EPOELY/812/2020

YVA-KUULUTUS
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualue on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki - Seinäjoki. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä
kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen
ajorata. Suunnittelualue on välillä Hannuksela Ilmajoki – Itikka Seinäjoki. Tieosuuden pituus on
noin 16 km.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia linjausvaihtoehtoja:
Vaihtoehto 0+: nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen, jossa kantatielle toteutetaan lähinnä
liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Vaihtoehto 0+ on vertailuvaihtoehto. Vaihtoehdon
alustavat toimenpiteet ovat:
−

Kantatielle toteutetaan kanavointi ja kääntymiskaistat Hannukselantien (mt 17379) liittymään sekä Varikontien liittymään.

−

Kantatien ja Välimäentien liittymään toteutetaan väistötila.

−

Kantatien ja Suupohjantien liittymään toteutetaan risteyssilta ja suuntaisliittymät.

−

Tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja
rinnakkaistiejärjestelyin.

Vaihtoehto 1: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan. Kantatie ja ratayhteys
säilyvät nykyisillä paikoillaan. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:
−

Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).

−

Kantatie parannetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) väyläksi Ilmajoen ja Seinäjoen
välillä.

−

Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan kantatielle Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan
etl), Ahonkylän itäpuolelle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).

−

Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan
koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.

−

Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen osittain junaradan pohjoispuolella. Vaihtoehdon alustavat
toimenpiteet ovat:
−

Kantatie toteutetaan uudelle linjaukselle junaradan pohjoispuolelle Ahonkylän kohdalla noin
kahdeksan kilometrin matkalla.

−

Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).

−

Kantatie rakennetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) väyläksi Ilmajoen ja Seinäjoen
välillä.

−

Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan etl), Ahonkylän itäpuolelle Tuomikylän ja Nikkolantien kohdalle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).

−

Suupohjan rata (Seinäjoki-Kaskinen) säilyy nykyisellä paikalla. Radan tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja rinnakkaistiejärjestelyin.

−

Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan
koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.

−

Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

Vaihtoehto 3: kantatien kehittäminen siirtämällä junarata osittain pohjoiseen. Vaihtoehdon alustavat toimenpiteet ovat:
−

Suupohjan ratayhteys (Seinäjoki-Kaskinen) toteutetaan uudelle linjaukselle noin kuuden kilometrin matkalla. Radan tasoristeykset poistetaan koko suunnittelualueelta ali- ja ylikulkusiltojen toteuttamisella ja rinnakkaistiejärjestelyin.

−

Kantatie toteutetaan nykyisen radan linjauksen kohdalle noin neljän kilometrin matkalla.

−

Kantatielle toteutetaan ohituskaista (poikkileikkaus 2+1) välille Hannuksela – Siltala (Ilmajoki).

−

Kantatie parannetaan nelikaistaiseksi (poikkileikkaus 2+2) tieksi Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.

−

Uudet eritasoliittymät (3 kpl) toteutetaan Ilmajoen keskustan kohdalle (Siltalan etl), Ahonkylän itäpuolelle Tuomikylän ja Nikkolantien kohdalle (Ahonkylän etl) sekä kantatien ja Suupohjantien liittymään (Rintalan etl).

−

Kantatien tasoliittymät poistetaan rinnakkaistiejärjestelyin. Rinnakkaistieyhteys toteutetaan
koko suunnitteluosuudelle vähintään kantatien toiselle puolelle.

−

Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille.

ARVIOINTOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Kuulutus on nähtävillä 4.11. – 3.12.2020 Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla
osoitteissa www.ilmajoki.fi ja www.seinajoki.fi. Arviointiohjelma ja kuulutus toimitetaan nähtäville
Ilmajoen kuntaan (Ilkantie 18, 60801 Ilmajoki), Ilmajoen kunnankirjastoon (Museopolku 1, 60800
Ilmajoki), Seinäjoen kaupungintalolle (Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki) ja Seinäjoen kaupunginkirjastoon (Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki). Kuulutus, arviointiohjelma ja hankkeen digitaalinen
YVA julkaistaan myös 4.11.2020 alkaen verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/kt67ilmajokiseinajokiYVA.

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään
3.12.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan
diaarinumeroon EPOELY/812/2020.
ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue antaa arviointiohjelmasta YVAyhteysviranomaisen lausunnon, joka on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
YLEISÖTILAISUUS
Koronavirustilanteen vuoksi yleisötilaisuutta ei järjestetä, mutta esitys ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on katsottavissa verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kt67ilmajokiseinajokiYVA.
LISÄTIETOJA
Hankkeesta vastaava: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Liikenne ja
infrastruktuuri –vastuualue, Minna Pasanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 027.
YVA-Konsultti: Ramboll Finland Oy, Joonas Hokkanen,
etunimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. 0400 355 260.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 403.

Vaasa 4.11.2020
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

