistaton, koska siellä asutaan jatkuvasti ja ulkomelulle tontilla
altisuisi n. 80 asukasta. Melusuojaukset joudutaan siirtämään liikennealueen rajalle lukuun ottamatta
autotalleja, jotka aiemminkin olivat osa melusuojausta. Tämä nostaa melusuojauksen kustannuksia
tuntuvasti ja heikentää AP-tontin toteuttamisen mahdollisuuksia.
Leirintäalueen melusuojausta ei pidetty välttämättömänä, koska yöpyminen siellä on satunnaista ja
samanaikaisesti yöpyvien henkilöiden määrä arvioidaan jäävän välille 20-40 henkilöä/vrk. Ilmeisesti
kyse on ensisijaisesti tilapäisestä yhden yön yli tapahtuvasta yöpymisestä tai muusta lyhyehköstä
viipymisestä alueella. Tällöin tärkeintä on varmistaa majoitusmökkien sisätilojen melutaso riittävän
ääntä eristävillä rakenteilla. Kun seinän tai ikkunan ääneneristävyys on 25 dB, saavutetaan missä
kohtaa tonttia vain riittävä sisämelutaso niin päivällä kuin yöllä. Sijoitettaessa rakennukset yli 100 m:n
päähän tien keskeltä, riittää 20 dB:n äänen eristävyys. Toiseksi alueen rakennusmassat kannattaa
sijoittaa niin, että ne luovat alueelle pieniä melulta suojattuja kohteita esim. grillikatoksen tai muun
oleskelupaikan ympäristöön. Näin saadaan myös ulkoalueille meluarvot täyttäviä rajatumpia kohtia ja
tienvarren kalliit ja maisemaa turmelevat meluesteet voidaan jättää tekemättä.
Tien vieressä voidaan maastonmuotoiluin tehdä matalaa meluvallia, joka jonkin verran lisää melun
maavaimennusta, mutta sen teho jää kuitenkin pieneksi. Näitä maastonmuotoiluja varten varataan
alueen ja valtatien väliin riittävän leveä vihersuojavyöhyke EV-merkinnällä. AP-tontin kohdalla
suojavyöhyke joudutaan jättämään pois, jotta liikennealueen reunaan voidaan rakentaa
Majoitustoimintoja ei melumääräysten vuoksi suositella merkittäväksi leirintäaluetta kuvaavalla RLmerkinnällä, vaan tilapäinen majoittuminen voitaneen sallia KL-1 merkinnän alueella sallimalla se tontin
kaavamääräyksellä ja sopivalla indeksillä.
Tavoitteiden toteutuminen

Melun ohjearvot on esitetty taulukossa edellä. Niiden toteutuminen on kuvattu vaikutustarkastelun
yhteydessä yllä. Meluselvityksessä esitettyihin meluesteisiin vaaditut muutokset edellyttävät jatkossa
meluselvityksen päivittämistä ja korkeampien meluesteiden tarkempaa mitoittamista. Samalla voidaan
tarkentaa esim. AP-tontin maanpinnan täyttötasot ja autotalleihin kytkettyjen melusuojausten
korkeudet ja muut ominaisuudet.
Majoittumistoimintojen osalta on hyväksyttävä, että ulkomeluvaatimus ei ihan koko tontin osalla täyty
ja että kohdistetut melusuojatut alueet tässä tapauksessa ovat riittävä ja kustannuksiltaan kohtuullinen
ratkaisu.
Haittojen lieventäminen

Meluhaittoja lievennetään KL-tontilla majoittumistilojen ja huoltorakennusten osalta rakennusten
sijoittelulla niin, että melutaso-ohjearvon alittavia alueita ulkoakin löytyy.
Meluesteiden aiheuttama heijastusvaikutus voi lisätä melua valtatien 8 itäpuolella. Haitat vähenevät, jos
meluesteet siirretään liikennealueen rajan taakse ja niiden rakenne toteutetaan ääntä absorboivana eli
ääntä imevänä rakenteena. Meluasiantuntijan arvion mukaan betonisenkin meluesteen heijastama
melun määrä on ilmeisesti melko vähäinen, koska mallinnusohjelmakaan ei huomioi heijastusta <1,5 m
korkuisilla esteillä. Ohjeissa meluesteen absorboiva ominaisuus on jaettu neljään eri luokkaan, joista
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luokka A4 (absorbointikyky 12 dBDLa) on vaativin. Se edellyttää puu-, metalli- tai muoviritilää ja
raskasta lasi- tai vuorivillaa esteen ulkopinnassa. Huokoisella betonilla tai kevytbetonilla voi päästä
luokkaan A2 tai A3, jossa absorbointikyky on 7-11 dBDLa.
Asemakaavan toimintojen aiheuttama melun lisäys on erittäin vähäinen. Pääosin melun lisäys tulee
valtatien liikenteen kasvusta. Jos AP-alueen liikenne voidaan myöhemmin ohjata pohjoisen kautta, on
käytännössä kaikki melun lisäys valtatien liikenteen kasvun aiheuttamaa eikä asemakaavasta johtuvaa.

4.2.6

Päästöt

Nykytila

Päästölaskelmaa ei ole tehty, koska päätien liikennemäärä on päästöjen näkökulmasta vähäinen ja
päästöjen sekoittuminen ilmaan on varsin tehokasta avoimessa maisemassa.
Vaikutuksen suunta ja suuruus

Päästöjen osalta ei muodostu ongelmaa, koska alueella ilman vaihtuvuus on hyvä eikä
ennusteliikennemäärä n. 6000 ajon/vrk synnytä kovin merkittäviä päästömääriä. Asuinrakennusten
suositeltu vähimmäisetäisyys HSY:n suositusten (kuva 21) mukaan on näillä liikennemäärillä 12 m ja
herkillä kohteilla kuten päiväkodit, leikkipuistot, asukaspuistot, koulut, iäkkäiden palvelutalot ja sairaalat
n. 24 m. Kaikki kohteet tässä sijoittuvat suositusetäisyyttä kauemmas.

Kuva 21: HSY:n suositukset ilmanlaatuvyöhykkeistä terveyshaittojen vähentämiseksi.

4.3

Taloudelliset vaikutukset

4.3.1 Rakentamistoimenpiteiden kustannukset
Liikennejärjestelyiden kustannuksia on arvioitu vain alustavalla tarkkuudella, koska mm.
perustamisolosuhteista ei ole vielä olemassa tutkittua tietoa. Ilmeisesti pohjanvahvistuksia tarvitaan
lähinnä alueen sisäisissä katu- ja ajoyhteyksissä ja pihojen ja rakennusten alla. Rakennusten ja pihojen
kustannuksia ei ole tässä yhteydessä arvioitu.
Valtatien 8 liittymän parantamisesta aiheutuvat kustannukset ovat taulukossa 4 ja kaava-alueen
sisäisten liikenneyhteyksien ja tärkeimpien liikennealueiden kustannukset taulukossa 5. Kustannukset
ovat vuoden 2019 kesäkuun hintatasossa.
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Taulukko 4:
Vt:n 8 liittymän parantaminen
liittymähaaran parantaminen ja
tulpan rakentaminen
J-tien muutokset
Liitos P-alueelle
valaistusmuutokset
opastustaulujen muutos
eteläisen liittymän sulkeminen
yhteensä

pituus/m

kustannus
eur/m

kustannus
yhteensä

40

750

30 000,00

40
50
1
2
1

250
300
2000
2000
3000

10 000,00
15 000,00
2 000,00
4 000,00
3 000,00
64 000,00

257

kustannus
eur/m
450

kustannus
yhteensä
115 650,00

1100

90

99 000,00

850
75

90
300

76 500,00
22 500,00
313 650,00

Taulukko 5:
Alueen sisäiset yhteydet
Katu AP-tontille, lev. 6,0 m/Asf.pinta
Pysäköintialueen laajennus levähdysalueella ja ajoyhteyden erottelu/m2
Saattoliikenteen silmukka/m2
Pengerrys veteen (arvio)/m2
yhteensä

pituus/m

4.3.2 Melusuojausten ja pohjanvahvistusten kustannukset
Melusuojaukset on laskettu ELY:n kanssa käydyn neuvottelun perusteella niin, että AP-tontin
melusuojaus tehdään liikennealueen rajan taakse tai sen välittömään tuntumaan riippuen
maanomistusoloista. Meluaitojen tarkka mitoitus tehdä erikseen. Tässä meluaitojen korkeutena on
käytetty 3,5 m tien pinnasta ja rakenne olisi melua absorboiva. Meluesteen pohjanvahvistuksia ei ole
laskettu. Autotallin seinärakenteen periaate ilmenee kuvan 22 leikkauksesta. Seinä on rakennettava
hiukan tukevammin kuin tavallinen autotallin seinä ja sitä saatetaan joutua korottamaan osittain
erillisellä seinäkkeellä. Lisäksi sen tien puoleinen pinta pitää tehdä melua absorboivaksi.

Kuva 22: Autokatosten rakenteen periaate, kun ne toimivat meluesteenä.
Meluesteiden ja pohjanvahvistusten kustannuksia on alustavasti arvioitu taulukossa 6.
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Taulukko 6:
Meluesteet ja pohjanvahvistukset
Autotalliseinän lisäkustannus kun
tehdään meluesteeksi
Autotallien välinen este
Melueste AP-tontin pohj.puolella
Meluesteet AP-tontin eteläpuolella
Melukaide AP-tontin lähellä (ve)
Leirinnän este melukaiteena (ve)
Leirinnän este meluaitana (ve)

AP-tontin pohjanvahvistus/asunto
yhteensä (ilman vaihtoehtoisia (=ve)
kustannuksia

pituus/m

kustannus
eur/m

kustannus
yhteensä

100

750

75 000,00

14
117
38

2000
2000
2000

28 000,00
234 000,00
76 000,00

200
430
374

450
500
2500

90 000,00
215 000,00
935 000,00

20

30000

600 000,00
1 013 000,00

Taulukkoon on laskettu myös vaihtoehtoisia meluratkaisuja, jotta niidenkin kustannuksia voi vertailla,
kun asemakaavaa viedään eteenpäin. Niitä ei kuitenkaan ole laskettu yhteensä-summaan.
AP-tontin pohjanvahvistus ei perustu mihinkään pohjatutkimustietoon. Sen tarkoitus on vain antaa
suuntaa antava käsitys suuruusluokasta. Jos rakennukset pitää paaluttaa ja piha-alueilla pitäisi tehdä
massanvaihtoja, esikuormituksia tai kevennyksiä, voivat kustannukset olla taulukossa esitettyä
korkeampia. Myös rannan eroosiosuojaus saattaa aiheuttaa kustannuksia, joita ei tässä ole arvioitu.
Kunnallistekniset kustannukset jäävät kohteessa pieneksi, koska vesi- ja viemärijohto on jo alueella
valmiina.

Liitteet:
1
2
3
4
5
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Meluselvityksen melualuekartat eri tilanteissa
Selvitys asemakaavaluonnoksen AP-tontin kulkuyhteyksistä
Liikennejärjestelyiden luonnos, vaihtoehto 2, kartta
Liikennejärjestelyiden suositusratkaisu, vaihtoehto 3, kartta
Kevyen liikenteen reitit ja kevyttä liikennettä synnyttävät toiminnot

