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KARTTALIITE: Tutkittavat vaihtoehdot

ALKUSANAT
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ensimmäinen vaihe ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), joka koskee Tampereen kaupunkiseudun valtatie 3 ja 2-kehän parantamista. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä ja edistää liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen.
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös osallistuminen, keskustelu ja tiedonvälittäminen. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle
toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. YVA-ohjelma on työsuunnitelma
tarvittavista selvityksistä, tutkittavista vaihtoehdoista sekä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta. Varsinainen vaihtoehtojen arviointi tehdään YVA-selostusvaiheessa, jonka laatiminen käynnistetään myöhemmin.
Yleissuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto valitaan YVA-arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen. Valmis yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää tieratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä
Tampereen kaupunkiseudun eteläpuolella, joka on yksi keskeisistä kasvusuunnista. Tavoitteena on vertailun
ja keskustelun välityksellä saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos.
Hankkeesta vastaavana toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne
ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa yhteyshenkilö on yksikön päällikkö Tero Haarajärvi. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jossa yhteyshenkilönä on ylitarkastaja Leena Ivalo. Hankeryhmään kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen, Lempäälän
kunnan, Pirkkalan kunnan, Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja Väylän edustajat. Samat tahot ovat
edustettuna suunnittelua ohjaavassa ohjausryhmässä, johon kuuluvat lisäksi Puolustusvoimat ja Finavia.
Konsulttina toimii Ramboll ja Sitowisen muodostama konsulttiryhmä ”Team Lempi”.

Elokuu 2019
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Keskeinen sanasto ja lyhenteet
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dB:

Desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n
lisäys tarkoittaa melun 10-kertaistumista.

ELY-keskus:

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

epäsuora vaikutus:

Hankkeen vaikutus, joka ei aiheudu suoraan hankkeesta vaan vaikutusketjun
kautta.

etl:

Eritasoliittymä

hankevastaava:

Taho, joka haluaa toteuttaa YVA-menettelyn kohteena olevan hankkeen ja
joka vastaa YVA-menettelyn toteutuksesta. Tässä väylähankkkeessa ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.

hvjo:

Henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta

hulevesi:

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi.

HSY:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

KAVL:

Keskiarkivuorokausiliikennemäärä

KVL:

Keskimääräinen vuorokausiliikenne

LAM:

Liikenteen automaattinen laskentapiste

MKH:

Maakuntahallitus

MRL:

Maankäyttö- ja rakennuslaki

PM2.5:

Ilman epäpuhtauden komponentti, niin sanottu hengitettävä pienhiukkanen,
jonka hiukkaskoko on alle 2,5 µm. Pienhiukkasiin kuuluu ajoneuvojen suorat
hiukkaspäästöt sekä osa katupölystä.

PM10:

Ilman epäpuhtauden komponentti, niin sanottu hengitettävä hiukkanen, jonka
hiukkaskoko on alle 10 µm. Hiukkasiin kuuluu hengitettävä osa katupölystä.

SEKV:

Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko

suora vaikutus:

Suoraan hankkeesta aiheutuva vaikutus

SYKE:

Suomen ympäristökeskus

TALLI-malli:

Tampereen seudun liikennemalli

THL:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Traficom:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.

VAT:

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

VTT:

Teknologian tutkimuskeskus

WHO:

Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)

yleissuunnitelma:

Tien yleissuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä). Yleissuunnitelmassa määritetään tien likimääräinen sijainti ja tilantarve sekä suhde nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön, tekniset ja

liikenteelliset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio
sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.
YVA-menettely:

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

YVA-ohjelma:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeen
ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointiohjelmassa esitetään, mitä vaikutuksia arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan.

YVA-selostus:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on koottu ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Arviointiselostuksessa on esitetty selvitys alueen ympäristön
nykytilasta, käytetyt arviointimenetelmät, vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset.

yhteysviranomainen:

Viranomainen, joka ohjaa ja valvoo YVA-menettelyä sekä laatii viranomaisen
lausunnon YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta. Yhteysviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomainen määräytyy sen mukaan, minkä ELY-keskuksen
ympäristövastuualueen toimialueella hanke sijaitsee.
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Hankkeen kuvaus
1.1 Hanke
Valtatie 3 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa Helsingistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan.
Valtatie 3 kuuluu Suomen valtakunnalliseen pääväyläverkkoon (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta 933/2018) ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Nykyinen valtatie 3 on nelikaistainen moottoritie, jolla on muuttuvat nopeusrajoitukset
Kuljun eritasoliittymän ja Tampereen eteläisen eritasoliittymän välillä, suurin nopeusrajoitus on 120 km/h.
Tampereen eritasoliittymän ja Pirkkalan eritasoliittymän välillä nopeusrajoitus on 100 km/h.
Nykyisin valtatien 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja
Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa
lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan
maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin.
Hankkeena on laatia liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma valtatien
3 Lempäälän ja Pirkkalan välisen osuuden kehittämisestä sekä Tampereen seudun 2-kehätien rakentamisesta. Yleissuunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa vertaillaan
vaihtoehtoja. Suunnittelukohteena ovat valtatien 3 uusi yhteys tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä
Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere-Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatien 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle.

Kuva 1. Suunnittelukohde sijoittuu Tampereen kaupunkiseudulle.
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Valtatien 3 suunnittelujakso alkaa Lempäälän Ideapark -kauppakeskuksen kohdalta Kuljun eritasoliittymästä
(nro 36) ja päättyy Pirkkalan eritasoliittymän (nro 45) luoteispuolelle. Valtatie 3 parannetaan joko nykyisellä
paikallaan tai uudelle linjaukselle. Valtatien 3 suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 13 kilometriä, josta mahdollista uutta osuutta on noin 10 kilometriä. Uuden valtatieosuuden poikkileikkaus on 2+2-kaistainen moottoritie ja tien mitoitusnopeus on 120 km/h. Pirkkalan päässä mitoitusnopeus on 100 km/h. Molemmissa päissä
uuden tielinjauksen ja nykyisen valtatien 3 eritasoliittymät ovat niin sanottuja järjestelmäliittymiä. Nykyisen
tien parantamiseen sisältyy muun muassa lisäkaistojen ja meluntorjunnan rakentamista.
Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) suunnittelujakson pituus on noin 9 kilometriä. Kehätien mitoitusnopeus on 60 – 80 km/h. Alustavan kaavailun mukaan kehätie suunnitellaan 2-kaistaisena tienä, mutta
tilavaraus tehdään 4-kaistaiselle tielle. Kehätien liittymät ovat tasoliittymiä, lukuun ottamatta uutta valtatien 3
risteämiskohtaa, joka on eritasoliittymä.

Kuva 2. Suunnittelualue.

1.2 Hankkeen tausta
Tampereen läntisten väylien kehittäminen on ollut ajankohtainen ja tärkeä hanke jo pitkään. Varsinkin valtatien 3 uudella linjauksella ns. Puskiaisten oikaisun suunnittelulla on pitkä historia. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on esitetty liikenteen ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen perusratkaisut, joihin kuuluu 2-kehä
ja valtatien 3 uusi linjaus. Maakuntakaavassa Lempäälän ja Pirkkalan raja-alueelle on suunniteltu runsaasti
uutta maankäyttöä, joka tukeutuu uuteen väyläratkaisuun (ks. myös luku 3.2, jossa maakuntakaava määräyksineen on esitelty yksityiskohtaisesti). Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksen valmistelutyön yhteydessä on laadittu selvitys Tampereen läntisten väylähankkeiden vaihtoehdoista. Selvitys sisälsi tarkastelut ja
arvioinnit valtatien 3 uuden Lempäälä-Pirkkala -yhteyden vaihtoehdoista sekä valtatietä risteävän Tampereen
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kaupunkiseudun 2-kehätien vaihtoehdoista. Tämän perusteella valtatien 3 uuden yhteyden ratkaisuja tarkennettiin aluevaraustasoisiksi suunnitelmiksi vuonna 2015.

Valtatiehen 3 liittyviä uusimpia suunnitelmia
•

Lempäälä-Pirkkala - alustava hankearviointi (2018)

•

Valtatie 3 Lakalaiva–Sarankulma, Tampere, Aluevaraussuunnitelma (2016)

•

Valtatien 3 uusi yhteys välillä Lempäälä-Pirkkala, aluevaraussuunnitelma (2015)

•

Tampereen läntiset väylähankkeet, ratojen, teiden ja maankäytön vaihtoehtojen tarkastelu maakuntakaavan luonnosta varten (2014)

•

Valtatien 3 uudesta linjauksesta yleissuunnitelma Moottoritie Pirkkala–Puskiainen (1992)

•

Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän koko Pirkkala–Sääksjärvi–Vuores–Kangasala-välin kehittämisselvitys (2003)

Kuva 3. Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Perusratkaisut 28.4.2014 / Ydinkaupunkiseudun liikennejärjestelmä.

1.3 Hankkeen tavoitteet
Yleissuunnittelun tavoitteena on tuottaa YVA-menettelyä varten tarvittavat alustavat yleissuunnitelmavaihtoehdot valtatien 3 kehittämisvaihtoehdoista ja 2-kehästä sekä laatia valituista vaihtoehdoista liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnittelussa painotetaan käyttäjätarpeista lähtevää kehittämistä, mikä edellyttää palvelutasotavoitteiden laatimista. Uusien tieyhteyksien on täytettävä niille asetettujen ympäristön laatuvaatimusten ja liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvien
tavoitteiden lisäksi ihmisten elinympäristön, asumisen, maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämisen sekä
liikenteen päästöjen vähentämisen vaatimukset. Hankkeelle on asetettu seuraavat palvelutasotavoitteet,
jotka on johdettu Tampereen seudun päätieverkolle asetetuista tavoitteista:
•

matka-aikojen ennakoitavuus on hyvä

•

vakavat liikenneonnettomuudet vähenevät niin, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti
liikenteessä

•

elinkeinoelämän kuljetukset ovat kustannustehokkaita
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•

ihmisten altistuminen liikenteen melulle vähenee

•

tieliikenteen ja tienpidon haitat luonnonympäristölle ovat mahdollisimman pienet

•

tien varren maankäyttö tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja sen tuottama liikenne liittyy päätiehen turvallisesti ja sujuvasti.

Hankkeen tavoitteet on käsitelty työtä ohjaavassa hankeryhmässä ja ne palvelevat myös hankkeelle myöhemmin tehtävää hankearviointia.

Hankkeen tavoitteet
Liikenne valtakunnalliset tavoitteet

•

Huomioidaan pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden, toimintavarmuuden sekä
matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen valtakunnallisille pääväylille asetettujen tavoitteiden
mukaisesti (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden
palvelutasosta 933/2018).

•

Valtakunnallisten terminaalien ja logistiikkakeskusten yhteydet päätieverkkoon (mm. Tampere-Pirkkala lentoasema ja tuleva järjestelyratapiha) turvataan.

•

Valtatien 3 palvelutaso (HCM) tulee olla vähintään D arkipäivän liikennemäärillä.

•

Pääteiden sujuvuus tulee olla riittävä, jotta niille kuuluvaa liikennettä ei siirry alemmalle tieverkolle.

•

Erikoiskuljetusten reittien säilyminen turvataan.

Liikenne seudulliset ja paikalliset tavoitteet

•

Alueen työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta sekä turvallisuutta parannetaan.

•

Seudullisten terminaalien ja logistiikkakeskusten yhteydet päätieverkkoon turvataan.

•

Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta ja saavutettavuutta parannetaan.

Turvallisuus

•

Liikennekuolemien määrä puolittuu ja henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä vähenee
30 % nykytilanteen tasosta.

Liikenteen päästöt

•

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Väestö ja elinympäristö

•

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot eivät ylity hankkeen vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä eikä virkistys- ja luonnonsuojelualueilla (55 dB /45 dB).

•

Hankkeen aiheuttama estevaikutus minimoidaan.

Maankäyttö ja kaavoitus

•

Mahdollistetaan suunnitellun maankäytön toteuttaminen ja nykyisen maankäytön tehostaminen.

•

Edistetään kaupunkiseudun kestävän maankäytön kehittämistä.

Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö, luonnonvarat

•

Arvokkaisiin luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
vältetään sekä lievennetään niitä mahdollisimman tehokkaasti.

•

Viheryhteyksien säilyminen turvataan.

•

Luonnonvarojen mahdollisimman tehokasta käyttöä ja kiertotaloutta tuetaan.

Talous

•

Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain (24 §) mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet tämän väylähankkeen tavoitteiden asettelun yhtenä lähtökohtana. Lisää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista kerrotaan
osoitteessa www.ymparisto.fi/vat. Hankkeen kannalta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (14.12.2017)
keskeisimpiä tavoitteita ovat:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
• Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti
olemassa olevaan rakenteeseen.
• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Tehokas liikennejärjestelmä
• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
• Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
• Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
• Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
• Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
• Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
• Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden säilymisestä.
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1.4 Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin
Hankkeessa tulee ottaa huomioon olennaiset ilmastotavoitteet sekä liikennejärjestelmään liittyvät tavoitteet.
Valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien ohessa Tampereen kaupunkiseudulla on omia alueellisia tavoitteita, jotka kytkeytyvät tiivisti väylähankkeisiin. Näistä suunnitelmista ja ohjelmista keskeisiä ovat seuraavat:
•

Tampereen kaupunkiseutu MAL-sopimus 2016-2019 ja uuden MAL-sopimuksen 2020-2023 valmistelun
suunnitteluaineisto (2019).

•

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 (2014).

•

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat (valmiit ja valmisteilla olevat: valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä Länsi-Suomen liikennestrategia).

•

Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelma hiilettömään
toimenpideohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriö 2018).

•

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (KAISU). Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea. Ympäristöministeriö (2017).

liikenteeseen

2045

(ILMO-

1.5 Muut hankkeet
Valtatien 3 uuden linjauksen ja 2-kehätien suunnittelujaksoon liittyy läntinen ratayhteysvaraus välillä Lempäälä - Ylöjärvi ja siihen liittyvä itä-länsisuuntainen yhdysradan varaus välillä Tampere-Pirkkala lentoasema
- Peltolammi. Yhdysrata on suunniteltu osin maanpäällisenä ja osin tunnelissa. Ratavaraukset on esitetty
Tampereen läntiset väylähankkeet raportissa (ELY-keskuksen raportteja 103/2014).
Rudus Oy suunnittelee maa-ainesten ottoaluetta Lempäälään valtatien 3 uuden linjauksen välittömään läheisyyteen Sääksjärven lounaispuolella. Maa-aineksen otolle ei ole toistaiseksi myönnetty lupaa.
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2 Ympäristövaikutusten
arviointimenettely ja osallistuminen
2.1 Yleiset lähtökohdat YVA-menettelyyn
2.1.1 YVA-menettelyn tarkoitus ja lakiperusta
YVA-menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017. Sitä täydentää Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017. Tämä laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia mm. lisäämällä
tietoa kyseisestä hankkeesta, hankealueen nykytilanteesta, eri osapuolten näkemyksistä ja hankkeen aiheuttamista vaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointi keskittyy eri vaihtoehtojen vertailuun. Sen kautta pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristöarvoille, asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille.
Lakisääteisen tehtävän lisäksi YVA-menettely palvelee hanketta ja se on myös suunnittelun työkalu. YVAmenettelyn kautta voidaan parantaa suunnitelman laatua ja tutkia ratkaisua, joka täyttää parhaiten hankkeelle
asetut tavoitteet. Tämän vuoksi YVA-menettelyssä tuodaan esille myös hankkeen tavoitteet ja vaikutuksia,
jotka eivät ole suoraan ympäristövaikutuksia (esimerkiksi liikenteellisiä vaikutuksia). Toisaalta liikenteellisillä
vaikutuksilla on yhteys ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin.

2.1.2 YVA-menettely osana tiesuunnittelua
Tiesuunnitteluprosessi koostuu neljästä vaiheesta: esiselvityksistä, yleissuunnittelusta, tiesuunnittelusta ja
rakentamissuunnittelusta. Vaikutusten arviointi vastaa pääsääntöisesti kunkin vaiheen suunnittelutarkkuutta,
mutta hankkeen elinkaarta on ennakoitava jo varhaisessa vaiheessa. YVA-menettely toteutetaan useimmiten
tien yleissuunnitteluvaiheessa (katso kuva 3.1), kuten myös tässä hankkeessa. YVA-menettely on prosessi,
jonka aikana laaditaan ja tarkennetaan tien teknistä suunnittelua. Tien sijainti ja liikenteellinen perusratkaisu
suunnitellaan YVA-menettelyn aikana sellaisella tarkkuudella, että vaihtoehtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset voidaan arvioida vertailukelpoisesti.
YVA-menettelyn tuottaa tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista vaihtoehdon valinnan pohjaksi. YVA-menettely ei siis ole päätöksentekoprosessi eikä lupamenettely. YVA-menettelyn päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen vaihtoehdosta, jonka pohjalta ryhdytään laatimaan maantie- ja liikennejärjestelmälain mukaista yleissuunnitelmaa. Suunnittelun lopputulos on aina kompromissi, jossa on sovitettu
yhteen erilaisia tarpeita ja reunaehtoja. YVA-menettelyssä esille tulleet vaikutukset ja palaute otetaan huomioon ja niitä tarkennetaan jatkosuunnittelun vaiheissa.
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Kuva 4. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi maanteiden suunnittelujärjestelmässä.

Miten voi vaikuttaa oikea-aikaisesti?
Teiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuvaa ja jokaisesta vaiheesta halutaan keskustelua. Kaikki palaute on
tervetullutta läpi tiesuunnitteluprosessin, mutta palautetta antaessa on hyvä muistaa kunkin suunnitteluvaiheen
tarkoitus. Väyläviranomaisen tavoitteena on löytää mahdollisimman hyväksytty suunnitteluratkaisu. Osalliset toimivat asiantuntijaroolissa tuoden tärkeitä näkökulmia suunnitteluun.
YVA-menettelyyn ja yleissuunnitteluun kuuluu lähinnä yleiskaavan tarkkuutta vastaava suunnittelu. YVAmenettelyn jälkeen tehtävässä yleissuunnitelmassa määritellään tien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä
suhde ympäröivään maankäyttöön, tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen
periaatteet. YVA-vaihe on paras ajankohta ottaa kantaa tien sijaintiin ja tuoda esille ympäristövaikutusten kannalta merkittäviä asioita. Yleissuunnitelman laadintavaiheessa keskustellaan vielä suunnitelman tarkentamisesta
ja sen liikenteellisistä perusratkaisuista. Hyväksytty yleissuunnitelma voi rajoittaa muuta rakentamista ja synnyttää tienpitäjälle myös velvollisuuden lunastaa alueita.
Monet ihmisten ja ympäristön kannalta olennaiset yksityiskohdat ratkaistaan vasta tiesuunnitteluvaiheessa. Tiesuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää tien yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. Yleissuunnitelmassa hyväksyttyjä periaatteellisia asioita ei tiesuunnitelmavaiheessa enää
yleensä käsitellä. Tiesuunnitelmavaiheessa määritetään tien tarkka sijainti, tarvittavat alueet, liittymät sekä muut
tiejärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen järjestelyt sekä haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet ml. meluntorjunta. Tiesuunnitelmassa ratkaistaan maanomistajiin ja muihin asianosaisiin välittömästi
vaikuttavat tekijät, joten vuorovaikutus painottuu heidän kanssaan sovittaviin asioihin.
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2.1.3 YVA-menettelyn roolit viranomaistyössä ja suunnittelussa
Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja tai se, joka muuten on lain mukaan vastuullinen tarkoitetun
hankkeen toteuttamisesta. Tienpitoviranomaisena toimii alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus). ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla. Hankkeesta vastaava on tässä hankkeessa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta johtaa Tero Haarajärvi.
Yhteysviranomainen on se viranomainen, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden
ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Yhteysviranomaisena tässä hankkeessa toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jossa vastuuhenkilönä toimii Leena Ivalo.
Muihin viranomaisosapuoliin kuuluu hankkeen suunnittelua varten perustettu hankeryhmä, jossa on edustettuna Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki sekä Pirkanmaan liitto. Yhteysviranomainen
on mukana hankeryhmässä asiantuntijajäsenenä. Hankeryhmän roolina on työstää aktiivisesti suunnitteluratkaisuja. Hanketta ohjaa lisäksi ohjausryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on hyväksyä keskeiset päätökset.

2.1.4 YVA-ohjelmasta YVA-selostukseen
YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena on laadittu tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVAohjelma). Se on hankkeesta vastaavan laatima työohjelma arvioinnin suorittamisesta ja menetelmistä. Ohjelmassa esitetään hankkeen perustiedot, tutkittavat vaihtoehdot ja kuvaus ympäristön nykytilasta. Ohjelmaan
kuuluu myös suunnitelma tiedottamisesta, palautteen antamisesta ja hankkeen aikataulusta. Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelmasta ja asettaa sen nähtäville. Nähtävillä olon aikana YVA-ohjelmasta jätetään
lausuntoja ja mielipiteitä. Niiden perusteella yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa. Yhteysviranomaisen on otettava lausunnossaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.
Toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), johon kootaan varsinaiset ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja johtopäätökset. Myös se on hankkeesta vastaavan laatima
asiakirja. YVA-lain mukaan siinä esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio
niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Sen valmistuttua myös YVAselostuksessa jätetään lausuntoja ja mielipiteitä vastaavasti kuten YVA-ohjelmasta.
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Kuva 5. YVA-ohjelma ja YVA-selostus osana YVA-menettelyä.

2.1.5 Perusteltu päätelmä ja suunnittelun jatkuminen
YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän,
jolla tarkoitetaan yhteysviranomaisen tekemää perusteltua johtopäätöstä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se tehdään arviointiselostuksen sisällön, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta (YVA-lain 2 §). Perusteltuun päätelmään liittyy arvioinnin sisällön
riittävyyden ja laadun todentaminen.
Uudistuneen YVA-lainsäädännön mukaisesti YVA-menettely ei varsinaisesti pääty selostusvaiheen lausuntovaiheeseen. Yhteysviranomaisen on pyydettävä hankkeesta vastaavalta täydennystä merkittävistä ympäristövaikutuksista, mikäli arviointiselostuksesta ei voi antaa perusteltua päätelmää sen merkittävien puutteiden vuoksi. Käytännössä tällaista tilannetta pyritään välttämään arviointityön aikaisen vuoropuhelun ja viranomaisohjauksen keinoin.
Kun arviointiselostus on valmis ja siitä on saatu perusteltu päätelmä, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue päättää jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. YVA-menettelyssä esille tulleet vaikutukset huomioidaan, niitä täsmennetään ja pyritään lieventämään myöhemmin laadittavissa lain
mukaisissa yleis- ja tiesuunnitelmissa.
Perusteltu päätelmä on olennainen asiakirja hankkeen jatkon kannalta. Hankkeen edetessä lupavaiheeseen
lupaviranomainen varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Maantiehankkeessa asiaa arvioidaan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätösten yhteydessä. Lupaviranomaisena toimii Traficom.
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2.2 YVA-menettely tässä hankkeessa
2.2.1 Vaiheet ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen käynnistyi alkuvuodesta 2019. Aloitusvaiheessa pidettiin
yhteysviranomaisen järjestämä ennakkoneuvottelu helmikuussa 2019. Ennakkoneuvottelussa käytiin lähtökohtakeskustelu ja tunnistettiin hankkeen erityispiirteitä.
YVA-ohjelma valmistui elokuussa 2019. Hankkeen yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa ohjelman nähtäville syyskuun 2019 aikana. Nähtävillä olon aikana ohjelmasta voi antaa mielipiteitä. Niiden ja eri sidosryhmiltä
saatavien lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä todennäköisimmin marraskuussa 2019.
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella toteutetaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi sekä laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostus valmistuu todennäköisesti toukokuussa 2020. Myös arviointiselostuksen valmistumisesta kuulutetaan ja se asetetaan nähtäville kahden kuukauden ajaksi. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän. Sen ja
arvioinnin tulosten perusteella hankkeesta vastaava tekee valinnan yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn jälkeen.

Kuva 6. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu tässä hankkeessa. Aikataulu voi tarkentua hankkeen aikana.
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Kuva 7. Valtatien 3 ja 2-kehän yleissuunnittelu.
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2.2.2 Osallistuminen ja tiedottaminen
Hankkeen vuoropuhelu toteutetaan YVA-lain, maantielain ja Väylän (aiemmin Liikenneviraston) vuoropuheluohjeiden mukaisesti. Vuorovaikutus on kokonaisuus, joka muotoutuu lopullisesti hankkeen ja sen osallisten
myötä. On tärkeää, että asukkailla, yrittäjillä ja muilla alueen toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin ja omassa elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Vuorovaikutuksen tavoitteena on saada laajasti näkemyksiä ja käydä avointa keskustelua asiasta. Monipuolinen vuoropuhelu edistää laadukasta ja hyväksyttävää ratkaisua, jonka muodostamisessa on otettu huomioon erilaiset tarpeet mahdollisuuksien mukaan.
Osallistumisen kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet. Erityisesti keskustelua käydään todennäköisimmin niiden kanssa, joiden jokapäiväiseen elämään suunnitellut väylät liittyvät esimerkiksi tien häiriöiden
ja liikkumisen kautta. Osalliset toimivat asiantuntijaroolissa tuoden esiin tärkeitä näkökulmia vaikutusten arviointiin ja vaihtoehtoisia toteuttamistapoja suunnitteluun.
Vuorovaikutuksessa on käytössä valikoima menetelmiä, jotka täydentävät toisiaan. Sähköiset viestintävälineet ovat nykyisin osa vuovaikutusta, mutta myös niiden ulkopuolelle jäävät voivat valita kokonaisuudesta
oman osallistumisen muotonsa. Tärkeimmät asiat eivät jää ainoastaan sähköisen viestinnän varaan ja hankkeessa on useita tilaisuuksia käsitellä asioita jopa kasvokkain osallisten kanssa.

Kuva 8. Osallistumisen kokonaisuus YVA-menettelyssä ja yleissuunnitelmassa.

Yleisötilaisuudet ja muut vuorovaikutustapahtumat
YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman yhteydessä järjestetään viisi tilaisuutta, jotka liittyvät vaiheittain tarkentuvaan suunnitelmaan. Työhön kuuluvat tilaisuudet ja niiden suunnittelut ajankohdat on esitetty alla olevassa
taulukossa. Ne on rytmitetty luontevasti hankkeen vaiheisiin siten, että keskustelu kohdistuu alussa
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lähtökohtiin ja vaihtoehtoihin, lopussa yleissuunnitelman viimeistelyyn. Tilaisuuksien sisältöä voidaan muokata joustavasti tarpeiden mukaan.

Tilaisuus

Sisältö

Lähtökohtatyöpaja

Toukokuussa 2019 järjestettiin hankkeen aloitusvaiheen työpaja. Tilaisuudessa oli kutsuttuna edustajia erilaisista osallisryhmistä (tiellä liikkujat, viranomaiset, asukasyhdistykset, yrittäjät, luontojärjestöt). Tarkoituksena oli keskustella ennakkoon suunnitellun tavoitteista ennen varsinaisen YVA-menettelyn vuoropuhelun alkamista.

Vastuu: Hankevastaava
Yleisötilaisuus

Yhteysviranomaisen vetämässä YVA-ohjelmavaiheen tilaisuudessa esitellään YVA-ohjelma

syyskuu 2019

sekä kerrotaan hankkeen sisällöstä, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Osallistujat
voivat kysellä ja kommentoida tilaisuuden aihepiireistä.

Vastuu: Yhteysviranomainen
Työpaja

Arvioidaan yhdessä tutkittavien vaihtoehtojen vaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti ympä-

tammikuu 2020

ristöön ja ihmisten elinoloihin. Lisäksi ideoidaan mahdollisuuksia lieventää väylien aiheuttamia haittoja. Tilanteen mukaan jakaudutaan maantieteellisiin alueisiin tai järjestetään esim.
yrittäjille oma ryhmänsä. Työpajan tuloksia käytetään YVA-selostuksen arviointityön pohjana.

Vastuu: Hankevastaava
Yleisötilaisuus

Yhteysviranomaisen johdolla järjestettävässä tilaisuudessa esitellään YVA-selostuksen si-

toukokuu 2020

sältö, keskustellaan arvioinnin tuloksista ja annetaan ohjeita mielipiteiden antamiseen ja valmistaudutaan yleissuunnitelmavaiheeseen.

Vastuu: Yhteysviranomainen
Maastopäivä ja

Käynnistetään yleissuunnittelu maastopäivällä, jossa osalliset ja suunnittelijat pohtivat yleis-

yleisötilaisuus

suunnitelman ratkaisuja maastossa keskittyen haastaviin kohteisiin ja suunnitelman viimeis-

syys-lokakuu 2020

telyyn. Maastokävelyyn voidaan sopia n. 3-5 tapaamispaikkaa ja siihen voidaan liittää työpaja sisätiloissa päivän päätteeksi.

Vastuu: Hankevastaava
Yleisötilaisuus

Yleissuunnitelmaluonnoksen esittely. Tarkennukset viimeistelyyn ja informointi lain mukai-

tammikuu 2021

sesta käsittelystä ja sen menettelyistä.

Vastuu: Hankevastaava

Tiedottamisen menetelmiä
Hankkeesta vastaava Pirkanmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) tarjoaa informaatiota
hankkeesta osallisia tiedotteiden, sähköpostilistan sekä internetin välityksellä. Mediatiedotteet julkaistaan
hankkeen tärkeiden päätösten kohdalla sekä ennen yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuuksista julkaistaan lehtiilmoitukset.

23

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) kuuluttaa sekä YVAohjelman että YVA-selostuksen nähtävillä olosta. Kuulutukset julkaistaan maakuntalehdessä ja paikallislehdessä sekä kaupungin ja kuntien ilmoitustaululla. Kuulutuksissa on tiedot mielipiteiden antamisesta.

Kanava

Sisältö

Hankkeen omat verk-

https://vayla.fi/pirkanmaalla-suunnitteilla/vt-3-lempaala-pirkkala

kosivut

Hankesivuista muodostetaan tiivis tietopaketti, josta nousee esille olennaiset asiat ja
ajankohtaiset tapahtumat. Sivuilla tulee myös ”usein kysytyt kysymykset (Q&A)”, joita
hankkeen edetessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä kysymyksiä lisätään listalle tarpeen
mukaan. Verkkosivuja päivitetään työn päävaiheissa.
Vastuu: Hankevastaava

Yhteysviranomaisen

Yhteysviranomaisella (Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuu-

verkkosivut

alue) on lisäksi omat hankesivut, johon on koottu yhteysviranomaisen tiedot ja dokumentit hankkeesta mm. kuulutukset ja muut viralliset YVA-asiakirjat.
Vastuu: Yhteysviranomainen

Karttapalvelu

Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Suunnitelmat päivitetään työn päävaiheissa palveluun. Palvelun kautta saatu palaute esitetään
havainnollisesti teemakartalla ja dokumentoidaan paikkatietopohjaisesti. Palvelu avataan
syksyllä 2019.
Vastuu: Hankevastaava

Digi-YVA

Vaihtoehtoinen tapa tutustua YVA:n sisältöön. Digitaalinen alusta toimii internetsivujen
tapaan ja tarjoaa mahdollisuuden selata digitaalisia karttoja sekä katsella kuvia ja suunnitelmia. Sivuilla on myös linkkejä, joiden kautta voi hakea lisätietoa asiasta.
Vastuu: Hankevastaava

Sähköpostilista

Osallisilla on mahdollisuus liittyä sähköpostilistalle, jota kootaan tilaisuuksissa, tiedotteissa ja nettisivujen kautta. Sähköpostilla kerrotaan suunnittelutyön etenemisestä esim.
internet-sivujen päivityksistä.
Vastuu: Hankevastaava

Facebook

Hankkeen Facebook-sivuilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisemmin. Facebookilla on mahdollista tavoittaa sidosryhmiä monipuolisesti ja antaa matalan kynnyksen kommentointimahdollisuus myös sellaisille ihmisille,
jotka eivät halua muuten osallistua.
Vastuu: Hankevastaava

Tiedotteet, ilmoituk-

Työhön kuuluu normaalin tiedottamiskäytännön mukaiset tiedotteet ja kuulutukset sopi-

set

vassa rytmissä (esim. työn alussa sekä aina ennen tilaisuuksia). Niitä julkaistaan paikallisissa lehdissä. Mediatiedotteita julkaistaan vastaavasti keskeisissä vaiheissa, koska
hankkeelle tavoitellaan näkyvyyttä mahdollisemman laajan osallisjoukon tavoittamiseksi.
Lisäksi tiedottamisessa hyödynnetään kuntien internet-sivuja.
Vastuu: Sekä hankevastaavan että yhteysviranomaisen tiedottamista
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Vuoropuhelun ja saadun palautteen dokumentointi
Vuorovaikutustilaisuuksissa esitetyt mielipiteet ja keskusteluteemat kootaan tiiviiksi muistioksi ja niiden tulokset informoidaan aina seuraavassa tilaisuudessa. Palautteet dokumentoidaan systemaattisesti ja mahdollisuuksien mukaan paikkatietopohjaisesti). Dokumentoinnissa, jakelulistoissa ja palautteen käsittelyssä otetaan huomioon yksityisyyden ja tietosuojan näkökohdat. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)
säätelee monia tähän liittyviä toimia.
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3 Suunnittelualueen nykytila ja
kehittyminen
3.1 Asutus, maankäyttö ja elinympäristö
Pirkanmaan aluerakenteen rungon muodostavat Tampereen ja Valkeakosken kaupunkiseudut, jotka kytkeytyvät valtakunnalliseen Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävään. Tampereen kaupunkiseudun kasvun myötä Pirkanmaan aluerakenne on pitkään ollut jatkuvan muutoksen tilassa. Maakunnan keskusseudusta on kehittynyt pääkaupunkiseudun jälkeen valtakunnan toiseksi suurin väestön, työpaikkojen ja palvelutoiminnan keskittymä.
Tampereesta ja sen kehyskunnista koostuva yhtenäinen taajama muodostaa voimakkaan yhdyskuntarakenteellisen tihentymän Pirkanmaan ytimeen levittäytyen useaan ilmansuuntaan. Tampereen kaupunkiseutu käsittää Tampereen kaupunkialueen lisäksi siihen kytkeytyvät Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Oriveden ja Vesilahden taajama-alueet. Kaupunkiseudun kuntien asukasluku on noin 390 000 asukasta (31.12.2017). Kaupunkiseudun taajaman väestöstä noin 61 % asuu Tampereella ja 39 % ns. kehyskunnissa. Tampereen keskusta-alue on valtakunnallinen keskittymä, jonka palveluja käytetään yli maakuntarajojen. Kaupunkiseudun isoja alakeskuksia ovat kuntien keskustat sekä mm. Hervannan kaupunginosakeskus (Pirkanmaan liitto 2015, ympäristöhallinto 2019).

3.1.1 Suunnittelualueen maankäyttö ja asutus
Suunnittelualue sijoittuu Tampereen eteläpuolelle laajenevan taajamavyöhykkeen eteläpuolelle Tampereen,
Pirkkalan ja Lempäälän alueille. Nykyisen valtatien varressa on runsaasti asutusta. Asutus seurailee valtatietä
ja päärataa leveänä vyöhykkeenä muodostaen nauhataajaman Lempäälästä aina Tampereelle. Laajimmat
taajama-alueet alueella ovat Lempäälän Sääksjärvi ja Kulju.
Lempäälän kuntakeskus sijoittuu noin 4 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueen eteläosasta. Valtatien 3
suunnitteluosuus alkaa Kuljun alueelta, joka on noin 3000 asukkaan nopeasti kasvava asuinalue. Pientaloasutus on levittäytynyt valtatien molemmin puolin. Ruotasjärven ympärillä on myös kesämökkejä sekä vanhaa
kyläasutusta viljelyalueineen. Marjamäen kehittyvä yritysalue jää valtatien itäpuolelle Kuljun eritasoliittymän
ympärille. Ideapark on 150 liikkeen suuri kauppakeskus Marjamäessä valtatien varressa. Helsingintien pohjoispuolisella, ns. RealParkin alueella rakennetaan parhaillaan rakennuksia yrityksille sekä aluetta palvelevaa
kunnallistekniikkaa.
Puskiaisen jälkeen valtatie kulkee läpi Sääksjärven laajan asuinalueen, jossa on noin 3800 asukasta. Sääksjärven rakennuskanta keskittyy liikenneväylien sekä järvien läheisyyteen. Asutusta on erityisesti järvien rantavyöhykkeillä, kun taas teollisuus- sekä julkiset ja liikerakennukset keskittyvät liikenneväylien väliin. Rakennuskanta on pientalovaltaista, mutta alueen ytimessä Tampereentien varressa Sääksjärven palveluiden ympärillä on jonkin verran kerrostaloja. Tiiviitä Sääksjärveen kytkeytyviä pientaloalueita ovat Sipillä, Höytämö ja
Uusi Eurooppa. Sääksjärvellä on hyvät peruspalvelut, kunnan palveluista alueelle on sijoittunut kirjasto, useampia päiväkoteja ja Sääksjärven koulu. Valtatien viereen sijoittuvassa Sääksjärven koulussa oli lukuvuonna
2018-2019 oppilaita 800 ja henkilökuntaa 100, joten se on yksi maamme suurimmista kouluista. Lisäksi
Sääksjärvellä on erikoistavara- ja ruokakauppoja sekä apteekki. Alueella on lukuisia eri teollisuuslaitoksia ja
muita yrityksiä ja teollisuuslaitoksia, mm. Kiilto Oy.
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Tampereen keskusta sijoittuu noin 6-8 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueen pohjoisosasta. Tampereen
alueella valtatie kulkee Multisillan ja Peltolammin lähiöiden tuntumassa. Alueella on noin 5700 asukasta. Kerrostaloista ja omakotitaloista koostuva asutus sijoittuu selvästi valtatien 3 länsipuolelle. Pienet omakotitalojen
ryhmät ulottuvat paikoin valtatien lähialueelle. Kaupan ympärille muodostuva keskus on Lempääläntien länsipuolella.
Taajama jatkuu valtatien ympärillä Lakalaivaan ja Lahdesjärvelle. Niillä on keskeinen sijainti merkittävien liikenneväylien risteämiskohdassa, jossa väylät erottavat Tampereen kantakaupungin alueet rakenteellisesti
toisistaan. Alueella on työpaikkoja sekä tilaa vaativaa kauppaa. Valtatie kääntyy Pirkkalaa kohti kaupunkialuetta kehystäen. Pääradan länsipuolella Tampereen puolella valtatien tuntumassa on Sarankulman työpaikkojen ja kaupan alue. Valtatien pohjoispuolella on mm. Tampereen messu- ja urheilukeskus. Härmälän tiivis
pientaloalue sijoittuu lähimmillään 400 metrin etäisyydelle valtatiestä ja jatkuu pohjoiseen Tampereen kantakaupungin asutuksena.
Pirkkalan keskusta sijaitsee Suupalla noin 2 kilometrin etäisyydellä valtatiestä 3. Pirkkalan pääosin pientalovaltainen taajama-asutus muodostaa valtatien 3 pohjoispuolisilla alueilla nauhataajaman, joka seuraa Pyhäjärven rantaa jatkuen Tampereen puolelle. Pääosa Pirkkalan yhdyskuntarakenteesta on valtatien 3 sisäpuolella, mistä johtuen taajama-aste on varsin korkea. Valtatie 3 tuntumassa sijaitsevasta Partolan alueesta on
viime vuosien aikana kehitetty kunnan ja koko eteläisen kaupunkiseudun kaupallisten palveluiden keskus,
jossa on tilaa vievää kauppaa. Valtatien pohjoispuolisesta asutuksesta väylän tuntumaan ulottuvat Pakkalankulman, Takamaan ja Vähäjärven asuinalueet. Muusta yhdyskuntarakenteesta omana saarekkeenaan erottuu Toivion pientaloalue, jossa on noin 1300 asukasta, koulu ja muita lähipalveluita. Moottoritien ja Kurikan
eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsee Linnakallion asemakaavoitettu alue, joka on varattu paljon tilaa vaativalle kaupalle.
Tampere-Pirkkalan lentoasema sijaitsee suunnittelualueen lounaisimmassa osassa, Pirkkalan kuntakeskuksesta Lempäälään suuntautuvan Lentoasemantien päässä. Pirkkalan ja Lempäälän välillä on laaja harvaan
asuttu alue, jossa on metsätalousaluetta ja virkistyskäyttöä. Pulkajärven, Keskisenjärven ja Ylisenjärven rannoilla on loma-asutusta. Sorkkalan ja Hyrsingin kylät ovat vanhaa maaseutualuetta, jossa on tilakeskuksia ja
maanviljelyaluetta jatkuen suunnittelualueesta länteen kohti Pirkkalankylää. Kaavoittamattoman alueen asutus on alkanut tiivistyä olemassa olevien teiden varsilla.
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Kuva 9. Asuinrakennukset ja lomarakennukset (lähde Maanmittauslaitos 2019).

3.1.2 Ihmisten elinolot ja virkistys
Suunnittelualue on Tampereen kaupunkiseudun ja sitä ympäröivän vanhan maaseutualueen taitekohdassa.
Ihmisten elinolojen näkökulmasta alue on hyvin monimuotoinen, elinympäristöön kuuluu tiiviisti rakennettua
kaupunkiympäristöä lähiöalueineen, väljiä pientaloja ja kyläalueita. Alueella on viheralueita, luonnonympäristöä ja kulttuurimaisemaa, mutta myös järeästi rakennettua moottoritieympäristöä, lentokenttä ja ympäristöhäiriöitä aiheuttava toimintoja. Taajama-alueilla on tarjolla hyvin lähipalveluita. Monipuolisempia palveluita
tarpeista riippuen on joko Tampereen keskustassa tai Ideaparkissa tai kuntakeskusten keskustoissa. Alueen
luonne on muuttumassa monin tavoin, kun kaupunkirakenne laajenee tuoden uusia rakenteita ja kerroksia.
Vähäjärvi ja Taaporinvuori - Iso Naistenjärvi ovat maakunnallisesti merkittäviä virkistysalueita suunnittelualueella. Lempäälään ja Pirkkalan välisellä metsäalueella on suuri virkistyksellinen merkitys laajentuvan kaupunkiseudun tuntumassa laaja-alaisena rakentamattomana alueena, jossa on hiljaisuutta ja monipuolisia luontoarvoja. Metsäalueella risteilee runsaasti virkistysreittejä. Niistä merkittävin on Lempäälän Birgitan polku, joka
on merkitty ympyränmuotoisena 50 kilometrin patikointireittinä. Se sijoittuu suunnittelualueelle Sääksjärven
länsipuolisella alueella ja ylittää valtatien 3 Ruskontien kohdalla. Suunnittelualueen virkistysreiteillä on taukoja nuotiopaikkoja, kotia ja laavuja yöpyjiä varten. Alueen asuinalueiden tuntumassa on paljon lähivirkistysalueita ja lähiliikuntakohteita, joilla on suurta merkitystä asukkaiden jokapäiväisessä elämässä.

28

Kuva 10. Elinympäristöön kuuluu luonnonympäristöä, maaseutua ja tiivistä taajama-aluetta.
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Kuva 11. Virkistyksen ja ulkoilun kohteet suunnittelualueella.

3.1.3 Asutus ja ympäristöhäiriöt
Nykytilanteessa alueen merkittävimmät ympäristöhäiriöitä tuottavat toiminnot ovat tie- ja katuverkon, HelsinkiTampere pääradan ja Tampere-Pirkkalan lentokentän liikenne, joiden kaikkien melualueelle sijoittuu asutusta.
Suunnittelualueelle sijoittuu myös teollista toimintaa, mutta ympäristölupamenettelyn kautta teollisuustoiminnan melupäästöjä rajataan lupien mukaisille tasoille. Suunnittelualueelle ei tiettävästi tällä hetkellä sijoitu kiviaineksenottoa tai muuta erityisen meluisaa teollista toimintaa. Ilmanlaadun kannalta tieliikenne on pääasiallinen paikallinen päästölähde.
Suunnittelualueella pääasiallinen melulähde on lentomelu valtatieverkon liittymisalueita lukuun ottamatta.
Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on sekä siviili- että sotilasilmailua. Ilmailussa suurinta ääntä aiheutuu nousuissa ja laskuissa, jotka Tampere-Pirkkalan lentoasemalla painottuvat voimakkaasti päiväajalle. Lentotoiminnan melu ei ole jatkuvaa, vaan nousujen ja laskujen ulkopuolisena aikana suunnittelualueen äänimaisema
voi olla hyvinkin hiljainen. Toisaalta suunnittelualueella on kaksi ampumarataa, joita hyödyntävät
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puolustusvoimat sekä Hämeen ampujat. Alueelle ei kohdistu merkittävissä määrin tieliikenteessä syntyvää
pienhiukkaskuormitusta.
Valtatie 3 Kulju-Lakalaiva -osuuden varrella on runsaasti asutusta etenkin Lempäälän puolella. Osuudella
Kulju-Lakalaiva on noin 90 asuin- tai lomarakennusta alle 100 metrin etäisyydellä valtatiestä. Osuudella Lakalaiva-Pirkkala on alle 10 asuinrakennusta alle 100 metrin etäisyydellä tiestä. Näiden lisäksi alueella on
koulu sekä kaksi päiväkotia. Melun leviämistä valtatieltä estetään rakenteellisella meluntorjunnalla, mutta meluntorjunta on paikoin liian matalaa VNp 993/92 mukaisten ohjearvojen saavuttamiseksi. Meluntorjunnan korottaminen asutuksen kohdalla on erittäin kallista, sillä käytettävissä olevan tilan johdosta merkittävät meluntorjuntatoimenpiteet tarkoittavat käytännössä nykyisten meluaitojen korottamista tai uusien meluaitojen tekemistä. Valtatien 3 itä-länsi suuntaisella jaksolla Tampereen ja Pirkkalan alueella on asuinalueita, joille leviää
haitalliseksi tai kiusalliseksi koettua liikennemelua 2000-luvulla toteutettujen meluesteiden ollessa paikoin
hieman liian matalia kasvaneeseen liikenteeseen nähden. Tampereen puolelle melua koetaan etenkin Härmälässä, Pirkkalassa häiriöitä kokevat alueet sijoittuvat pääasiassa valtatien 3 pohjoispuolelle.
Taulukko 1. Keskeisiä väestötietoja suunnittelualueelta (lähde: Tilastokeskus 2019. Väestö tilastointialueittain ja
Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km).
Suunnittelu-alue

Lempäälä

Pirkkala

Tampere

2 km etäisyys
Väestö yhteensä

57456

23206

19368

235239

Miehet

28198

11503

9594

114154

Naiset

29159

11703

9774

121085

alle 14-vuotiaat

10211

5378

3994

32184

15-64-vuotiaat

37863

14029

11954

158548

yli 65 vuotiaat

9267

3799

3420

44507

alle 14-vuotiaat %

18

23,2 %

20,6 %

13,7 %

15-64-vuotiaat %

66

60,5 %

61,7 %

67,4 %

yli 65 vuotiaat %

16

16,4 %

17,7 %

18,9 %

3.2 Maankäytön kehittyminen ja kaavoitustilanne
3.2.1 Yhdyskuntarakenteen tavoitteet Tampereen kaupunkiseudulla
Tampereen kaupunkiseudulle on kohdistunut merkittäviä maankäytön laajenemispaineita viime vuosikymmenien väestönkasvun vuoksi. Suunnittelualue Tampereen eteläpuolella kuuluu kasvusuuntiin, jotka tukeutuvat
pääväyliin ja niiden kehittymiseen. Toisaalta kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne on laajenemassa myös
kaupunkialueen lievealueille, ja jatkuvasti matalan rakennustehokkuuden työpaikka-alueiden, pientaloasutuksen luonnehtimalle ns. autovyöhykkeelle.
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on esitetty tavoitteellisen kasvun ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut. Suunnittelualueelle Lempäälän ja Pirkkalan raja-alueelle on suunniteltu runsaasti uutta maankäyttöä, joka
tukeutuu uuteen väyläratkaisuun. Maankäyttö on suunniteltu siten, että alueelle tavoitellaan 15 000 uutta
asukasta ja 19 000 uutta työpaikkaa. Kuvassa 12 on esitetty periaatekuva liikenneverkko- ja maankäyttöratkaisusta.
Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu kaupunkiseudun kaikkien kuntien hyväksymä Rakennesuunnitelma
2040 (https://www.tampereenseutu2040.fi/). Se asettaa kuntien yhteiset pitkän aikavälin tavoitteet yhdyskuntarakenteen kehittämiselle ja tarkentaa kaupunkiseudun ydinalueen kehittämisen tavoitteet. Siinä esitetään
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myös asuntorakentamisen ja palveluiden painopistealueiden sekä liikennehankkeiden toteuttamisen vaiheet
vuoteen 2040. Rakennesuunnitelmassa on esitetty lähijunaliikenteen kehittämistä Lempäälän ja Nokian suuntiin. Taloudellisesti perusteltu tiheävuorovälinen lähijunaliikenne edellyttää tiivistä maankäyttöä ja 10 000–20
000 asukkaan väestöpohjaa asemien lähivaikutusalueelle (3 km asemasta). Lähijunaliikenteen vuorotarjontaa lisätään vähitellen maankäytön kehittyessä.
Lempäälän kuntakeskuksesta ja Sääksjärvestä tavoitellaan vireitä keskuksia, joissa asuminen, palvelut ja
työpaikat yhdistyvät. Sääksjärvi nähdään tulevaisuudessa lähijunaliikenteen ja matkaketjujen solmukohtana.
Tavoitteena on, että suunnitellun lähijunaliikenteen seisakkeen vaikutuspiirissä on 8 000 – 10 000 asukasta.
Alueelle on suunniteltu myös merkittävästi työpaikkoja ja tuotantoa. Kulju on lähijunaliikenteen asemanseutuja, joiden maankäyttöön varaudutaan vuoden 2040 jälkeen. Sitä kehitetään olemassa olevina lähipalvelukeskuksina. Kuljun seisake otetaan käyttöön jo ennen vuotta 2040. Tampereen-Pirkkalan Härmälä-PartolaLakalaiva on uusi kehitysalue keskusverkossa. Alueella on merkittäviä kaupallisia kohteita ja sen julkisia palveluita kehitetään asuntorakentamisen ja väestönkasvun myötä. Härmälä-Partola on muodoltaan nauhamainen kaupunkimaisen kasvun alue ja jo nykyisin kattavien joukkoliikenneyhteyksien piirissä sekä kevyen liikenteen solmukohta. Lakalaivan kehittäminen aluekeskukseksi luo mahdollisuuden kehittää uudella tavalla
Tampereen eteläisen osan julkisia palveluita ja palveluverkkoa. Tampereen Multisiltaan on suunniteltu Multisillan täydennysrakentamista jopa 1500 asukkaalle käynnissä olevassa yleissuunnittelussa.
Pirkkalan ja Lahdesjärven välistä aluetta halutaan kehittää valtateihin 3 ja 9 tukeutuvana, valtakunnallisestikin
merkittävänä logistisena työpaikkavyöhykkeenä. Pirkkalan suunnassa varaudutaan raitiotiehen välillä Tampereen keskusta-Pirkkala. Asuinrakentamisen painopiste on Pirkkalan ja Härmälä-Partolan aluekeskuksissa
tai niihin tukeutuvilla lähialueilla. Härmälä-Parolaa kehitetään kaupunkimaisena rakenteena ja aluekeskusparina Lakalaivan kanssa. Uuden valtatien linjauksen tuntumaan on suunnitteilla laajoja ja tilaa vieviä, raskaita
ja mahdollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttavia, ei-työvoimavaltaisia tuotannon ja varastoinnin toimintoja ja logistiikka-alueita. Myös Lentoasemantien suuntaa ja Linnakalliota kehitetään merkittävästi työpaikka-alueena.

Kuva 12. Tampereen kaupunkiseutu yhdyskuntarakenteen perusratkaisut (Pirkanmaan liitto 2015).
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Kuva 13. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta 2040.
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3.2.2 Maakuntakaavoitus

Kuva 14. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavat keskeiset kaavamerkinnät liittyen suunnitteluhankkeeseen:

Maantiet ja kadut
•

Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala osoitettu uudessa sijainnissa merkinnällä uusi moottoriväylä. Merkintään
liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää
luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston
kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen.

•

Valtatie 3 Marjamäki-Kulju, Pirkkalan haarauma-Pirkkala sekä Sarankulma-Lakalaiva ovat osoitettu merkinnällä merkittävästi parannettava moottoriväylä. Merkinnällä osoitetaan moottoriteiden lisäkaistat sekä
nykyisen tien parantaminen moottoritieksi. Merkittävästi parannettaviin moottoriväyliin liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema-
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ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta tärkeiden
viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. Merkintä ei edellytä koko tiejakson parantamista.
•

Puskiaisen, Lempäälän haarauman eritasoliittymän (nro 33) pohjoispuolelle ja valtatie 9:n väliin jäävä
valtatie 3:n osuus, samoin kuin Sarankulman ja Puskiaisen, Pirkkalan haarauman (nro. 29) eritasoliittymän välinen tieosuus ovat osoitettu merkinnällä moottoriväylä.

•

2-kehä välillä Pirkkala-Sääksjärvi on osoitettu merkinnällä uusi tie. Merkinnällä on osoitettu uudet tärkeät
seutu- ja yhdystiet sekä lisäksi niihin kuuluvat katuosuudet ja uudet yhdystieluonteiset kadut. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisemaja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta tärkeiden
viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. Merkintään liittyy Lempäälässä ja Pirkkalassa 2-kehällä välillä Sääksjärvi–lentoasema Pulkajärven Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em17: 2-kehän
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lentotoiminnan edellytysten turvaamiseen TamperePirkkalan lentoaseman läheisyydessä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä,
etteivät Pulkajärven (FI0337002) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen
vesitalouden säilymiseen.

•

Eritasoliittymät on osoitettu merkinnällä uusi eritasoliittymä. Eritasoliittymiin liittyy suunnittelumääräys:
Maakuntakaavassa esitetty eritasoliittymä voidaan liikennemäärien ja maankäytön niin salliessa ensi
vaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä. Eritasoliittymän tarve ja toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa
läheisyyteen sijoittuvan yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun yhteydessä. Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan aluevarausten kannalta tärkeät uudet eritasoliittymät, jotka ovat lueteltuna alla:
o Uusi eritasoliittymä Puskiainen, Pirkkalan haarautuma nro. 29
o Uusi eritasoliittymä Jasperintien suuntaisliittymä nro. 30
o Uusi eritasoliittymä Rajajärven eritasoliittymä nro. 31
o Uusi eritasoliittymä Ahonperän suuntaisliittymä nro. 32
o Uusi eritasoliittymä, Puskiainen, Lempäälän haarautuma, nro. 33

Rataliikenne ja lentoliikenne
•

Tampereen läntinen ratayhteys on osoitettu merkinnällä uusi päärata lentokentän eteläpuolella ja lentokentän pohjoispuolella merkinnällä ohjeellinen päärata.

•

Lempäälän uusi järjestelyratapiha on osoitettu merkinnällä maaliikenteen alue ja merkinnällä VAKratapiha, jolla tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetustenjärjestelytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialueelle. Sitä ympäröivät teollisuus- ja varastoalueet.

•

Tampere-Pirkkala lentoasema on osoitettu lentoliikenteen alueena. Pirkkalan lentotukikohta on osoitettu
puolustusvoimien alueena. Lentoasemaa ympäröivät lentomeluvyöhykkeet Sääksjärven suuntaan levittäytyen.

Kehittämisperiaatemerkinnät
•

Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaisuudessaan kaupunkiseudun läntiseen yritysalueiden kehittämisvyöhykkeeseen lukuun ottamatta suunnittelualueen koillisosaa. Vyöhykkeen merkinnällä osoitetaan
Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen yritysaluevyöhyke. Merkintään liittyy kehittämissuositus, jossa on mm. seuraavaa: Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana, valtakunnallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena yritysvyöhykkeenä. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa
huomioon eheä yhdyskuntarakenne ja alueiden tarkoituksenmukainen toteutusjärjestys sekä kehän
suuntainen joukkoliikenne. Lentoaseman, valtatien 3 ja 2-kehän alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota uuden maankäytön yhteensovittamiseen viheryhteyksien ja virkistyskäytön kanssa. Lentoaseman
toiminnallista kytkeytymistä Tampereen keskustaan ja kaupunkiseudun eteläisiin alakeskuksiin tulee
edistää. Maankäytön suunnittelussa tulee edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja
joukkoliikenteellä.
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•

2-kehän kehittämisvyöhyke kattaa länsiosassaan lähes kokonaan suunnittelualueen uuden, 2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi tieosuuden. Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun muihin yritysalueisiin. Merkintään liittyy kehittämissuositus: Aluekokonaisuutta kehitetään tiivistyvän taajamarakenteen
ja monipuolisen yritys- ja tutkimustoiminnan vyöhykkeenä. Huomiota tulee kiinnittää alueiden tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää Hervannan osaamiskeskittymän ja Ruskon yritysalueiden maankäytön kehittymistä sekä toiminnallista kytkeytymistä
Sääksjärven alakeskukseen, muihin kehittämisvyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen kaupunkiseudun merkittävänä
liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman suuntaan. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän yhteystarpeen toteuttamiseen Tarastenjärvelle. Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivasti. Aluetta tulee kehittää tiiviissä
yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä
ja sekoittunutta maankäyttöä sekä edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.

Taajamat ja tuotanto
•

Valtatie 3 Marjamäki-Kulju (Merkittävästi parannettava moottoriväylä) länsipuolinen alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Itäpuolella on puolestaan teollisuus- ja varasto-, ehdollisen taajamatoimintojen, työpaikka-alueen lisäksi työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön.

•

Valtatie 3 Sarankulma-Lakalaiva -alue sijoittuu tiivistettävän asemanseudun alueelle, ja sitä ympäröi
työpaikka- ja keskustatoimintojen alue.

•

Valtatietä 3 Pirkkalan haarauma-Pirkkala -aluetta ympäröivät työpaikka-alueet.

•

Puskiaisen (Lempäälän haarauma nro. 33) ja Lakalaivan eritasoliittymien väliin jäävän moottoriväylän
itäpuolella on työpaikka- ja taajamatoimintojen lisäksi työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Moottoriväylän länsipuolella on työpaikka- ja taajamatoimintojen
alueen lisäksi kaksi keskustatoimintojen aluetta. Keskustatoimintojen alueita ympäröivät tiivistettävät
asemanseudut.

•

Sarankulman ja Puskiaisen (Pirkkalan haarauman nro. 29) eritasoliittymien välisellä alueella tietä ympäröi työpaikka-alueet, taajamatoimintojen alue, kaupallisten palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön.

•

Valtatien 3 YVA:ssa tutkittavaa moottoriväylälinjausta (Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala) ympäröivät työpaikka- ja taajamatoimintojen alueet, ehdollinen työpaikka-alue, jolla on kiviaineshuollon kannalta tärkeä
alue sekä ehdollinen työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alue (KMte). Ehdollisuus viittaa siihen, että
toteuttaminen edellyttää joko 2-kehän toteuttamista välillä Sääksjärvi–lentoasema tai valtatien 3 toteuttamista välillä Lempäälä–Pirkkala. Linjauksen pohjoisosissa suunniteltu tie rajautuu työpaikka-alueeseen, jossa on kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

•

YVA:ssa tutkittavaa 2-kehää (Pirkkala-Sääksjärvi) ympäröi linjauksen itäosissa keskustatoimintojen
alue, taajamatoimintojen alue, työpaikka- ja taajamatoimintojen alueet, ehdollinen työpaikka-alue, kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue sekä ehdollinen työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alue. Ehdollisuus
viittaa siihen, että toteuttaminen edellyttää joko 2-kehän toteuttamista välillä Sääksjärvi–lentoasema tai
valtatien 3 toteuttamista välillä Lempäälä–Pirkkala. Pulkajärven Natura 2000 -alueen länsipuolella tielinjausta ympäröi työpaikka-alue, josta osa on tiivistä joukkoliikennevyöhykettä, sekä lentoliikenteen alue.
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Virkistys ja ympäristöarvot, vedet
•

Valtatien 3 YVA:ssa tutkittavan linjauksen välillä Puskiainen-Pirkkala pohjois-itäpuolelle jää Taaporinvuori – Iso Naistenjärvi -virkistysalue (V). Merkittävästi parannettava moottoriväylä Valtatie 3 Pirkkalan
haarauma-Pirkkala välisellä alueella rajautuu pohjois- ja eteläpuolella osittain Vähäjärven virkistysalueeseen (V). Valtatie 3 Sarankulma-Lakalaiva rajautuu eteläreunallaan osittain virkistysalueeseen (V).

•

Virkistysalueisiin liittyy suunnittelumääräys: Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien
jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen
ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

•

Taaporinvuori – Iso Naistenjärvi -virkistysalue sisältää myös Perimmäisen ja Pehkusuon luonnonsuojelualueet (S), joihin liittyy suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat
vaarantaa alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain nojalla muodostettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset, ja alueiden toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti valtio. Muiden alueiden
osalta suojelun toteutus päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

•

Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala (uusi moottoriväylä), 2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi (uusi tie) sekä Valtatie 3
Sarankulma-Lakalaiva (merkittävästi parannettava moottoriväylä) risteävät ulkoilureitin kanssa. Ulkoilureitin merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Ensisijaisesti merkinnällä osoitetaan tarve reitille. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.

•

Valtatie 3:n nykyisen moottoriväylän itäpuolella on Särkijärven virkistysalue (V) sekä suojelualue (Särkijärvi, Lahdenperä nro 389), johon liittyy suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin,
jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain nojalla muodostettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset, ja alueiden toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti valtio.
Muiden alueiden osalta suojelun toteutus päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

•

Puskiaisen ja Lakalaivan eritasoliittymien välinen moottoriväylä halkoo Kurikan ja Taaporinvuori-Iso
Naistenjärven virkistysalueita (V).

•

2-kehän Pirkkala-Sääksjärvi linjauksen pohjoispuolella on Pulkajärven Natura 2000 -alue, johon liittyy
erityismääräys 17, joka koskee merkintää: Uusi tie: Pirkkala ja Lempäälä / 2-kehä välillä Sääksjärvi–
lentoasema. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Pulkajärven (FI0337002) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen vesitalouden säilymiseen.

•

Uusi tie (2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi) sekä merkittävästi parannettava moottoriväylä (Valtatie 3 KuljuMarjamäki) risteävät viheryhteyden kanssa. Viheryhteyden merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta erityisen merkittävät viheryhteydet. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys,
jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen
ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
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3.2.3 Kuntien kaavoitus ja liikenneratkaisut
Alueella voimassa useita yleiskaavoja maankäyttöä ohjaamassa (Kuva 15). Osa yleiskaavoista on hyvin vanhoja ja ne saattavat vaatia yleiskaavan muutoksia 2-kehän ja valtatien 3 ratkaisun myötä. Lempäälän Sääksjärven yleiskaavaa laaditaan samanaikaisesti YVA-menettelyn ja yleiskaavan kanssa, maankäytön ja liikenteen ratkaisuja yhteensovittaen. Lempäälässä ja Pirkkalassa on käynnissä strategisen yleiskaavan laadinta.
Tampereella yleiskaavoitus on vireillä jatkuvasti, sillä kantakaupunkiin tehdään valtuustokausittain päivittyvää
yleiskaavaa. Maantien yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten yleissuunnitelmavaiheessa käynnistetään yhteistyössä kuntien kanssa tarvittava yleiskaavoitus.
Suunnittelualueen taajama-alueet ovat laajalti asemakaavoitettuja. Tarvittavien asemakaavojen laadinta ja
muutokset käynnistetään tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kuva 15. Kaavoitustilanne.
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3.2.4 Lempäälän voimassa olevat yleiskaavat
12013 Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaava, muutos ja laajennus (2007)
Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnöillä liikennealue (L) sekä moottoritie (mo) sekä sille Kuljun
eritasoliittymä. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympärille kehittyvänä maankäyttönä varauksia työpaikka-alueille, kaupallisille palveluille ja toimitilapalveluille (KM-1, KM-2, TY-1). Lisäksi kaava sisältää Kuljun
nykyiset asuinalueet palveluineen (AP. PK-1).

Kuva 16. Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaava, muutos ja laajennus.

12010 Kulju-Marjamäki-Moisio-Keskusta, osayleiskaava (2001)
Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnällä moottoriväylä/moottoritie. Väylälle on osoitettu myös
linjausvaihtoehto katkoviivalla. Kaavassa valtatietä ympäröivät maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M-1), lähivirkistysalueet (VL) sekä siinä on varaus teollisuus ja varastoalueen reservialuelle (T Res). Kaavassa on
tehty varauksia asuin- (AP) ja palvelualueille (P-1, PK) sekä keskustatoimintojen alueelle (C).
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Kuva 17. Ote Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaavasta.

12008 Sääksjärvi-Kuljun pohjoisosa, osayleiskaava (1995), osin korvautunut uudemmilla
Osayleiskaavassa valtatie 3 on osoitettu merkinnällä moottoriväylä/moottoritie, jonka lisäksi väylälle on osoitettu linjausvaihtoehto katkoviivalla. Kaavassa moottoriväylän ympärille on osoitettu lähivirkistysalueita (VL),
tehty varauksia teollisuus- ja varastoalueille (T, TY), asutukseen varatuille alueille (AP, AK) sekä palveluille
(P). Lisäksi kaava sisältää keskustapalvelujen alueen (C).
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Kuva 18 ja 19. Ote yleiskaavayhdistelmästä Sääksjärvi-Kuljun pohjoisosa osayleiskaavan alueella (Kuva 18 etelä
ja 19 pohjoinen).

12009 Rannat / Kelho, rantaosayleiskaava (1993, KHO 1994), osin korvautunut uudemmilla
Rantaosayleiskaavassa valtatie 3 on osoitettu merkinnällä moottoritie. Väylä sivuaa Ruotasjärven kohdalla
rantaosayleiskaava-aluetta, jossa valtatien lähellä on osoitettu olemassa olevat asunto- ja loma-asuntoalueet
(AP ja RA3) sekä maa- ja metsätalousalueet (MT).

Kuva 20. Ote yleiskaavayhdistelmästä rantaosayleiskaavan alueella.

Rantaosayleiskaavassa YVA:ssa tutkittava 2-kehätie on osoitettu merkinnällä suunniteltu seudullinen tie tai
kokoojatie. Tielinjauksen eteläpuolella on kaavassa osoitettu luonnonsuojelualue (SL), johon liittyy suojelumääräys: Lääninhallituksen rauhoituspäätöksestä johtuvat käyttö- ja toimenpiderajoitukset. Alue on maankamaran, kaivun, louhinnan ja täytön, puiden kaatamisen ja muidenkin luonnontilaa muuttavien toimenpiteiden
osalta rakennuslain 124 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa kiellossa, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelualueeksi.
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Rantaosayleiskaavassa Lempäälän luoteisosassa merkinnällä suunniteltu seudullinen tie tai kokoojatie osoitettua tietä ympäröi maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).

Kuva 21. Ote yleiskaavayhdistelmästä rantaosayleiskaavan alueella.
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3.2.5 Lempäälän vireillä oleva kaavoitus
Marjamäen osayleiskaavan muutos
Osayleiskaavan muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska alueen asemakaava on osin vanhentunut ja
asemakaava-aluetta on samalla tarkoitus laajentaa pohjoisen suuntaan. Alueen voimassa oleva osayleiskaava ei ole kaikilta osin toteutunut alun perin kaavaillussa muodossa. Marjamäen osayleiskaavan muutoksen luonnos on ollut nähtävillä 5.8. – 4.9.2015. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympärille kehittyvänä
maankäyttönä varauksia teollisuudelle, työpaikka-alueille, kaupallisille palveluille ja toimitilapalveluille (T-2,
KM-3, KM-4, TP-1).

Kuva 22. Ote Marjamäen osayleiskaavan luonnoksesta 2015.

Sääksjärven osayleiskaava
Lempäälän kunta on käynnistänyt Sääksjärven osayleiskaavan laatimisen vuonna 2017. Suunnittelualue sijaitsee Lempäälän kunnan pohjoisosassa lähellä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan rajaa maakunnallisestikin tärkeässä liikenteen solmupisteessä. Alue on maakuntakaavassa ja kaupunkiseudun rakennemalleissa osoitettu merkittäväksi asumisen ja työpaikkojen keskittymäksi. Yleiskaavan tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, millaiseksi Sääksjärven aluetta halutaan tulevaisuudessa kehittää maankäytön osalta. Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuonna 2019. Kaavan on tarkoitus valmistua vuonna
2020 tai 2021.

Strateginen yleiskaava
Syksyllä 2017 käynnistyneessä työssä laaditaan koko kunnan kattava strateginen yleiskaava, joka on kunnan
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja se ohjaa
osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista. Strategisessa yleiskaavassa nostetaan esille keskeisiä kehittämisteemoja ja määritellään toimintojen muodostamia laajamittaisia verkostoja. Kaavassa voidaan myös tarkastella alue- ja yhdyskuntarakenteen teemoja ja kokonaisuuksia, joita ei yksittäisessä kunnan alueelle laaditussa osayleiskaavassa yleensä käsitellä. Strategisen yleiskaavan laadinnassa tehdään valintoja pitkän aikavälin painotuksista ja pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20
vuoden aikana, tavoitevuotena 2040. Kaava on hyväksymiskäsittelyssä, ja valtuustolle on esitetty kaavan
hyväksymistä (08/2019). Kaavan on tarkoitus valmistua 2019.
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Strategisen yleiskaavan ehdotuksessa valtatie 3 on osoitettu moottoriväylänä ja merkittävästi parannettavana
moottoriväylänä. Valtatien YVA:ssa tutkittava linjaus on osoitettu merkinnällä uusi moottoriväylä ja 2-kehä
merkinnällä uusi tie. Valtatie 3:n YVA:ssa tutkittava linjaus sisältyy strategisen kaavan Kasvukehään 2, jolla
osoitetaan valtatien 3 oikaisuun tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan vyöhyke, johon voi sijoittua yritys-,
teollisuus- ja tuotantotoimintoja sekä logistisia toimintoja ja palveluja. Lisäksi Kasvukehä 2 sivuaa Taajamahelmi -aluetta, jota kehitetään erityisesti asumisen ja päivittäispalveluiden keskittymänä.
Valtatien 3 nykyistä linjausta ja sen merkittävästi parannettavia osia ympäröi em. Taajamahelmet -alue ja
merkittävä monipalvelukeskittymä, jolla on osoitettu seudullisesti merkittävä kauppa-, yritys- ja työpaikkakeskittymä sekä Sääksjärven helmi, jossa Sääksjärven keskustaa ja sen ympäristöä tiivistetään ja kehitetään
asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittymänä. Kasvukehä -merkinnällä, johon 2-kehä sisältyy, osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke.

Kuva 23. Otteet Lempäälän strategisen yleiskaavan 2040 ehdotuksesta suunnittelualueella.

3.2.6 Pirkkalan voimassa olevat yleiskaavat
Pirkkalan taajamayleiskaava 2020 (2013)
Pirkkalan taajamayleiskaava koskee suunnittelualueen pohjoisosaa, valtatien 3 ja Pyhäjärven rannan välistä
aluetta. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnöillä yleisen tien alue (L) sekä moottori- tai moottoriliikennetie sekä sille Linnakorven ja Pirkkalan eritasoliittymät. Tampereen 2-kehälle on osoitettu merkintä
yhdystie- ja kokoojakatu kaava-alueen ulkopuolelle ulottuen. Lentoasemantielle on osoitettu pyöräilyn kehittämiskäytävä. Kaavassa on seuraava yleinen kaavamääräys: Pää- ja kokoojakatujen yhteydessä alueidenkäyttöratkaisujen tulee olla sellaisia, että joukkoliikenteen saavutettavuus ja muut edellytykset joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen kehittämiseksi ovat hyvät.
Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympärille kehittyvänä maankäyttönä varauksia työpaikka-alueille, teollisuudelle ja palveluille (TP, T, PK) ja pientalovaltainen asuntoalue (AP). Kaavaan on merkitty valtatien ympärillä meluntorjuntatarve, jonka määräyksessä viitataan asemakaavoitukseen. Lisäksi valtatietien varteen
on osoitettu suojaviheralueita. Alueiden väliset ekologiset yhteydet on osoitettu merkinnällä viheryhteys, johon liittyy määräys: Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katsottava, ettei ekologisia käytäviä
katkaista. Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi valtatien ylittävää viheryhteyttä.
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Kuva 24. Ote Pirkkalan taajamayleiskaava 2020 (KV 9.12.2013).

Partolan yleiskaava (2001)
Partolan suunnittelukaava koskee kunnan itäosassa valtatietä 3 ympäröivää aluetta. Osayleiskaavassa on
osoitettu valtatie 3 merkinnällä moottori- tai moottoriliikennetie (mo). Kaava-alueen itäosan eritasoliittymää
ympäröi liikennealue (LT). Lisäksi kaavassa on osoitettu kaksi eritasoristeystä ilman liittymää sekä moottoritien alittava kevyen liikenteen tunneli. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympärille varauksia työpaikkaalueille ja kaupallisille palveluille (TP, K) sekä pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). Kaavaan on merkitty
valtatien ympärille osalle matkasta meluntorjuntatarve. Lisäksi valtatietien varteen on osoitettu lähivirkistysalueita (VL).

Kuva 25. Ote Partolan osayleiskaavasta (KV 27.4.2001).
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Rantojen käytön osayleiskaava (1990)
Valtatie 3 on osayleiskaavassa ositettu merkinnällä seudullinen pääväylä (valta- tai kantatie) ja sen YVA:ssa
tutkittava linjaus merkinnällä seudullinen pääväylä. Osayleiskaavassa oleva uusi linjaus ei tosin vastaa nykyisiä, YVA:ssa tutkittavia linjauksia.
Valtatie 3:n YVA:ssa tutkittava linjaus ja suunnitellun kehätien eri linjausvaihtoehdot sivuavat tai läpäisevät
osayleiskaava-alueita. Valtatie 3:n YVA:ssa tutkittava linjaus sivuaa rantaosayleiskaavaa sekä Iso Naistenjärven alueella että Kaitajärven alueilla, joissa molemmissa on maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M) lisäksi on luonnonsuojelualue (SL), jotka on tarkoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla. YVA:ssa tutkittavan 2-kehätien vaihtoehto B läpäisee rantaosayleiskaava-alueen Keskisenjärven pohjoispuolella, johon
kaavassa on osoitettu loma-asunto- (RA) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Tutkittavan kehätien
läntinen osa kulkee rantaosayleiskaava-alueen läpi Sikojärven eteläpuolella, jossa maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden (M), pientalovaltaisen asuntoalueen (AP) ja loma-asuntoalueiden (RA) lisäksi on puolustusvoimien alue (EP).

Pirkkalan Kuva 26. Otteet rantayleiskaavasta (KV 28.11.1990).

3.2.7 Pirkkalan vireillä olevat yleiskaavat
Pirkkalan strategisen yleiskaavan työ on aloitettu ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana. Kaavasta
ei ole vielä luonnosta. Strateginen yleiskaavatyö on käynnistetty lähtötietojen keräämisellä ja valtuustoinfolla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan syksyllä 2019.
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3.2.8 Tampereen voimassa olevat yleiskaavat
Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 (2017)
Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017. Yleiskaava
kuulutettiin voimaan 20.9.2018 muilta paitsi viidellä erikseen mainitulta osalta. Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan uuden yleiskaavan alueelle. Kaavassa on useita oikeusvaikutteisia karttoja.
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa 2040 on kaavakartalla 1 (Yhdyskuntarakenne) suunnittelualueella
seuraavia merkintöjä: Valtatien 3 linjaus on osoitettu merkinnällä moottoritie ja moottoritienä kehitettävä tie.
Kaavalla on osoitettu myös Särkijärven ja Lakalaivan eritasoliittymät sekä Lakalaivan eritasoliittymän länsipuolelle suuntaisliittymä. Osa suunnittelualueesta kuuluu yleiskaavan 2040 Kasvun vyöhykkeeseen, jonka
sisällä on lisäksi keskustatoimintojen alue. Suunnitelma-alueen eritasoliittymien väliselle alueelle on osoitettu
aluekeskus. Valtatietä ympäröiville alueille on lisäksi osoitettu asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja kaupallisten toimintojen alueita. Lisäksi tie sivuaa puolustusvoimien aluetta.
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa 2040 kaavakartalla 2 (Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut) on
nähtävissä, että tielinjaus sivuaa keskuspuistoverkostoa ja linjauksen ympärille on osoitettu Ohjeellinen viherverkoston yhteystarvealue (vihreä paksu nuoli). Valtatie 3 risteää suunnittelualueella paikoitellen ohjeellisen virkistysyhteyden kanssa. Suunnittelualue sisältää osittain Ohjeellisen keskitettyjen liikunta-, urheilu ja
vapaa-ajan palveluiden tarvealueen, jonka sijoituspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon liikunta- ja urheilupalveluiden hyvä saavutettavuus ja tapahtumien järjestäminen.
Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 kaavakartalla 3 (Kulttuuriperintö) on moottoritienä kehitettävän tielinjauksen eteläpuolella maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomioitava rakennettu kulttuuriympäristö
(M26). Kaavakartalla 4 (Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto) suunnittelualueella ja sen läheisyydessä seuraavia merkintöjä: Aluevaraussuunnitelma-alue kuuluu Härmälänojan valumaalueeseen ja kehitettävä tielinjaus on huomioon otettava huleveden hallinta-alueella (harmaa vinoviivoitus),
jolla on varattava tilaa hulevesien tulvareitiksi ja viivytysalueeksi. Tien suuntaisesti kulkee merkittävä oja tai
vesireitti, joka on säilytettävä avoimena. Koko aluevaraussuunnitelma-alue kuuluu melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alueelle, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.
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Kuva 27. Ote Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 kaavakartasta 1-4. 1 Yhdyskuntarakenne, 2. viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut, 3. kulttuuriperintö, 4. kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto.

3.2.9 Tampereen vireillä olevat yleiskaavat
Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kantakaupungin yleiskaavan 2017 – 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli nähtävillä keväällä 2018 ja tavoitteiden mukaan luonnos valmistuu vuoden 2019 aikana.
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3.3 Luonnonympäristö
Kasvimaantieteellisessä jaottelussa suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja Lounaismaan
ja Järvi-Suomen alavyöhykkeiden rajamaille. Lounaismaan alue on maamme vanhinta ja vankinta viljelysseutua. Lounaismaan saviseutuja luonnehtivat rehevät lehdot ja runsasravinteiset järvet. Alavyöhykkeen keskiosissa yleisimpänä metsätyyppinä on lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyyppi (OMT), toiseksi runsaimpana esiintyy tuoreen kankaan mustikkatyypin (MT) metsiä. Saarnen, pähkinäpensaan ja kynäjalavan
levinneisyys ulottuu Lounaismaan pohjoisrajoille. Lisäksi ruoho- ja heinäkasveissa on useita lajeja, joiden
levinneisyys rajoittuu pääosin Lounaismaan alueelle. Tällaisia lajeja ovat lehtojen ja lehtomaisten kankaiden
lajit, kuten alueella suhteellisen yleisenä esiintyvä sinivuokko ja harvinaisempana esiintyvät keltavuokko,
imikkä, mukulaleinikki, kevättähtimö ja jänönsalaatti. Järvi-Suomen alavyöhyke käsittää suurimman osan
maamme eteläboreaalisesta vyöhykkeestä. Tätä laajaa ja yhtenäistä aluetta voidaankin pitää valtakunnan
eteläosan keskivertona ja alue on kasvillisuudeltaan eräänlaista Suomen perustyyppiä. Yleisimpänä metsätyyppinä esiintyy mustikkatyypin (MT) tuoreita kankaita, myös kuivan kankaan puolukkatyypin (VT) metsät
ovat yleisiä. Lehtoja ja lehtomaisia metsiä on verrattain vähän. Pienipiirteinen korkeuserojen vaihtelu on alueelle tyypillistä, laajoja tasankoja tai lakeuksia ei alueella juurikaan esiinny. Soiden määrä on vähäinen (< 20
% maa-alasta) ja ne ovat usein pienialaisia. (Kalliola 1973)

3.3.1 Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet
Seuraavat yksityismaiden luonnonsuojelualueet sijaitsevat suunnittelualueen läheisyydessä: Pentin metsä
(YSA204308), Pulkajärven luonnonsuojelualue (YSA045368) ja Leppäperkon luonnonsuojelualue
(YSA045398) Pirkkalassa, sekä Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualue (YSA043142) laajennuksineen (YSA236535) Tampereella. Pentin metsä ja Pulkajärven luonnonsuojelualue sijoittuvat suunnitellun 2kehän vaihtoehtoisten tielinjausten VE A ja VE B väliin. Leppäperkon luonnonsuojelualue sijaitsee hieman
kauempana suunnitelluista tielinjauksista Koivistonjärven itäpuolella suunnitellun 2-kehän ja nykyisen valtatie
3:n välissä. Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualue ja sen laajennus sijaitsevat rautatien varressa
Särkijärven nykyisen eritasoliittymän länsipuolella.
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva Pulkajärven
metsä (AMO040385) Pirkkalassa suunnitellun 2-kehän vaihtoehtoisten tielinjausten VE A ja VE B välissä,
sekä päätöksellä rajattu luontotyyppi, Rukkamäen jalopuumetsikkö (LTA205060) Tampereella nykyisen Särkijärven eritasoliittymän länsipuolella. Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavan
luonnonsuojelualueet Sikojoen alue Pirkkalassa sekä Särkijärven ja Lahdenperän alue Tampereella. Lisäksi
suunniteltujen linjausten läheisyyteen sijoittuu Metsähallituksen päätöksellä suojellut, suunnitellun 2-kehän
eteläpuolelle sijoittuva Matalakorven alue sekä valtatien 3 linjauksen varrelle Lempäälään sijoittuva Perimmäisen alue.
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Kuva 28. Luonnonsuojelu ja Natura-alueet.

Pulkajärven Natura-alue FI0337002
Pulkajärven Natura-alue sijaitsee Pirkkalassa ja sijoittuu suunnitellun 2-kehän ja nykyisen valtatien 3 väliin (
Kuva 29). Alue on kooltaan 49 hehtaaria. Pulkajärven Natura-alue on EU:n luontodirektiivin mukainen erityisen suojelutoiminnan alue (SAC) ja sen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Pulkajärven Natura-alueesta
suurin osa, 41,7 hehtaaria, on boreaalisia luonnonmetsiä (9010). Lisäksi alueella on 1,3 hehtaaria fennoskandian metsäluhtia (9080) ja 5 hehtaaria puustoisia soita (91D0). Pulkajärven Natura-tietolomakkeessa (2018)
aluetta kuvaillaan näin: ”Pulkajärven alueella on tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä, joissa on myös pieniä korpilaikkuja. Puusto on kuusivaltaista ja varttunutta, sekapuina kasvaa mäntyä ja koivua. Alueella on
havaittavissa vanhan metsäpalon jälkiä. Pulkajärvi on maakunnallisesti arvokas pienvesialue. Se on lähes
luonnontilainen, karu ja kirkasvetinen erämainen järvi. Pulkajärvi ja sitä ympäröivät vanhat metsät
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muodostavat erämaisen kokonaisuuden, jonka arvoa heikentävät muutamat mökit. Järvi on arvokas linnustollisesti, samoin vanhassa metsässä asuu luontotyypille ominaisia lintulajeja. Alueen halki on suunniteltu
moottoriliikennetie.”
Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella tavataan ilvestä. Lintudirektiivin liitteen I lintuja alueella ovat helmipöllö, huuhkaja, kaakkuri, kuikka, metso, palokärki, pohjantikka ja yksi uhanalainen laji. Lisäksi alueella tavataan lintudirektiivin liitteessä I mainitsematonta säännöllisesti esiintyvää muuttolintua tuulihaukkaa. Muita alueella tavattavia lintulajeja ovat muun muassa: hippiäinen, idänuunilintu, peukaloinen, puukiipijä ja tiltaltti.

Kuva 29. Pulkajärven Natura 2000 -alue.

3.3.2 Muut huomionarvoiset luontokohteet
Suunnitellun 2-kehän tielinjauksen läheisyyteen Lempäälän puolelle sijoittuu kolme metsälain erityisen tärkeää elinympäristökuviota; kaksi erillistä louhikkoa/kivikkoa ja lampi. Uuden valtatien 3 VE 1 tielinjauksen ja
Isonaistenjärven väliin sijoittuu lisäksi vähäpuustoinen suo.
Lempäälässä suunnitellun 2-Kehän tielinjauksen varteen sijoittuu seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi
luokiteltu Kaitajärven alue, joka sisältää kaksi paikallisesti arvokkaaksi arvioitua järveä ja pienvesiä, sekä
metsäaluetta. Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvityksessä (FCG 2018) metsäalueiden kerrotaan
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koostuvan vaihtelevan ikäisestä ja vanhasta metsästä, joka täydentää alueen ekologista jatkumoa tarjoten
alueen eliöstölle laajemman elinympäristökokonaisuuden. Metsäalueelle sijoittuu lahopuustoisia kuvioita
sekä pieniä korpivaikutteisia painanteita. Alueen arvolajistoa ovat palokärki, pohjantikka, varpuspöllö ja
metso. Matojärvi lukeutuu vesilain mukaiseksi suojeltavaksi vesiluontotyypiksi (alle hehtaarin laajuinen luonnontilainen lampi). Kaitajärvenoja on mahdollinen vesilain mukainen puro. Matojärven sekä Kaitajärvenojan
välittömät lähiympäristöt lukeutuvat mahdolliseksi metsälain 10 § mukaiseksi elinympäristöiksi.
Toinen seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi arvioitu Perimmäisen luonnonarvokokonaisuus sijoittuu uuden valtatien 3 linjauksen varrelle Lempäälään (Kuva 30). Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvityksessä
(FCG 2018) Perimmäisen luonnonarvokokonaisuuden kerrotaan sisältävän useita erityyppisiä arvokkaita
elinympäristöjä. Alueella on monimuotoista, luonnontilaltaan hyvää vanhaa kuusivaltaista lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää erinomaisine lahopuujatkumoineen, luonnontilaltaan hyvää vanhaa kalliomännikköä, piilopurona virtaava luonnontilainen ja luonnontilaisen kaltainen noro sekä noroa reunustavaa aitokorpea. Pieniä korpipainanteita on lisäksi usealla sijainnilla kangasmetsissä. Alueen lehtomaisten osien lajistoa ovat valtapuun kuusen ohella metsälehmus, tervaleppä ja haapa. Pensaskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa, taikinamarjaa, koiranheittä ja kenttäkerroksessa imikkää, lehto-orvokkia, kevätlinnunhernettä, mustakonnanmarjaa, harajuurta ja hentosaraa. Alueella esiintyy myös raidankeuhkojäkälää (Laamanen & Soininen 2014).
Tampereen arvokkaista kasvialueista (Korte & Kosonen 2003) suunnittelualueen lähelle sijoittuvat Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualue, Sarankulman Saukonoja (Kaislasaran ja hetekaalin kasvupaikka),
Multisillan Multipuro (hajuheinän kasvupaikka), Särkijärven Leppänen ja Särkijärven länsipään nuori sukkessiovaiheen lehtometsä.
Pirkkalan puolelle sijoittuvalta suunnittelualueelta ei ole lähtöaineiston mukaan arvokkaita luontokohteita, johtuen suurilta osin siitä, että alue on pääosin kaavoittamatonta, eikä luontoselvityksiä alueelle ole siten tehty.
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Kuva 30. Huomionarvoiset luontokohteet (Lähteet ELY-keskus ja kunnat).

Liito-orava
Liito-oravan esiintymistä suunnittelualueen läheisyydessä on aiemmin selvitetty pääosin Tampereella ja Lempäälässä. Etenkin Tampereen liito-oravaesiintymät, potentiaaliset elinympäristöt ja kulkureitit on hyvin tiedossa (Ramboll Finland Oy 2016). Tampereella nykyisen valtatien 3 läheisyyteen sijoittuvia liito-oravan
elinympäristöjä on ainakin Särkijärven länsipuolella ja Lakalaivassa. Lempäälässä liito-oravaa esiintyy Sääksjärven eteläpuolella uuden valtatien 3 pohjoispuolella. Lisäksi Ramboll Finland Oy teki täydentäviä liito-oravaselvityksiä keväällä 2019 arvioitavien vaihtoehtojen läheisyydestä. Selvityksen yhteydessä ei havaittu
merkkejä lajin esiintymisestä. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä tunnistettiin Pirkkalan puolella suunnitellun 2-kehän, uuden valtatien 3 tielinjauksen, sekä vanhan valtatien 3 läheisyydestä.

Linnusto
Suunnittelualueen linnusto koostuu pääsääntöisesti tavanomaisesta metsälajistosta. Erittäin uhanalaisiksi
luokitelluista (EN) lintulajeista (Hyvärinen ym. 2019) selvitysalueen läheisyydessä on tavattu ainakin viherpeippo, varpunen, törmäpääsky, tundrametsähanhi, tukkasotka, tervapääsky, selkälokki, räystäspääsky,
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nokikana, mustakurkku-uikku, mehiläishaukka, lapinkirvinen, hömötiainen ja huuhkaja. Lisäksi selvitysalueen
läheisyydessä on havaittu useita lintudirektiivin liitteen I lintulajeja.
Uuden suunnitellun valtatien 3 VE 1 tielinjauksen varteen sijoittuu sääksen pesä. Sääksi on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. Sääksi on pesinyt paikalla viimeksi kesällä 2018, jolloin pesässä on ollut rengastusikäisiä
poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei ole tietoa. Vuosina 2016 ja 2017 pesä on ollut asumaton. Tämän
pesän lisäksi alle 500 metrin etäisyydelle linjauksista sijoittuu kolme tunnettua sääksen pesää.

Kasvillisuus ja luontotyypit
Huomionarvoisten luontokohteiden ulkopuolisilta alueilta, suunnittelualueelle sijoittuvat metsät ovat pääsääntöisesti talousmetsäkäytössä olevia tuoreita tai kuivahkoja kangasmetsiä, joiden pääpuulajina on kuusi- tai
mänty. Lähtöaineiston perusteella arvioituna metsien kasvillisuus koostuu pääosin metsätyypeille tyypillisistä
ja yleisistä lajeista. Suunnittelualueen läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia uhanalaisten kasvilajien havaintoja.

3.3.3 Viherverkko ja ekologiset yhteydet
Suunnitellut uudet tielinjaukset halkovat Pirkanmaan ekologisessa verkostossa määritettyä luonnon ydinaluetta (Pirkanmaan liitto 2014). Lisäksi suunniteltujen tielinjausten yli on merkitty ydinalueiden välinen ekologinen yhteys 2-kehälle Pirkkalaan lentokentän läheisyyteen, Tampereelle nykyisen valtatielle 3 Särkijärven länsipuolelle, sekä Lempäälään Ruotasjärven kohdalle. Suunnitellut tielinjaukset risteävät myös Tampereen kaupunkiseudun seudullisen viherverkon ekologisten yhteyksien kanssa (Tampereen kaupunkiseutu & Pirkanmaan ELY-keskus 2018).
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Kuva 31. Viherverkosto.

3.4 Maa- ja kallioperä
Suunnittelualueella maalaji on maaperäkartan perusteella pääosin hiekkamoreenia, jossa on paljon kalliopaljastumia. Lisäksi alueella on jonkin verran pienialaisia savikkoalueita erityisesti Sorkkalassa, Palomäellä ja
Toiviossa. Pienialaisia saraturvealueita on erityisesti vesistöjen läheisyydessä. Uudet suunnitellut tielinjaukset sijoittuvat moreeniselänteelle, jonka pinnanmuodot ja korkeuserot ovat vaihtelevia ja maastossa on paikoin jyrkkiäkin maanpinnanmuotoja.
Suunnittelualueen kallioperä on pääosin kvartsi- ja granodioriittia sekä kiillegneissiä. Kallioperä on melko rikkonaista ja vaihtelevaa. Kalliopaljastumia on paljon erityisesti Kaitalankulman pohjoispuolella, jolle VE1
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mukainen suunniteltu tielinjaus sijoittuu. Suunnittelualueella ei ole harjujensuojeluohjelman kohteita eikä arvokkaiksi luokiteltuja harju- tai kallioalueita tai moreenimuodostumia.
Ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee mahdollisia pilaantuneen maan kohteita. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssin alueelle. Alueella moreenimaan luontainen arseenipitoisuus on
usein suurempi kuin maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin liittyvässä asetuksessa annettu kynnysarvo 5 mg/kg (VNa 214/2007).

Kuva 32. Maaperä (lähde GTK maaperäkartta).

3.5 Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue sijoittuu Vanajaveden–Pyhäjärven vesistöalueelle (35.2). Alueella on runsaasti pienialaisia
järviä ja muita pintavesimuodostumia. Alueelle tyypillisiä ovat kallioisten mäkien erottamat suoalueet ja pienet
järvet. Valuma-alueet ovat melko pieniä ja latvavedet saavat usein alkunsa ojitetuilta suo- ja metsäalueilta.
Suunnittelualueella ei ole koskiensuojelulailla suojeltuja vesistöjä.
Suurelta osin suunnittelualue sijoittuu Härmälänojan valuma-alueelle (35.216). Lisäksi suunnittelualueen eteläosa kuuluu Moisionjoen alaosan valuma-alueeseen (35.241), itäosa sijoittuu pieneltä osin Höytämönjärven
valuma-alueelle (35.242) ja länsiosa Sikojoen valuma-alueelle (35.217). Pirkkalan päässä tielinjaus kulkee
noin 1,5 km matkalla Pyhäjärven lähialueen valuma-alueella (35.211).
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Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat vesistöt on esitetty alla (Kuva 33). Hankkeen kannalta merkittäviä
pintavesimuodostumia ovat ainakin Sääksjärvi, Pulkajärvi, Kaitajärvi, Iso-Kyynärä, Ruotsajärvi, Härmälänoja,
Särkijärvi, Peltolammi, Höytämönjärvi, Sikojärvi, Koivistonjärvi, Keskinenjärvi ja Keskisenjärvi. Lisäksi Pulkajärven valuma-alueella sijaitsee luonnontilaisia noroja. Edellä mainituista vesistöistä Sääksjärvi, Särkijärvi ja
Höytämönjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaisiksi. Peltolammi ja Moisionjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyviksi ja Härmälänoja tyydyttäväksi. Muille suunnittelualueen vesitöille ei ole tehty ekologisen
tilan luokitusta. Saatavilla olevien vedenlaatutietojen perusteella alueen pintavedet ovat pääsääntöisesti
melko karuja. Osa vesitöistä, kuten Härmälänoja, sijoittuu voimakkaasti rakennetuille aluille, mikä näkyy vedenlaadussa.
Nykyinen valtatie 3 ylittää Moisionjoen ja Härmälänojan sekä Levee-lampeen laskevia ojia. Uudet vaihtoehtoiset tielinjaukset ylittäisivät Sääksjärveen laskevan Kortejärvenojan, Koivistonjärveen laskevan Keskisenojan sekä Sikojärveen laskevan ojan.
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita eikä vedenottamoita. Lähin
pohjavesialue on suunnittelualueesta noin 3,8 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Aakkulanharjun (tunnus:
0483701) I-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu karttatarkastelun perusteella muutama lähde, mm. Pihtikorven lähde.

Kuva 33. Pinta- ja pohjavedet (lähde SYKE).
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3.6 Maisema ja kulttuuriperintö
Hankealue sijoittuu maisemamaakuntajaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulle ja sen tarkemmassa Pirkanmaata koskevassa maakunnallisessa maisematyyppijaossa keskeiselle järvialueelle. Vesistöillä ja pitkittäisharjuilla on suuri merkitys tämän maisematyypin maisemakuvassa. Pyhäjärvi ja Näsijärvi ovat maisemaalueen suurimmat järvialtaat, jotka jäsentävät maisemamaakunnan maisemarakennetta ja ovat vaikuttaneet
muun muassa taajamien sijoittumiseen ja maaperäolosuhteiden kautta viljelysmaiden sijaintiin. Maisemamaakunnan suurin yhtenäinen harjumuodostuma on Pälkäneen-Kangasalan-Tampereen-Ylöjärven kautta
kulkeva harjujakso, joka erottuu maisematiloja jakavana ja hyvin tunnistettavana maastonmuotona niin kaupunkiympäristössä, kulttuurimaisemassa kuin luonnonympäristössäkin. Keskeinen järvialue on muutoinkin
pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa mäki- ja vuorimaata. Järvialueilla pellon osuus on yli toistakymmentä prosenttia. Suuri osa pelloista on raivattu valtavia järvialtaita reunustaville savikoille. Keskeinen järvialue on Pirkanmaan tiheimmin asuttu ja teollistunein alue. (Pirkanmaan liitto 2014, MK2040)

Maisemarakenne ja maisemalliset osa-alueet selvitysalueella
Suunnittelualueen nykytilanteen kuvaamiseksi on tämän työn yhteydessä tunnistettu maisemalliset osa-alueet asiantuntijatyönä paikkatietopohjaisten karttatarkasteluiden ja maastohavaintojen perusteella. Tutkittavat
vaihtoehdot sijoittuvat kolmelle erityyppiselle paikalliselle maisemalliselle osa-alueelle: Pyhäjärven laaksotilaan liittyvät kulttuurivaikutteiset ja rakennetut alueet, karut metsäiset kallio- ja moreeniselänteet sekä yhdyskuntarakenteen täyttämä, matalapiirteinen Sääksjärven maastopainanne.
Pyhäjärven vesistöallas ja harjujakso jäsentävät tiemaisemasta käsin havaittavaa maisemakuvaa ja maisemarakennetta aivan selvitysalueen pohjoislaidalla. Siellä Pirkkalan ja Lakalaivan eritasoliittymien välisellä
osuudella nykyisen valtatien 3 linjaus sivuaa järvialtaaseen liittyvää laaksotilaa. Alavilla savikoilla sijainneet
viljelymaat ovat nykyisin valtaosin rakennettua ympäristöä, mutta tästä huolimatta tien korkeimmilta kohdilta
avautuu maisemarakenteen hahmottumisen kannalta tärkeitä näkymiä kohti Pyhäjärven laaksotilaa, Pirkkalaa ja Tampereen keskustaa. Pyhäjärvi itsessään ei näy tiemaisemassa, mutta laajan avoimen vesipinnan
sijainnin ymmärtää maisematilan etäisyyksien ja avaruuden vuoksi. Tarkkaavainen tien käyttäjä erottaa pohjoiseen aukeavissa näkymissä maisematilaa rajaavan harjun silhuetin, sen laelta nousevan Pyynikin näkötornin sekä Tampereen kaupungin maamerkkinä toimivan Näsinneulan. Harjuselänteeseen on etäisyyttä noin
neljä kilometriä ja Näsinneula erottuu noin viiden kilometrin etäisyydellä.
Tutkittavat vaihtoehdot sijoittuvat kallio- ja moreeniselänteille, jotka rajautuvat lännessä, luoteessa ja pohjoisessa Pyhäjärven laaksotilaan. Selännealueen kallioperässä ja maastonmuodoissa erottuu pohjois-etelä suuntainen matalapiirteinen laaksopainanne pienvesistöineen. Painanteessa sijaitsevat Sääksjärvi ja Peltolammi, jotka laskevat Pirkkalan Härmälän kautta Pyhäjärveen sekä vedenjakajan toisella puolen Ahostenjärvi,
joka laskee Pyhäjärveen Lempäälän kautta. Laaksopainanteeseen sijoittuvat myös Helsinki-Tampere -rautatie ja sen varteen nauhamaisesti rakentunut yhdyskuntarakenne. Myös valtatien 3 nykyinen osuus Kulju-Lakalaiva sijoittuu osin Sääksjärven laaksopainanteeseen ja sen itäpuolelle eli Hervannan, Vuoreksen ja Särkijärven tunnetuksi tekemälle selännealueelle. Kehän 2 ja uuden valtatien 3 tielinjaukset sijoittuvat kokonaisuudessaan Sääksjärven maastopainanteen länsipuoleiselle selännealueelle, jonka maisemakuvaa hallitsevat
asumattomat metsämaat, pienet järvialtaat ja suopainanteet. Selvitettävien tielinjojen läntiset päätepisteet eli
Pirkkalan eritasoliittymä, Linnakallio ja Pirkkalan lentoaseman lähellä sijaitseva Sorkkala sijaitsevat selännealueen ja Pyhäjärveen rajautuvien viljelysmaiden rikkonaisella rajapinnalla ja näillä alueilla maisemassa on
kulttuurivaikutteisuutta. Itäiset ja eteläiset päätepisteet laskeutuvat Sääksjärven laaksopainanteeseen ja liittyvät siellä olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Päätepisteistä Tervahaudanmäki sijoittuu aivan
Sääksjärven eteläpäähän ja Puskiaisten eritasoliittymä laaksotilan toiselle laidalle, sen itäreunaan.
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Topografia
Topografiakartta osoittaa, miten tielinjausten korkoasemat ovat suurimmillaan kallio- ja moreeniselänteen
keskiosissa ja vastaavasti alimmillaan Pyhäjärven laaksotilan laidalla ja Sääksjärven maastopainanteessa.
Suhteellista korkeuseroa tielinjausten alavimman ja korkeimman kohdan välillä on noin 50 metriä. Tielinjoilla
ei ole erityisen jyrkkäpiirteisiä kaltevuuksia, mutta maisemallisesti huomionarvoisia ovat selännealueiden kallioperän pienet murroslinjat, korkeusvaihtelut ja lakialueet, joille 2-kehän ja uuden valtatien 3 tiekäytävät sijoittuvat.

Kuva 34 Maisemarakennetta kuvaavat maisemalliset osa-alueet selvitettynä tässä työssä.
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Kuva 35 Pirkanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. Pirkanmaan liitto 2014,
MK2040

Kuva 36 Topografia. MML paikkatietoaineistot.

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen nykytilakuvauksessa on otettu huomioon valtakunnalliset ja maakunnalliset aluemaiset arvot maisematilojen ja -kokonaisuuksien edellyttämältä laajuudelta. Suunnittelun kannalta merkityksellisiä maisemallisia kokonaisuuksia, joilla sijaitsevat arvoalueet ja -kohteet on huomioitava
muita tieosuuksia laajemmalla alueella, ovat pohjoisessa ja luoteessa Pyhäjärven laaksotila ja Sääksjärven
ympäristön muodostama kokonaisuus. Muilla osin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien pistemäisten kohteiden osalta on huomioitu uusilla tiekäytävillä vähintään 200 metrin etäisyydellä ja nykyisillä tiekäytävillä vähintään 100 metrin etäisyydellä sijaitsevat kohteet.

Arvokkaat harjut ja kallioalueet
Suunniteltujen tielinjojen lähistöllä ei sijaitse valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita
harjualueita. Pälkäneen-Kangasalan-Tampereen-Ylöjärven harjumuodostumaan on etäisyyttä yli neljä kilometriä. Valtakunnallisesti arvokas kallioalue (arvoluokat 2-4) Taaporinvuori-Myllyvuori, (maakuntakaavan aineistojen kohde numero 34) sijaitsee Pirkkalan ja Tampereen rajalla tieosuuden uusi valtatie 3 itäpuolella.
Kohteen arvoluokka on 4, arvokas. Paikallisesti arvokas kallioalue (arvoluokat 5-6) Kokkovuori (maakuntakaavan aineistojen kohde numero 667) sijaitsee Lempäälän ja Pirkkalan rajalla, tieosuuden 2-kehä lounaispuolella. Kohteen arvoluokka on 5, kohtalaisen arvokas. Suunnitellut tielinjat eivät risteä arvokkaiden harjutai kallioalueiden kanssa.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
Suunnitellut tielinjat eivät sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue on Pyhäjärven-Nokianvirran-
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Kuloveden kulttuurimaisema-alue, (Maakunnallisten maisema-alueiden inventointi, Pirkanmaan liitto 2013)
joka sijaitsee suunniteltujen tielinjojen luoteispuolella Pyhäjärven laaksotilassa. Maisema-alueen rajasta on
etäisyyttä Pirkkalan eritasoliittymään noin 1,5 kilometriä ja Sorkkalaan noin kolme kilometriä.
Lempäälän Sääksjärven rautatiepysäkki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. (Museovirasto, RKY2009) Rautatiepysäkki sijaitsee rautatien vieressä, Sääksjärven rannalla noin 150 metrin etäisyydellä nykyisen valtatien 3 linjauksesta.

Kuva 37. Maiseman ja kulttuuriperinnön valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset arvot.

Maiseman ja kulttuuriperinnön paikalliset arvoalueet ja -kohteet
Sääksjärven eteläisillä rannoilla ja järven eteläpuolella radan varressa on monipuolinen ja laaja-alainen rakennettu kulttuuriympäristöalue. Alue on inventoitu Sääksjärven yleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen
yhteydessä, jolloin se luokiteltiin maiseman ja kulttuuriperinnön arvoalueeksi. Valtatien 3 nykyinen osuus välillä Kulju-Lakalaiva sijaitsee kyseisellä arvoalueella ja tielinja erottaa Sääksjärven keskustan ja Iso-Kyynärön
ja Höytämön rannoilla sijaitsevat aluekokonaisuudet toisistaan. Suunnitellun tieosuuden 2-Kehä liittymäalue
Tervahaudanmäki sijaitsee kyseisellä arvoalueella Sääksjärven eteläpäässä ja valtatien 3 uuden linjauksen
päätepiste Puskiaisten eritasoliittymä sijaitsee aivan alueen eteläreunalla. Peltolammi on paikallisesti arvokas
rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoaseman koillispuolella sijaitseva Sorkkala on paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jossa alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja
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ominaislaatuun. (Pirkkalan yleiskaavaehdotus 2008). Sääksjärven kulttuuriympäristöalueella on useita arvokkaita rakennuskohteita.

Muinaisjäännökset
Suunniteltujen tielinjojen lähimaastoon sijoittuu muutamia jo tällä hetkellä tunnettuja muinaisjäännöksiä. Kohteet sijaitsevat nykyisten tielinjojen lähellä Pirkkalan Toiviossa sekä Sorkkalan Sikalassa lentoaseman lähellä.
Sääksjärven eteläpäässä, uuden valtatien 3 linjauksen päätepisteen Tervahaudanmäen lähellä on lisäksi
merkittävä kiinteiden muinaisjäännösten keskittymä, jossa yksi muinaisjäännöskohde on Sääksjärven kipinäaidat, jotka ovat ratapohjiin liittyviä kivirakenteita.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana tehdään arkeologisia inventointeja ja tarkkuusinventointeja
tielinjojen maastokäytävien varsilta, jotta suunnittelussa ja arvioinnissa on käytössä riittävä tietopohja arkeologista kulttuuriperintöä koskevista arvoista. Myös Sikalan Sikojärven historiallisen tonttimaan inventointeja
täydennetään kohteen säilyneisyyden, merkityksen ja suojelustatuksen määrittelemiseksi. Inventoinnit tehdään kesäkaudella 2019. Erityispiirteenä suunnittelu- ja selvitysalueella on torppa-asutuksen jäännökset.

Kuva 38 Sääksjärven maiseman ja kulttuuriperinnön arvot.
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3.7 Liikenne
Verkon rakenne ja nykytilan ongelmat
Nykytilanteessa valtatie 3 ja valtatie 9 muodostavat yhteisen liikennekäytävän välillä Akaa–Tampere. Valtatie
3 yhdistyy Tampereen kaupunkialuetta kiertävään Läntiseen kehätiehen Tampereen Lakalaivan alueella,
missä samalla valtatie 9 erkanee valtatiestä 3 kohti Jyväskylää. Molemmilla väyläosuuksilla on runsaasti sekä
alueellista että seudullista työmatkaliikennettä että myös valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä. Väylillä
on merkittävä rooli elinkeinoelämän kuljetuksille.
Nykytilassa tarkastelujakson merkittävimmät liikenteelliset ongelmat ovat suuren liikennemäärän johdosta tapahtuva säännöllinen ruuhkautuminen erityisesti valtatiellä 3 välillä Lakalaiva–Sarankulma. Ruuhkan ja liikennevirran häiriöiden vaikutukset ulottuvat yhteysväliä pidemmälle Pirkkalan ja Jyväskylän suuntiin (vt 3 ja
vt 9). Suuret liikennemäärät heijastuvat myös tarkastelujakson onnettomuusmääriin, jotka ovat selvästi alueellista keskiarvoa korkeammat.
Tarkastelualueen väylät valtatiet 3 ja 9 ovat osa valtakunnallista pääväyläverkkoa ja sen palvelutasoluokkaa
I (LVM:n pääväyläasetus 11.12.2018). Asetuksen perusteella keskeisiä väyläverkon palvelutasotekijöitä ovat
matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Ne kuuluvat myös Euroopan laajuiseen TEN-T liikenneverkkoon.

Liikennemäärät ja liikenne-ennuste
Vuonna 2018 Tampereen läntisellä kehätiellä (vt 3) keskivuorokausiliikenne (KVL) vaihteli 40 500 ja 53 600
ajoneuvon välillä ollen korkeimmillaan Sarankulman ja Lakalaivan eritasoliittymien välillä. Tampere–Helsinkimoottoritien (vt 3) pohjoispäässä välillä Kulju–Lakalaiva KVL oli 30 000–43 000 ajoneuvoa vuonna 2018.
Suunnitelman mukainen uusi valtatien 3 linjaus Pirkkalan päässä sijoittuu Läntiselle kehätielle Pirkkalan ja
Linnakorven eritasoliittymien väliin, jossa KVL vuonna 2018 oli 43 700 ajoneuvoa. Lempäälän päässä linjaus
sijoittuu puolestaan Tampere–Helsinki-moottoritielle Puskiaisten eritasoliittymän kohdalle, jossa KVL vuonna
2018 oli 43 000 ajoneuvoa.
Vuonna 2013 KVL Läntisen kehätien osuudella oli 36 800 ajoneuvoa ja mainitulla Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 39 300 ajoneuvoa. Liikennemäärien kasvua vuosina 2013–2018 tapahtui Läntisen kehätien
osuudella 18,9 % ja Tampere–Helsinki moottoritien osuudella 9,5 %.
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Kuva 39. Pääväyläasetuksen mukainen väyläverkko Suomessa.

Kuva 40. Nykytilanteen mukaiset keskivuorokausiliikenteen (KVL) määrät tieosuuksittain. (Tierekisteri, 2018)

Tampereen läntisellä kehätiellä raskaan liikenteen keskivuorokausiliikenne (KVLRAS) vaihteli 3 100 ja 4 000
ajoneuvon välillä vuonna 2018, ollen suurimmillaan Sarankulman ja Lakalaivan eritasoliittymien välillä.
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Raskaan liikenteen osuus KVL:stä oli Läntisen kehätien osuudella 8,1 % ja Tampere–Helsinki-moottoritien
osuudella 7,8 %. Prosenttiosuudet ovat Suomen päätieverkolle tyypillisiä, mutta määrät ovat suuria.
Vuonna 2013 KVLRAS vaihteli Läntisellä kehätiellä 2 900 ja 3 400 ajoneuvon välillä ollen jälleen suurin Sarankulman ja Lakalaivan eritasoliittymien välillä. Pirkkalan kohdalla KVLRAS oli 3 300 ajoneuvoa ja sen osuus
KVL:stä oli 8,9 %. Lempäälän kohdalla KVLRAS oli 3 400 ajoneuvoa ja sen osuus KVL:stä oli puolestaan
7,8 %. Raskaan liikenteen osuus on pysynyt ennallaan viimeisten vuosien aikana.
Keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL) vuonna 2018 oli Läntisen kehätien osuudella 48 800 ajoneuvoa ja Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 45 000 ajoneuvoa. KAVL on läntisen kehätien osuudella 11,7 % KVL:ää
suurempi ja Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 4,7 % KVL:ää suurempi.
Raskaan liikenteen keskiarkivuorokausiliikenne (KAVLRAS) oli vuonna 2018 Läntisen kehätien osuudella
4 700 ajoneuvoa ja Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 4 300. Arkiliikenteen osuus KVL:stä korostuu
erityisesti Tampereen läntisellä kehätiellä. Raskaan liikenteen määrät ovat arkisin selvästi suurempia molemmilla tarkasteltavilla tieosuuksilla.

Kuva 41. Ennuste keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä vuodelle 2030 nykyisen kaltaisella maantieverkolla.
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Kuva 42. Ennuste keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä vuodelle 2030. Ennusteessa on mukana valtatien 3
oikaisu ja 2-kehä. Maankäyttöä on kehitetty 2-kehän yhteydessä.

Liikenneturvallisuus
Vuosina 2014–2018 tarkastelualueella on tapahtunut 284 liikenneonnettomuutta, joista 53 on aiheuttanut
henkilövahinkoja. Vuositasolla keskiarvo on siten 57 onnettomuutta, joista 11 on johtanut loukkaantumiseen
tai kuolemaan. Pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet tilastossa vuoden
2015 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että poliisi ei lähtökohtaisesti ole käynyt enää tarkistamassa eläinonnettomuuksia, joista ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Tässä tarkastelussa on otettu huomioon valtatien 3 lisäksi
rampit ja ramppien liittymät. Vuoden 2018 osalta kyseessä ei ole vielä lopullinen tilasto (tieto 15.4.2019).

Vt 3 Lempäälä–Pirkkala: poliisin tietoon tulleet
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Kuva 43. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet tarkastelualueella vuosittain vuosina 2014–2018. Vuoden 2015 jälkeen pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tilastollinen kattavuus on aiempaa heikompi,
koska poliisi ei enää ole käynyt tarkistamassa kaikkia ilmoitettuja eläinonnettomuuksia.

Onnettomuuksien sijoittumista tarkasteltaessa selvästi suurin onnettomuuskasauma sijoittuu Sääksjärven
kohdalle. Eritasoliittymän ramppien liittymissä on tapahtunut viiden vuoden aikana yhteensä 8
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henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta (hvjo, hvj-onnettomuus), puolet itäisessä ja puolet läntisessä
ramppiliittymässä. Ramppiliittymien parantaminen pisaraliittymiksi on parhaillaan käynnissä vuonna 2019. Lisäksi valtatielle 3 Sääksjärven liittymän alueella tai lähituntumassa on tilastoitu kuusi hvj-onnettomuutta, mikä
johtunee suurelta osin puutteellisesta geometriasta ja lyhyehköistä liittymiskaistoista.
Toinen hvj-onnettomuuksien kasauma sijoittuu Sarankulman eritasoliittymän pohjoiseen ramppiliittymään,
jossa on sattunut kolme hvj-onnettomuutta. Myös Tampere E -eritasoliittymän alueella on tapahtunut useita
hvj-onnettomuuksia, mutta ne ovat hajautuneet laajalti liittymän eri osiin.
Mikäli otetaan huomioon myös pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneet, poliisin tietoon tullet onnettomuudet,
edellisten lisäksi nousee esiin selvä kasauma Särkijärven liittymän ramppien eteläpäässä. Myös Sarankulman ja Lakalaivan liittymien välillä on tapahtunut huomattavan paljon onnettomuuksia.
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Kuva 44. Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tarkastelualueella vuosina 2014–2018.

Onnettomuusluokittain tarkasteltuna selvästi eniten on tapahtunut yksittäisonnettomuuksia, noin puolet henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (27 hvjo) ja 42 % kaikista onnettomuuksista (119). Toinen melko
suuri luokka on peräänajo-onnettomuudet, 21 % hvj-onnettomuuksista (11 hvjo) ja 27 % kaikista onnettomuuksista (78). Tarkastelualueen kahdesta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta toinen on luokiteltu yksittäisonnettomuudeksi ja toinen kääntymisonnettomuudeksi.
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Vt 3 Lempäälä–Pirkkala: poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 2014–2018
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Kuva 45. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet onnettomuusluokittain tarkastelualueella vuosina 2014–2018. Vuoden 2015 jälkeen pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tilastollinen kattavuus on aiempaa
heikompi, koska poliisi ei enää ole käynyt tarkistamassa kaikkia ilmoitettuja eläinonnettomuuksia.

Verrokkiryhmiin nähden tarkasteltavan tiejakson onnettomuustiheys on huomattavan korkealla tasolla (51,5
hvj-onnettomuutta 100 tiekilometriä kohden). Tämä on yli kolminkertainen tiheys Pirkanmaan kaikkiin valtateihin nähden. Koko maan valtateiden keskiarvoon nähden luku on lähes viisinkertainen ja kaikkiin moottoriteihin nähden yli kaksinkertainen. Vaikka tarkastelualueen onnettomuusaineistoa karsittaisiin tiiviillä rajauksella siten, että mukaan luettaisiin vain valtatielle 3 kirjatut onnettomuudet (ei ramppeja eikä ramppiliittymiä),
tiheys olisi silti 32,1 eli selvästi kaikkia verrokkiarvoja korkeampi.

Vt 3 Lempäälä–Pirkkala, onnettomuustiheys
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Kuva 46. Tarkastelualueen hvj-onnettomuustiheys 2014–2018 sekä vertailuarvoja muilta teiltä vuosilta 2014–2017.

Onnettomuusasteella mitaten tarkastelualueen turvallisuustilanne on melko keskimääräisellä tasolla (3,4 hvjonnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden) vertailuryhmiin nähden. Pirkanmaan ja koko maan
valtateiden keskiarvot ovat hiukan tätä korkeampia, koko maan moottoriteiden keskiarvo puolestaan vähän
matalampi.
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Vt 3 Lempäälä–Pirkkala, onnettomuusaste
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Kuva 47. Tarkastelualueen hvj-onnettomuusaste 2014–2018 sekä vertailuarvoja muilta teiltä vuosilta 2014–2017.

Joukkoliikenne
Suunniteltavalla tiejaksolla joukkoliikenne painottuu pitkämatkaiseen pikavuoroliikenteeseen Tampereen keskustasta etelään, mm. Helsingin ja Turun suuntiin. Sääksjärven eritasoliittymän yhteydessä on vilkas pikavuoropysäkki, jonka palvelutaso on parantumassa lähitulevaisuudessa, kun liittymän yhteyteen valmistuu liityntäpysäköintialue ja liityntäyhteyksien palvelutaso paranee ramppien päiden uusien pisaraliittymien myötä.
Seudullinen ja etenkin paikallinen linja-autoliikenne Tampereen keskustasta etelään kulkee pääasiassa rinnakkaistietä, eli enimmäkseen seututietä 130 pitkin. Myös läntisellä kehätiellä on vain vähän seudullista tai
paikallista linja-autoliikennettä johtuen pitkälti voimakkaasti säteittäisliikenteeseen painottuvasta seudun joukkoliikennejärjestelmästä.

Erikoiskuljetukset
Valtatie 3 Lakalaivan eritasoliittymän ja Linnakorven eritasoliittymän välillä kuuluu suurten erikoiskuljetusten
verkkoon (SEKV). Valtatie 3 Kuljun eritasoliittymän ja Tampereen eteläisen eritasoliittymän välinen valtatieosuus ei kuulu suurten erikoiskuljetusten verkkoon vaan erikoiskuljetukset käyttävät moottoritien rinnakkaistieverkkoa.

Jalankulku ja pyöräily
Valtatie 3 on suunnittelujaksolla jo nykytilassa kokonaisuudessaan moottoritietä. Tämän vuoksi se ei palvele
lainkaan jalankulkua tai pyöräilyä. Valtatien kanssa risteävät yhteydet kulkevat valtatien puolelta toiselle ylitai alikulkukäytävien kautta tai eritasoliittymien yhteydessä. Uuden valtatielinjauksen suunnittelussa tuleekin
kiinnittää huomiota siihen, ettei tärkeitä yhteyksiä katkea ja että yli- tai alikulkujärjestelyt toteutetaan tarvittaviin kohtiin. Yhteystarpeet uuden valtatielinjauksen poikki painottuvat nykytilassa virkistysreitteihin.
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4 Vaihtoehdot
4.1 Vaihtoehtojen muodostaminen
Vaihtoehdot on muodostettu alustavien tavoitteiden, aikaisempien suunnitelmien ja selvitysten perusteella.
Vaihtoehtoja tarkennetaan tarvittaessa ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. YVA-prosessin periaatteisiin kuuluu tarkastella uusien linjausvaihtoehtojen lisäksi myös nykyisen tieverkon kehittämiseen perustuvia ratkaisuja.
Vuonna 2017 hyväksytyssä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 valtatie 3 välillä Kuljun eritasoliittymä –
Puskiaisten eritasoliittymä, välillä Pirkkalan haarauma – Pirkkalan eritasoliittymä sekä välillä Sarankulman
eritasoliittymä – Lakalaivan eritasoliittymä on osoitettu merkittävästi parannettavaksi moottoriväyläksi. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevien moottoriteiden lisäkaistat sekä nykyisen tien parantaminen moottoritieksi. Puskiaisten eritasoliittymän pohjoispuolelle ja valtatien 9 väliin jäävä valtatien 3 osuus, samoin kuin
Sarankulman ja Pirkkalan haarauman eritasoliittymän välinen tieosuus ovat osoitettu merkinnällä Moottoriväylä. Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala osoitettu merkinnällä uusi moottoriväylä. 2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi
osoitettu uuden tien merkinnällä uusi tie.

4.2 Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat vaihtoehto 0+ sekä kehittämisvaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä parantamistoimenpiteitä. Kehittämisvaihtoehdoista vaihtoehto 1
sisältää valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen – Linnakorpi ja vaihtoehto 2 valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan. Kehittämisvaihtoehdot sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) toteuttamisen välille Tampere – Pirkkalan lentoasema – Sääksjärven eritasoliittymä.
Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjauksen osalta
kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan siten, että vaihtoehto A sijaitsee Pulkajärven Naturaalueen eteläpuolella ja vaihtoehto B Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella. Vaihtoehto A on Pirkanmaan
maakuntakaavan mukainen 2-kehätien linjaus. Vaihtoehtoja verrataan vaihtoehtoon 0, jossa tieverkolle ei
esitetä parantamistoimenpiteitä.

4.2.1 Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdossa 0+ valtatie säilyy nykyisellään eli valtatie on nykyinen nelikaistainen moottoritie. Nopeusrajoituksena ovat muuttuvat nopeusrajoitukset, joissa suurin nopeusrajoitus on 120 km/h. Moottoritien liittymät
ovat eritasoliittymiä. Nykyiselle valtatielle tehdään pieniä parantamistoimenpiteitä:
•

•
•
•
•
•

Liikenteen telematiikka, johon kuuluvat muuttuvat nopeusrajoitukset, muuttuvat varoitusmerkit ja
tiedotusopasteet sekä mahdolliset ajoradan yläpuoliset muuttuvat tiedotusopasteet. Suunnitteluosuudella voidaan käyttää tieosuuksista riippuen 60, 70, 80,100 tai 120 km/h nopeusrajoitusta, joka
valitaan normaalitilanteessa automaattisesti
Valaistuksen toteuttaminen Kuljun ja Sääksjärven välille
Puskiaisten eritasoliittymä parannetaan jatkamalla nykyisiä erkanemiskaistoja
Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamalla etelän suunnan erkanemiskaistaa
Toteutetaan sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien välille
Meluntorjunnan toteuttaminen ainakin Sääksjärven kohdalle ja muihin merkittäviin kohteisiin
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Kuva 48. Vaihtoehto 0+.

4.2.2 Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus välillä Puskiaisten eritasoliittymä – Pirkkalan eritasoliittymä.
Uusi valtatielinjaus on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukainen linjaus. Valtatien 3 suunnitteluosuus on
noin 15 kilometriä, josta uutta linjausta on noin 10 kilometriä. Vaihtoehdon mitoitusnopeus on 120 km/h muulla
tieosuudella paitsi Pirkkalan eritasoliittymän päässä mitoitusnopeus on 100 km/h.
Vaihtoehtoon kuuluvat toimenpiteet ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Puskiaisten eritasoliittymien välillä toteuttamalla valtatielle lisäkaistat, moottoritien poikkileikkaus on 3+3 -kaistainen moottoritie
Uusi valtatielinjaus toteutetaan Puskiaisten ja Pirkkalan eritasoliittymien välille. Uuden valtatielinjauksen poikkileikkaus on 2+2 -kaistainen moottoritie
Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamalla etelän suunnan erkanemiskaistaa
Toteutetaan sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien välille
Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille
2- kehätien toteuttaminen
Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla muun muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80120 km/h ja muuttuvat liikennemerkit tai varoitusopasteet.

Vaihtoehto on esitetty myös YVA-ohjelman liitteessä.
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Kuva 49. Vaihtoehto 1.

Kuva 50. Valtatien 3 uuden tielinjauksen tyyppipoikkileikkaus.
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4.2.3 Vaihtoehto 2
Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 välillä Kuljun eritasoliittymä - Pirkkalan eritasoliittymä.
Vaihtoehto ei toteuta voimassa olevaa maakuntakaavaa. Valtatien suunnitteluosuus on noin 20 kilometriä.
Suunnitteluosuuden mitoitusnopeus on 100-120 km/h.
Vaihtoehtoon kuuluvat toimenpiteet ovat:
•
•
•
•
•

Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Särkjärven eritasoliittymien välillä toteuttamalla valtatielle
lisäkaistat, moottoritien poikkileikkaus on 3+3 -kaistainen moottoritie
Toteutetaan sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille
Meluntorjunnan toteuttaminen melualueille
2- kehätien toteuttaminen
Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla muun muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80120 km/h ja muuttuvat liikennemerkit tai varoitusopasteet.

Vaihtoehto on esitetty myös YVA-ohjelman liitteessä.

Kuva 51. Vaihtoehto 2.

74

Kuva 52. Valtatien 3 lisäkaistojen tyyppipoikkileikkaus.

4.2.4 2-kehätien vaihtoehdot
Vaihtoehto A sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella ja vaihtoehto B Pulkajärven Natura-alueen
pohjoispuolella. Vaihtoehto A on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen 2-kehätien linjaus. 2-kehätien
suunnitteluosuus on noin 9 kilometriä. Kehätien mitoitusnopeus on 60 – 80 km/h. Kehätien poikkileikkaus on
2-kaistainen väylä, tilavaraus tehdään nelikaistaiselle väylälle. Kehätien ja valtatien 3 liittymä on eritasoliittymä, muut kehätien liittymät ovat tasoliittymiä. Kehätien viereen toteutetaan jalankulku- ja pyöräilytie.

Kuva 53. 2-kehätien vaihtoehdot.
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Kuva 54. 2-kehätien poikkileikkaukset.
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5 Vaikutusten arvioinnin lähtökohtia
5.1 Arvioitavat vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen
tai toiminnan aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja
maankäyttöön. Tiehankkeessa arvioidaan huolellisesti myös liikenteelliset vaikutukset, vaikka YVAlainsäädäntö ei sitä edellytä. Liikenteelliset vaikutukset kytkeytyvät monin tavoin ympäristövaikutuksiin esimerkiksi liikennemäärien kehityksen kautta. Esimerkiksi meluvaikutus riippuu liikenteen määrästä. Liikenteen
turvallisuusvaikutukset liittyvät ympäristöön siten, että onnettomuuksilla voi olla vakavia ympäristövaikutuksia
(esim. öljyonnettomuudet). Liikkumisen turvattomuus liittyy myös ihmisten elinympäristöön ja jokapäiväiseen
liikkumiseen. Myös taloudelliset vaikutukset YVA-selostuksessa tuodaan esille taustatietona palvelemaan
suunnittelua, mutta ne eivät vaikuta ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätöksiin.
Tässä YVA-ohjelmassa on esitetty alustava maankäytön, ympäristön ja liikenteen nykytilanne. Sen perusteella arvioinnin painopistealueita ja ongelmia ovat seuraavat:
•

maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset

•

asutukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset

•

viheralueisiin ja luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset.
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Kuva 55. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset.

5.2 Vaikutusalue
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuu vaikutuksen luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset
kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu vain paikallisiin olosuhteisiin, osa koskettaa
laajoja seudullisia kokonaisuuksia. Vaikutus voi olla luonteeltaan pistemäinen tai alueellinen. Maantien ja
kadun rakentamisen vaikutusalueen laajuus vaihtelee muutamista metreistä (erityisesti luonto) useisiin kilometreihin (erityisesti liikkuminen ja maankäyttö). Vaikutusalueen määrittely on YVA-ohjelmassa alustava ja
sen tarkentaminen kuuluu vaikutusten arviointiin.
Suorat vaikutukset ovat tunnistettavissa nimenomaan väylän välittömässä läheisyydessä. Ne aiheutuvat väylän uusista rakenteista ja liikenteen häiriötekijöistä. Väylän alle voi jäädä arvokkaita kohteita ja se voi aiheuttaa estettä liikkumiselle. Liikenteen tyypillinen vaikutus on liikennemelu. Valtatien aiheuttaman melun yli 55
dB alue ulottuu avoimessa maastossa mm. liikennemäärästä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja
tien mäkisyydestä riippuen enimmillään 100-200 metrin päähän. Vaikutukset liikenteeseen, liikkumiseen,
sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä laajimmin aluerakenteeseen ovat luonteeltaan välillisiä
ja ulottuvat hyvin laajalle.
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Kuva 56. Alustava vaikutusalue.

5.3 Menetelmät ja lähtötiedot
Vaikutusten arvioinnin menetelmät ja tärkeimmät lähtötiedot on esitetty vaikutusryhmittäin luvussa 6. Menetelmät ovat pääosin tiehankkeista saatujen kokemusten mukaan hyviä menetelmiä, mutta niitä tarkennettaessa on pohdittu tämän hankkeen erityistarpeita. Tehtävät selvitykset on suunniteltu viranomaisten kanssa
yhteistyönä jo YVA-ohjelmaa valmisteltaessa ja siten on pyritty varmistamaan tietopohjan riittävyys ympäristövaikutusten arviointiin. Lähtötietoina käytetään tiehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tyypillisiä
lähtötietoja, joita on täydennetty viranomaisten antamien kommenttien perusteella.

5.4 Vaikutusten merkittävyys
Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset. Vaikutusten merkittävyys korostuu entistä vahvemmin uudistuneessa YVA-laissa. Merkittävät vaikutukset hahmottuvat vaiheittain tarkentuen. Keskeisten vaikutusten tunnistamista aloitetaan YVA-ohjelmaa laadittaessa nykytilanteen analyysin ja alkuvaiheen vuoropuhelun perusteella. Todennäköisesti merkittävät vaikutukset käsitellään tarkemmin YVA-selostuksessa. Termi ”todennäköisesti merkittävä vaikutus” tulee YVA-laista. Hankkeesta vastaavan tehtävänä on esittää YVA-selostuksessa todennäköisesti merkittävät vaikutukset, kun taas
yhteysviranomainen toteaa hankkeen merkittävät vaikutukset YVA-selostuksessa annetussa perustellussa
päätelmässä (YVA-laki 23 §).
Tässä hankkeessa merkittävyys määritellään vertaamalla hankkeesta aiheutuneen muutoksen suuruutta ja
vaikutuskohteen herkkyyttä. Merkittävyyden arvioinnissa käytetään viitteenä ja tukena IMPERIA-hanketta
(IMPERIA=Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa). Vaikutuksen merkittävyyden arvioiminen perustuu kohteen tai alueen herkkyyteen ja
vaikutuksen muutoksen suuruuteen. Merkittävyys kokonaisuutena muodostetaan asiantuntijan kokonaisarvioina eri tekijöistä.
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Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä nykytilassaan. Niihin kuuluu
keskeisesti kyky vastaanottaa hankkeen aiheuttama muutos. Herkkyys on siis vaikutuksen kohteen tai alueen
ominaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. seuraavat:
•

Lainsäädäntö asettaa suojelumääräyksiä tai rajoituksia tai suosituksia/ohjelmia, jotka lisäävät kohteen
suojeluarvoa (esim. luonnonsuojelualue, uhanalaiset lajit).

•

Alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys voi liittyä esimerkiksi taloudellisiin, sosiaalisiin tai luontoarvoihin. Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa otetaan huomioon myös haitan/hyödyn kokijoiden määrä ja
kokemus.

•

Alttius muutoksille kuvaa sitä, kuinka herkästi kohde reagoi valtatiehankkeen aiheuttamaan muutokseen. Esimerkiksi hiljainen alue on herkempi lisääntyvälle melulle kuin alue, jossa on jo nykytilanteessa
melua.

Vaikutuksen suuruus kuvaa itse vaikutuksen ominaispiirteitä. Suuruuden määrittelyyn vaikuttaa monet tekijät, joista tärkeimpiä ovat seuraavat:
Vaikutuksen voimakkuus kuvaa itse vaikutuksen fyysistä ulottuvuutta. Voimakkuuden mittaamiseen voidaan
käyttää mittareita, esimerkiksi melun kohdalla äänenpainetasoa (dB). Toisaalta maisemallisen vaikutuksen
voimakkuuden määrittäminen on luonteeltaan laadullista asiantuntija-arviota. Usein vaikutuksen voimakkuus
pienenee mentäessä kauemmaksi kohteesta. Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen.
•

Laajuus kuvaa sitä, kuinka laajalla alueella vaikutus on havaittavissa.

•

Kesto määrittää, kuinka kauan vaikutus on havaittavissa. Kesto on suhteutettu sekä hankkeen rakennusaikaiseen kestoon ja toiminnanaikaiseen kestoon.

•

Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan osa-alueittain käyttäen pääosin viisiasteista luokittelua (Taulukko
2), jossa vaikutus on voi olla kielteinen tai myönteinen.

Kuva 57. Vaikutusten arvioinnin kehikko (lähteenä Imperia-hanke).
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Taulukko 2. Merkittävyyden luokittelun käsittely YVA-selostuksessa.
Muutoksen suuruus
Suuri

Kohtalainen

Pieni

Vaikutus-

Suuri

Erittäni suuri

Erittäin suuri tai suuri

Kohtalainen

alueen tai

Kohtalainen

Erittäin suuri tai suuri

Kohtalainen

Kohtalainen tai vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen tai vähäinen

Vähäinen

kohteen
herkkyys

++

Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus

+

Vähäinen tai kohtalainen myönteinen vaikutus

0

Neutraali muutos tai ei vaikutusta

-

Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

--

Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus

5.5 Raportointi ja materiaaliperiaatteet
YVA-menettelyssä hyödynnetään materiaalia, joka vastaa vuonna 2017 uudistuneen YVA-lain ja Liikenneviraston ohjeiden vaatimuksiin. YVA-selostus laaditaan ottaen huomion VN asetus YVA-menettelystä
(277/2017) 3 § ja 4§ sisältövaatimuksineen. YVA-selostuksessa sekä yleissuunnitelmassa panostetaan ymmärrettävään ja havainnolliseen raporttiin. Tavoitteena on tuottaa materiaalia, josta hahmotetaan oleelliset
asiat ja ymmärretään yksittäisten vaikutusten merkitys osana kokonaisuutta. Haasteena on ottaa huomioon
raporttien moninainen kohderyhmä, johon kuuluvat sekä tavalliset ihmiset että viranomaiset.
Raportoinnissa periaatteena on, että keskitytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin asioihin. Näin vältetään raportin paisuminen ja sitä kautta sen luettavuuden heikkeneminen. Yksityiskohtaisia tietoja voidaan
sisällyttää erillisiin liiteraportteihin (luonto, arkeologia). Raporttien luettavuutta parantaa se, että rakenteessa
käytetään paljon teemakarttoja, taulukoita ja luetelmia. Tärkeimpien arvokkaiden kohteiden luetteloihin ja taulukoihin integroidaan sekä kohdekuvaus että YVA-selostuksessa ja yleissuunnitelmassa kohteeseen kohdistuva vaikutus (IMPERIA-merkittävyysasteikko huomioiden).
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Kuva 58. YVA-selostuksen pääsisältö.

5.6 Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yksi tärkeimpiä osioita on vaihtoehtojen vertailu. Sen tarkoituksena
on tukea myöhemmin tapahtuvaa päätöksentekoa kuvaamalla eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja ympäristövaikutusten näkökulmasta.
YVA-selostuksessa vaihtoehtojen kokonaisvertailu esitetään johtopäätösluvussa. Vaihtoehtojen vertailua varten kootaan tiivistävät yhteenvetotaulukot, joissa vaihtoehtojen vaikutuksia voidaan kuvata +/- -tyyppisellä
ottaen huomioon vaikutuksen merkittävyyden luokat. Vaikutusten yhteismitattomuuden vuoksi vertailun johtopäätöksissä kuvataan täsmällisesti ne tekijät, joita on painottuneet vaikutusten merkittävyyden perusteella.
Vaikutukset esitetään lisäksi yhdellä tai kahdella erillisellä yhteenvetokartalla. Niihin nostetaan hankkeen herkimmät kohteet, niihin kohdistuvat vaikutukset, todennäköisesti merkittävät vaikutukset ja mahdollisesti jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat. Tämä kartta tukee johtopäätöksiä ja toimii hyvänä esittelymateriaalina.

5.7 Kartat ja havainnollistaminen
Työssä panostetaan informatiivisen paikkatiedon keräämiseen ja siihen liittyvään tiedonhallintaan, mikä palvelee digitaalista tietovaihtoa, tietomallinnusta ja materiaalin havainnollisuutta. Työtapaan kuuluu
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paikkatietojen monipuolinen käyttö ja aineiston dokumentointi paikkatietona. Aineisto koottuna paikkatietoohjelmaan toimii tietovarastona, jossa on keskeiset huomioon otettavat ympäristö- ja maankäyttöasiat. Hankkeen paikkatietoaineistoa voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa ja seurannassa.
Havainnollistamista palvelevat monipuoliset teemakartat: Teemakartoilla esitetään ympäristön nykytilanne
sekä vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset. Vaikutuksia kuvaaville teemakartoille voidaan lisätä melun nyky- ja ennustetilannetta kuvaavat meluvyöhykkeet vaihtoehdoittain. Melukartat ovat visuaalisesti selkeät, jossa läpinäkyvien meluvyöhykkeiden alla näkyy peruskartta. Asutuksen sijaintia suhteessa meluvyöhykkeisiin korostetaan rakennus- ja huoneistorekisteristä saatavalla pisteaineistolla.

5.8 Yhteisvaikutukset
Lähtökohtaisesti ympäristövaikutukset voimistuvat, mikäli hanketta ollaan sijoittamassa alueelle, jossa ennestään on jo ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu paljon muita maankäytön kehittämisen liittyviä hankkeita. Niiden kanssa väylällä muodostuu todennäköisesti mm. maankäytön, liikenteen, luonnonympäristön, kulttuuriympäristön ja ihmisvaikutusten kannalta keskeisiä yhteisvaikutuksia.
Yhteisvaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kaikki ne hankkeet, jotka yhdessä toistensa kanssa todennäköisesti voivat vaikuttaa käsiteltävänä olevan hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyteen. Uusi väylä
itsessään aiheuttaa yhdessä ympäristön muuttumista kuin väylä yhdessä siihen kytkeytyvän maankäytön
kanssa. Hankkeista yhteisvaikutuksista tarkastellaan esimerkiksi Lempäälän Sääksjärven kiviaineishanketta.
YVA-lainsäädännön näkökulmasta yhteisvaikutukset-termiä voidaan käyttää tilanteissa, joissa samalle maantieteelliselle alueelle kohdistuvat useasta eri hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. YVA-laki viittaa
”hyväksyttyihin hankkeisiin”, mutta asiaa ei määritellä tarkemmin. Verkottuvien yhteyksien kautta vaikutukset
ulottuvat laajalalaisesti muun maankäytön ja liikenteen kehittämiseen, joilla on taas itsessään paikallisia vaikutuksia. Toisaalta syy-seuraussuhteet ovat vaikeammin todennettavissa, kun kyse on välillisistä vaikutuksista. Maakunnallisesti merkittävillä liikenneratkaisuilla on huomattavia vaikutuksia laajalti hankealueen ulkopuolella liikenneväylien verkottamassa rakenteessa. Uuden väylän suunnittelu kuitenkin kytkeytyy maankäytön ja liikenteen tarpeisiin, eikä sitä voi käsitellä irrallisena maankäytön kehittämisestä. Ilman maankäytön
tarpeita uudelle väylälle ei ole investointitarpeita. Toisaalta maankäyttö ja yritystoiminta eivät voi kehittyä ilman sujuvia liikenneyhteyksiä.

Kokoavana näkökulmana ekosysteemipalvelut
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan yhtenä näkökulmana ekosysteemipalvelut. Niillä tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle, yhteiskunnalle ja muulle luonnolle. Työssä tunnistetaan keskeisimmät ekosysteemipalvelut ja arvioidaan vaikutukset niihin asiantuntija-arviona. Lisätietoja: Ekosysteemipalvelut väylänpidossa ja liikenteessä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
53/2011.

5.9 Haittojen torjunta ja lieventäminen
Haittojen torjunta ja lieventäminen ovat tärkeä osa väylien suunnittelua ja sen merkitys korostuu osana uudistunutta YVA-menettelyä. Tiehankkeissa on käytössä laaja valikoima eritasoisia keinoja. Suunnitteluratkaisuja haettaessa pyritään ottamaan huomioon ratkaisujen taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä määritellään alustavat toimenpiteet, joiden avulla arvioituja
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haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä, rajoittaa tai poistaa. Merkittävien haittojen lieventämis- ja ehkäisykeinoja esitetään YVA-selostuksessa järjestelmällisesti vaikutuslajeittain ja yhteenvetona. YVA- ja yleissuunnitelma vaiheessa haasteena on se, että monet vaihtoehtojen lieventämistoimenpiteet suunnitellaan ja
vahvistetaan vasta jatkosuunnittelun aikana tai maankäytön suunnittelussa. Tähän vastataan tunnistamalla
epävarmuustekijät ja riskit sekä antamalla suositukset väylien seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.
Kompensaatio on mahdollinen keino korvata ympäristöhaittoja silloin, kun hankkeessa suunnitellut toimenpiteet ympäristöhaittojen välttämiseksi ja lieventämiseksi eivät riitä. Sillä tarkoitetaan ympäristölle aiheutuvan
haitan poistamista samassa määrin kuin sitä aiheutetaan (”samaa samalla”). Tavoitteena on, että hankkeesta
ei aiheudu ympäristöllistä nettomenetystä. Esimerkkinä voi olla suojellun lajin (esim. liito-orava) menetettävien esiintymisalueiden tai niiden osien kompensoiminen toisella alueella tai kiinteistöjen maanvaihdot. YVAmenettelyn aikana voidaan tunnistaa kompensaation tarpeita jatkosuunnitteluun harkittavaksi.

Haittoja ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:
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•

Tien linjaus ja tasaus suunnittelu siten, että tien rakenteisiin vaadittavat maamassat saadaan pääosin
tiealueelta.

•

Meluntorjunnalla rajoitetaan melun leviämistä tai pienennetään nykytilanteen meluhaittoja.

•

Tieympäristö viimeistellään maaston muotoilulla ja istutuksilla.

•

Asukkaiden ja eläimistön kulkuyhteydet pyritään turvaamaan suunnittelemalla ali- ja ylikulkuja.

6 Vaikutusten arvioinnin menetelmät
vaikutusryhmittäin
6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja
aluekehitykseen
Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan eri aluetasoilla. Arvioinnissa
tunnistetaan, millä tavoin hanke vaihtoehtoineen tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakunnallisten ja seudullisten kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa näkökulmana on se, kuinka liikenneverkko ja ratkaisut tukevat tavoiteltua maankäyttöä. Paikallisella tasolla tarkastellaan yrityksiä, asutusta ja muita paikallisia
toimintoja sekä maankäytön suunnitelmia. Vaikutusten arviointiin liittyy maa- ja metsätalouteen kohdistuvien
vaikutusten arviointi. Vaihtoehtojen suhde kiinteistöihin kuvataan yleispiirteisesti kiinteistörajojen perusteella.
Maankäytön tilanne ja tavoitteet selvitetään kuntien sekä maakuntaliiton tietojen perusteella. Keskeisenä lähtötietona toimivat maakuntakaava, yleis- ja asemakaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Tietoja saadaan myös YVA-ohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vuorovaikutuksesta hankeryhmän
ja osallisten kanssa. Lähtötietoina käytetään myös karttoja, ilmakuvia, rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä
maastotietokantaa. Lisäksi tietoa alueen maankäytöstä tarkennetaan maastokäynneillä.
Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona yhteistyössä hankeryhmän maankäytön suunnittelun toimijoiden
kanssa. Vaikutusten arvioinnista vastaa FM Taina Klinga yhdessä vaikutusten arvioinnin muun työryhmän
kanssa.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Pääväylien parantamisen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat luonteeltaan laajoja ja välillisiä – suoria seurauksia yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ei voida yleensä osoittaa eikä vaikutusaluetta voi määritellä yksiselitteisesti. Kun tarkastellaan hanketta osana päätieverkon kehittämistä, vaikutukset ovat maakunnan ja jopa valtakunnan rajojen yli ulottuvia. Parannukset liikenneverkossa mahdollistavan maankäytön
kehittämisen, sillä liikenneyhteydet ovat kriittinen tekijä uusien toimintojen sijoittumisessa. Päätien parantaminen vaikuttaa yleensä asutuksen, työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden sijoittumiseen. Erityisesti
eritasoliittymillä on usein suuri vaikutus maankäytön kehittämiseen, sillä ne ovat tyypillisesti liikennehakuisten toimintojen ja kaupan kannalta vetovoimaisia paikkoja. Riskinä on, että uudet kaupalliset palvelut
vähentävät keskustan palveluiden käyttöä. Sujuvat yhteydet alueille parantavat saavutettavuutta, mikä on
maankäytön kehittymisen kannalta tavoiteltavaa. Yhteyksien merkittävä parantuminen saattaa lisätä hajaasutusalueiden vetovoimaa asuinpaikkana. Toisaalta yhteyksien paraneminen voi kuitenkin merkitä paikallista maankäytön tiivistymistä.
Valtatien parantamisen välittömät ja suorat vaikutukset maankäyttöön ovat luonteeltaan paikallisia, ja niiden voidaan katsoa vaikuttavan valtatien lähialueen maankäyttöön, kiinteistöihin, kulkuyhteyksiin ja jopa
rakennuksiin. Kiinteistötasolla suurimmat vaikutukset aiheutuvat uuteen sijaintiin rakennettavasta tiestä,
jolloin se pirstoo lähes aina kiinteistöjä. Tien toiselle puolelle jäävät jäännöskiinteistöt voivat järkevän käytön kannalta jäädä liian pieniksi tai hankalan kulkuyhteyden päähän. Uusi tie katkaisee myös olemassa
olevaa yksityistieverkostoa ja muuttaa kiinteistöjen vanhoja kulkuyhteyksiä. Asuinkiinteistöille uudesta
tiestä voi aiheutua erilaisia immissiohaittoja (esimerkiksi meluhaitta).
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Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sen suhteen, kuinka hanke muuttaa nykyistä maankäyttöä, vaikuttaa tulevaan maankäyttöön tai kuinka paljon hanke aiheuttaa haittaa tai hyötyä
toiminnoille. Yhtenä kriteerinä on se, kuinka hanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakunnallisten ja seudullisten maankäyttövaikutusten arvioinnissa näkökulmana on se, kuinka liikenneverkko
ja ratkaisut tukevat tavoiteltua maankäyttöä. Merkittävyyden kriteerien määrittäminen ei ole selkeää vaikutusten välillisyyden vuoksi. Merkittävyydeltään suuret vaikutukset ovat tyypillisesti luonteeltaan laajoja ja
koskevat yhdyskuntarakennetta. Paikalliset vaikutukset ovat merkittävyydeltään yleensä vähäisiä, vaikka
yksittäiseen kohteeseen tai maankäytön toimintoon voi kohdistua merkittäviä vaikutuksia.
Arvioinnissa tunnistetaan kaavamuutostarpeet ja asia otetaan huomioon yhtenä kriteerinä, mutta kaavamuutoksen merkittävyys on tapauskohtaista. Maantielain (17 §) mukaan tien yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

6.2 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään vaikutuksia, joita väylien parantamisella on ihmisten
elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) sisältää sekä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) että terveysvaikutusten arvioinnin (TVA). Asiantuntija-arviona on tarkasteltu vaikutuksia asumisoloihin, asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, terveyteen, liikkumismahdollisuuksiin,
saavutettavuuteen, turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen ja paikalliseen identiteettiin
sekä palvelu- ja elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin. Liikkumista tarkastellaan yksilön näkökulmasta, kun
taas laajempi yhteiskunnallinen arviointi on käsitelty liikenteellisten vaikutusten yhteydessä. Näin arviointi
painottuu paikalliseen liikkumiseen.
Arvioinnissa hyödynnetään monipuolisesti osallistumista keskeisenä tiedon lähteenä, joten asiantuntija-arvio
yhdistyy merkittävästi osallisten kokemustietoon ja paikallistuntemukseen. Osallisia ovat alueen asukkaat,
yrittäjät, muut alueen toimijat sekä eri asiantuntijatahot. Tukea arviointiin saadaan työpajasta ja yleisötilaisuuksista sekä muuten vastaanottamalla palautetta eri kanavista (katso myös luku 2.2.). Lisäksi tietoa alueesta saadaan tarkastelemalla kartta- ja tilastoaineistoja (mm. väestötiedot, asutuksen keskittyminen, palveluiden ja virkistysreittien sijoittuminen) sekä tekemällä maastokäyntejä.
Vaikutusten arvioinnista vastaavat FT Tiina Ronkainen ja FM Taina Klinga yhdessä vaikutusten arvioinnin
työryhmän kanssa. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin osallistuu laajempi työryhmä mm. terveysvaikutusten osalta. Valtatien keskeinen vaikutus on melu, joten melulaskennat antavat tärkeää tietoa vaikutusten
arviointiin.
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Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pääosin liikenteen ja tierakenteiden aiheuttamista vaikutuksista. Suorat haitalliset vaikutukset ihmisten elinoloihin kohdistuvat tien välittömään läheisyyteen (alle 100 metriä), missä elinympäristö muuttuu eniten vaikutusalueella. Usein päätien läheisyys
heikentää asuinpaikan viihtyisyyttä, mutta vaikutuksen riippuu alueen lähtötilanteesta eli alueen herkkyydestä. Merkittävin liikenteen haitta on yleensä liikennemelu, johon voidaan yhdistää häiritsevyyden ohella
terveysvaikutuksia. Lähimaisemaan ja viihtyisyyteen kohdistuvat vaikutukset koetaan yksilöllisesti. Tiehankkeet muuttavat kulkureittejä, mutta samalla toimenpiteet parantavat päivittäisen liikkumisen sujuvuutta.Vaikutusten arviointi on ihmisiin kohdistuvien muutosten moniulotteista tarkastelua. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat osin synteesinä muista vaikutuksista (esimerkiksi maisema, melu, liikenne,
terveys). Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden kriteerejä ei voi yksiselitteisesti määritellä ja
vaikutuksen merkittävyys on aina tapauskohtaisesti tehty asiantuntija-arvio.
Jos päätietä parannetaan nykyisen tien paikalle, asutukseen kohdistuvat leimallisesti kielteiset ja myönteiset vaikutukset samanaikaisesti. Meluntorjunta vaikuttaa merkittävän myönteisesti viihtyisyyteen, vaikka
samalla tien rakenteet voivat lähentyä pihoja. Kielteisiä muutoksia ympäristössä voi kompensoida hyvin
liikenneyhteyksien paraneminen. Elinympäristön nykytilanne on tärkeä lähtökohta vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa. Väylä uudessa maastokäytävässä (paikka, jossa ei ole aiemmin tietä) muuttaa ympäristöä enemmän kuin olemassa olevan tien parantaminen. Toisaalta tiiviisti rakennetussa ympäristössä
eli taajama-alueella tien rakentaminen suhteutuu muuhun ympäristöön. Asumiseen kohdistuvaa suoraa
häiriötä voi lähtökohtaisesti pitää merkittävänä haittana, kun taas kulkureittien muutokset ovat vähäisiä
haittoja suhteessa vakavampiin haittoihin.
Keskeiset terveysvaikutukset hankkeen osalta liittyvät liikenneturvallisuuteen sekä liikenteen aiheuttamaan
meluun, päästöihin sekä rakentamisvaiheen pölyhaittoihin. Terveysvaikutuksia voidaan arvioida tilastollisesti väestötasolla, joten terveysvaikutuksiin ei voida ottaa suoraan kantaa. Asiantuntija-arvioina tuodaan
kuitenkin terveysriskejä esille.
Vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttaa vaikutuksen kohteena olevien ihmisten tai yhteisöjen määrä ja ominaisuudet. Jos haitan kärsijöitä on paljon, vaikutus on lähtökohtaisesti merkittävämpi kuin muutaman ihmisen kohdalla. Vaikutus voi olla kuitenkin erittäin suuri yksittäiselle ihmiselle, vaikka vaikutus ihmisiin ja
yhteisöihin kokonaisuutena olisi kohtalainen tai jopa vähäinen. Arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään
niin sanottuihin herkkiin väestöryhmiin. Niillä tarkoitetaan väestöryhmiä, joiden mahdollisuudet tehdä valintoja elinympäristön ja liikkumisen suhteen ovat valtaväestöä heikommat (esimerkiksi lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset). Näihin kohdistuvat vaikutukset saavat painoarvoa merkittävyyden arvioinnissa.

Elinympäristön
herkkyystaso ja
tärkeys

Vaikutuksen merkittävyyttä suurentavia

Vaikutuksen merkittävyyttä vähentäviä

tekijöitä

tekijöitä

•

Ei valtatietä / Ei muuta suurta infrastruktuuria ennestään.
Hiljainen alue.

•

Alueella on jo ympäristöhäiriöitä (esim.
teollisuusalueet, suuret väylät).

Maaseutumainen alue
Vanha, vakiintunut ympäristö.
Alueen identiteetin kannalta tärkeä
alue.
Omaleimainen maisema, yhtenäinen
kokonaisuus.

•
•

Tiiviisti rakennettu taajama-alue
Ympäristössä on silminnähtävää infrastruktuuria.
Alueen yhtenäisyys on rikkoutunut.
Maisemassa ei ole erityispiirteitä.

•
•
•
•
•

•
•
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Vaikutuksen merkittävyyttä suurentavia

Vaikutuksen merkittävyyttä vähentäviä

tekijöitä

tekijöitä

Asuinalue.
Loma-alue.
Virkistyskäyttö.
Koulu tai paiväkoti.

•

tärkeys

•
•
•
•

Vaikutuksen suu-

•

Ympäristön ominaispiirteet ja luonne
muuttuvat.
Vaikutus kohdistuu yhteisöön tai useisiin ihmisiin.
Vaikutus kohdistuu ns. herkkiin ihmisryhmiin.
Vaikutus kohdistuu laajalle alueelle.

•

Asuintalo joudutaan lunastamaan ympäristössä, joka on hyvä asumiseen nykytilanteessa.
Asuintalon pihapiiri kaventuu.
Kulkuyhteydet muuttuvat usean kilometrin matkalla.

•

Elinympäristön
herkkyystaso ja

ruus

•
•
•

Esimerkkejä tyy-

•

pillisistä tilanteista

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Ei asutusta, loma-asutusta, koulua tai
päiväkotia.
Ei virkistyskäyttöä.
Oleskelu alueella on satunnaista tai
luonteeltaan ohikulkua.
Ei aiheuta havaittavia muutoksia
elinympäristössä.
Nykyisen elinympäristön luonne säilyy.
Vaikutus kohdistuu yksittäisiin ihmisiin.
Pieni osa alueesta on vaikutuksen alaisena.
Ympäristöhäiriö ei lisäänny.
Asuintalo joudutaan lunastamaan ympäristössä, joka on huono asumiseen
nykytilanteessa.
Kulkuyhteys muuttuu alle kilometrin
(auto), alle puoli kilometriä (jalankulku,
pyöräily).

Kuva 59. Suunnittelualueen rakentamattomilla alueilla on maakunnallista virkistysarvoa.

6.3 Melu ja ilmalaatu
Melu ja ilmanlaatu arvioidaan asiantuntija-arviona. Arvioinnin tärkeimpänä tukena toimivat vaihtoehdoille
VE0+, VE1 sekä 2-kehätien VEA ja VEB laadittavat:
•

•
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laskennalliset melumallinnukset
o Melulaskennat laaditaan pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla 2m laskentakorkeudelle. Tulokset esitetään 5 dB välein olevina meluvyöhykkeinä. Melulähteinä laskennoissa huomioidaan päätieverkko (valtatie 3 ja yvattavat yhteydet).
o Melumallinnukset laaditaan ilman meluesteitä ja meluesteiden kanssa. Meluntorjuntavaihtoehtoja laaditaan 1/vaihtoehto.
liikenne-ennusteisiin perustuvat ilmalaatuvyöhykkeet

o
o
o

Ilmalaatuvyöhykkeet laaditaan oppaan Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Opas
2/2015, Uudenmaan ELY-keskus) mukaisesti.
Ilmalaatuvyöhykkeiden osalta tarkastellaan asuinrakennusten suositusetäisyyksiä.
Ilmanlaatuvyöhykkeiden laatimisessa ei huomioida meluesteiden vaikutusta.

Työssä lasketaan meluvyöhykkeille (LAeq7-22 45-50 dB, 50-55 dB, 55-60 dB, 65-70 dB ja >70 dB) ja ilmanlaatuvyöhykkeille jäävien herkkien kohteiden (asuin- tai lomarakennus, hoito- tai oppilaitos, Natura- ja ls-alueet)
määrät eri vaihtoehdoissa, jolloin vaihtoehtoja VE0+ ja VE1 sekä kehätien VEA ja VEB voidaan vertailla suhteessa toisiinsa. Vaihtoehtoyhdistelmien (esim. VE0+ ja VE1 vai VE0+ ja VE2) yhteisvaikutukset arvioidaan
karkealla tasolla yksittäisille vaihtoehdoille tehtyjen laskentojen perusteella.
Vaikutusarvioinnin vastuuhenkilönä toimii Ins. AMK Tiina Kumpula.

Yhteenveto: Miten arvioidaan vaikutukset ilmaan ja ilmastoon?
(liittyen lukuihin 6.3. ja 6.9.)
•

•

•

•

Liikennemallista saadaan liikennesuoritteet ja polttoaineen kulutukset eri vaihtoehdoissa.
Liikenteen päästömäärät lasketaan nykytilanteessa sekä ennustetilanteesta eri vaihtoehdoille ja päästöt määritetään ajoneuvotyyppikohtaisesti.
Päästölaskennassa käytetään IVAR -laskentamallin mukaisia ajoneuvojen ominaispäästökertoimia, jotka ottavat huomioon tämän hetken käsityksen autojen kehittymisestä. Päästöjen arvioinnissa hyödynnetään tarvittaessa myös LIPASTO/LIISA -järjestelmän päästömääriä sekä HSY:n antamaa suositusta liikenteen päästöjen leviämismallintamiseen ja raportointiin (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 2010).
Hankkeen lähivaikutusalueella laskettuja päästömääriä verrataan nollavaihtoehtoon ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutusta päästömääriin. Hankkeen ja vaihtoehtojen vaikutus ilmastonmuutokseen arvioidaan laskettujen kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Käsiteltäviä
asioita ovat CO2, NOx, HC, CO ja pienhiukkaset.
Em. täydennetään asiantuntija-arviolla ottaen huomioon uusimpia näkökohtia liittyen liikenteen tekniseen kehittymiseen ja muilla ilmastoon liittyvillä asioilla.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Autoliikenteen merkittävimpiä käytön aikaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat melu ja ilmanlaatua
huonontavien kaasujen (mm. typen oksidit) ja hiukkasten päästöt. Pakokaasupäästöt sisältävät hiukkasia,
mutta hiukkasten kannata liikennöinnin sivuvaikutuksena syntyvä ja ilmaan nouseva tiepöly on pakokaasupäästöjen hiukkaspitoisuuksia merkittävämpi negatiivinen ympäristövaikutus.
Melu on subjektiivinen kokemus, mikä tarkoittaa sitä, että siinä missä toinen häiriintyy suuresti vallitsevasta
äänitasosta, toinen ei koe tasoa häiritseväksi. Suomessa tieliikennemelun merkittävyyttä arvioidaan pääsääntöisesti aina vertaamalla mittamaalla tai laskennallisesti tuotettuja keskiäänitasoja Valtioneuvoston
periaatepäätöksen 993/92 mukaisiin melutason ohjearvoihin:
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Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso),
LAeq, enintään
Päivällä klo 7-22

Yöllä klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

45–50 dB 1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB 3)

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

Ulkona

Sisällä

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Kun suunnitellaan uutta liikenneväylää ennestään neitseelliseen ympäristöön, meluntorjunnan mitoittavana suureena käytetään yöajan keskiäänitasoa 45 dB.
EU on antanut ilmanlaadun raja-arvot alueille, joilla ihmiset altistuvat ilman epäpuhtauksille. Raja-arvot on
pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (79/2017). Lisäksi on annettu pääosin terveysperusteiset
kansalliset ohjearvot valtioneuvoston päätöksellä (480/1996) ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja sovelletaan muun muassa alueidenkäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa sekä ympäristölupaharkinnassa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ohjearvojen ylittyminen ja taata hyvän ilmanlaadun säilyminen.
Tässä selvityksessä ilmalaatua tarkastellaan laatimalla vaihtoehdoille liikennemäärään perustuvat suositusetäisyystarkastelut oppaan Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Opas 2/2015) -mukaisesti. Asuinrakennusten suositusetäisyyksiä käytettäessä typpidioksidin vuosikeskiarvo on enintään 20 μg/m3, pienhiukkasten vuosikeskiarvo on enintään 8,5 μg/m3 ja hengitettävät hiukkaset ovat alle raja- ja ohjearvojen.

6.4 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Sekä pinta- että pohjavesien vaikutusarvio tehdään asiantuntija-arviona, joka pohjautuu hankkeesta tehtyihin
suunnitelmiin sekä saatavissa oleviin tietoihin pinta- ja pohjavesien nykytilasta ja mahdollisesta kuormituksesta. Lähtötietoina käytetään mm. ympäristöhallinnon ja alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen seuranta-aineistoja, Tampereen kantakaupunkialueen pienvesiselvitystä, kartta- ja paikkatietoaineistoja sekä maanteiden hulevesien laadusta tehtyjä tutkimuksia. Vaikutusten arvioinnissa eritellään rakentamisen ja tienpidon
aikaiset vaikutukset.
Vaikutusalueella olevien vesistöjen nykytilan kuvausta täydennetään YVA-selostusvaiheessa. Arvioinnissa
tarkastellaan hankkeen vaikutuksia alueen vesistöihin sekä hydrologisten olosuhteiden että vedenlaadun
osalta. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan vesistöjen ominais- ja erityispiirteet,
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kuten hydrologia ja morfologia, vedenlaatu, eliöstö ja vesistön käyttö. Vesistövaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan vesienhoidon tavoitteet ja suunnitelmat. Arvioinnissa selvitetään hankkeen vaikutusalueen pintavesien valuma-alueet ja virtausreitit sekä vedenjakajat, lähteet, uomat sekä luonnontilaiset purot
ja norot karttatarkasteluna sekä luontoinventoinnin ja muiden maastokäyntien yhteydessä.
Luokiteltuihin pohjavesialueisiin hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta niiden hankealueeseen nähden kaukaisesta sijainnista johtuen. Hankkeen pohjavesivaikutuksia arvioidaan pohjavesialueiden ulkopuolella, mm.
yksityisten kaivojen ja lähteiden sekä tihkupintojen kannalta. Pohjaveden käytön vaikutusarvioinnin lähtökohtana on, että kunnallistekniikan ulkopuolella olevilla talouksilla on omat kaivot. Kaivoja ei kartoiteta YVA:ssa
eikä yleissuunnitelmassa, vaan myöhemmässä tiesuunnitteluvaiheessa Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti, kun tarkemmat suunnitteluratkaisut ovat tiedossa. Tuolloin täytetään kiinteistökohtaiset kaivokortit sekä
mitataan pohjavedenpinnan tasot ja tehdään vedenlaatumääritykset.
YVA-selostuksessa esitetään myös mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisy- tai lieventämiskeinot sekä
tarvittavan vaikutustarkkailun painopistealueet.
Vaikutusten arvioinnista vastaa FM Tiina Vaittinen yhdessä vaikutusten arvioinnin muun työryhmän kanssa.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Pohjavesien kannalta merkittävimmät vaikutukset liittyvät tien rakentamisvaiheeseen, kun maata muokataan voimakkaasti ja maastossa on runsaasti koneita ja yleensä polttoainesäiliöitä koneiden tankkausta
varten. Vaikutus jää suhteellisesti pienemmäksi, jos rakentaminen kohdistuu olemassa olevan tielinjan
maastokäytävään tai muuten muokattuun maastoon. Pohjavedenpinnan yläpuolella tapahtuvan maanmuokkauksen aiheuttama vaikutus pohjaveteen on vähäinen, eikä se välttämättä ole havaittavissa pohjaveden laadussa tai määrässä. Vaikutus on suurempi ja mahdollisesti havaittavissa, kun rakentaminen tapahtuu pohjavedenpinnan alapuolella tai jopa pohjavedenpintaa tilapäisesti tai pysyvästi alentaen. Tien
rakentamisella voi olla vaikutuksia lähteisiin ja tihkupintoihin, jos rakentamistoimet kohdistuvat niiden välittömään läheisyyteen. Vaikutuksia lähteeseen ei synny, jos lähde sijaitsee maastollisesti rakennustöiden
vaikutusalueen yläpuolella.
Vaikutuksia pohjaveteen aiheutuu myös tien käytön aikana. Tienpidosta aiheutuva pohjavesiriski muodostuu suurelta osin liukkaudentorjunnassa käytettävästä tiesuolasta, joka voi nostaa pohjaveden kloridipitoisuuksia tien läheisyydessä. Myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin
liittyy pohjaveden pilaantumisriski. On huomioitava, että liikenteestä ja tienpidosta aiheutuvat haitat ja riskit
ovat jo nykyään hankealueella olemassa, mutta uusi tie siirtää niitä osittain toisaalle. Tien parantamisen
vaikutukset pohjavesiin ovat myös myönteisiä, sillä tien parantamistoimenpiteet sujuvoittavat liikennettä ja
parantavat liikenneturvallisuutta.
Pohjavesivaikutusten merkittävyyden arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat: suunnitellut toimenpiteet, vaikutusten kesto ja kohdentuminen sekä pohjavesialueen herkkyys (mm. maanpeite suunnittelualueella, pohjavesimuodostuman tyyppi), nykytila ja pohjaveden mahdollinen käyttö talousvetenä.
Merkittävimmät kielteiset pintavesivaikutukset ovat rakentamisen aikaisia vaikutuksia, erityisesti kiintoainekuormituksen aiheuttama vesien samentuminen. Kiintoaineen mukana vesistöön voi kulkeutua siihen
mahdollisesti sitoutuneita haitta-aineita. Rakentamisen aikana työalueella on runsaasti työkoneita, mihin
sisältyy polttoainevuotojen riski. Typpipitoisia räjähdysaineita käytettäessä louhinta aiheuttaa typpikuormitusta riippuen siitä, minne ja miten hulevedet räjäytystyömaalta ohjataan. Rakentamistöiden aiheuttamat
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vaikutukset ovat yleensä väliaikaisia. Pintavesivaikutusten kannalta merkittävimpiä suunnittelukohteita
ovat vesistöylitykset.
Uutta tietä rakennettaessa maaperää kuivatetaan uudella tiealueella, jolla voi olla hydrologisia vaikutuksia
tien välittömässä läheisyydessä oleviin pienvesistöihin ja ojiin. Vaikutus jää vähäisemmäksi, jos rakentaminen kohdistuu jo olemassa olevan tielinjan alueelle tai muuten muokattuun maastoon.
Tien käytön aikaiset kielteiset pintavesivaikutukset aiheutuvat hulevesikuormituksesta sekä vaarallisten
aineiden kuljetusonnettomuuksiin liittyvästä pintavesien pilaantumisriskistä. Hulevesien mukana tieltä
huuhtoutuu mm. ajoneuvoista ja tiepäällysteistä peräisin olevia haitta-aineita. Käytön aikaisen kuormituksen määrä riippuu useista tekijöistä, kuten liikennemääristä, vuodenajasta ja liikenteen sujuvuudesta. Erityisesti ruuhkissa pysähtelevä liikenne kuluttaa ajoneuvojen renkaita ja jarruja, joista irtoaa hulevesiin päätyviä haitta-aineita. Tien parantamistoimenpiteet lisäävät liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta
ja vähentävät siten onnettomuusriskiä. Suunnitellut parantamistoimenpiteet tyypillisesti myös parantavat
tiealueen kuivatusjärjestelmiä. Tien siirtäminen uuteen maastokäytävään kohdistaa pintavesiriskit ja käytön vaikutukset toisaalle, mutta kokonaisuutena riskit ja mahdollinen haitta-ainekuormitus tyypillisesti vähenevät.
Vesistövaikutusten merkittävyyden arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat: suunnitellut toimenpiteet, vaikutusten kesto ja kohdentuminen sekä vesistön herkkyys, nykytila ja käyttö. Vaikutusarvioinnissa huomioidaan
myös vesienhoidon tavoitteet niiden vesistöjen osalta, joille tavoitteet on asetettu.

6.5 Vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan asiantuntija-arviona. Arvioinnissa tarkastellaan väylien
vaihtoehtojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, arvokkaisiin luontokohteisiin ja suojeltaviin eliölajeihin
sekä luonnon dynaamiseen toimintaan. Lähtötietoa hankealueen luonnonarvoista ja luontokohteista on saatu
ELY-keskukselta, maakuntaliitolta, kunnilta, Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta, sekä Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä.
Alueen luonnonoloista tehdään arvioinnin tueksi luontoselvityksiä, joissa luonnonympäristön nykytila selvitetään hankkeen vaatimalla tarkkuustasolla. Selvitykset perustuvat avoimeen ympäristötietoon ja tehtyihin luontoselvityksiin, uhanalaisten lajien rekisteriin, sekä työn omiin maastoselvityksiin. Maastoselvitykset kohdistetaan pääasiassa alueille, joilla ei ole lähiaikoina tehty kattavia luontoselvityksiä. Maastotöillä selvitetään huomionarvoiset luontotyypit, kasvillisuus sekä tarkkaillaan alueen pesimälinnustoa. Luontodirektiivin IV liitteen
lajeista selvitetään liito-oravan ja lajille soveltuvien elinympäristöjen esiintyminen, muiden lajien osalta selvitys
tehdään elinympäristötarkasteluna. Selvityksessä tunnistetut huomionarvoiset luontokohteet luokitellaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin luokkiin.
Liito-oravan osalta lajin elinympäristöjen lisäksi vaikutusten arviointi tehdään lajin arvioituihin kulkuyhteyksiin
ja kytkeytymiseen laajempaan ekologiseen verkostoon. Arviointivaiheessa tarvittaessa esitetään yhteyksien
turvaamisen mahdollisesti vaatimat lieventämistoimet. Elinympäristötarkasteluna tehtävien lajiselvitysten
osalta vaikutusten arviointi tehdään sillä oletuksella, että laji esiintyy soveltuvassa elinympäristössä. Mikäli
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elinympäristötarkastelun perusteella lajeihin arvioidaan kohdistuvan haitallisia vaikutuksia, lajien esiintyminen
selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Lisäksi YVA-menettelyn yhteydessä tunnistetaan ja arvioidaan hankkeen vaikutukset alueen pääasiallisiin
ekologisiin yhteyksiin ja viherverkkoon. Tarvittaessa esitetään yhteyksien turvaamisen mahdollisesti vaatimat
lieventämistoimet
Vaikutusten arvioinnista vastaa MMM Heikki Holmén.
Natura arvioinnin tarveharkinta
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen tai suunnitelman vaikutuksista Natura-alueelle on tehtävä asianmukainen arviointi, mikäli hanke tai suunnitelma yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunni-telmien
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.
Maakuntakaavaprosessin yhteydessä laaditussa kaavan Natura-arvioinnin tarveharkinnassa on arvioitu maakuntakaavan mukaisen linjauksen vaikutuksia alueeseen. Arvioinnissa ei tunnistettu maakuntakaavaluonnoksessa osoitetuilla toimilla olevan todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Pulkajärven Naturaalueen niihin luonnonarvioihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000–verkostoon. Tästä johtuen ja tämän hankkeen ennakkoneuvottelussa sovitusti, hankkeen ei arvioida vaativan varsinaista Naturaarviointia. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura arvioinnin tarveharkinta, mikäli Naturaarvioinnin tarveharkinta osoittaa hankkeesta aiheutuvia todennäköisiä merkittävästi heikentäviä vaikutuksia,
tehdään varsinainen Natura-arviointi.
Arviointi tehdään YVA-menettelyssä arvioitaville vaihtoehdoille. Pulkajärven Natura-alueen (SAC) arvioinnissa käsitellään vaikutukset Natura-alueen tietolomakkeessa esitettyihin suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin. Arvioinnissa pyritään ensisijaisesti löytämään ne luonnonarvot, jotka ovat uhattuina
ja ne alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan liittyvät ominaisuudet, jotka ovat herkkiä hankkeen tai
suunnitelman aiheuttamille vaikutuksille. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. Vaikutusten merkittävyyden arviointi suhteutetaan koko Natura-alueeseen. Arvioinnin perusteena käytetään Natura-alueen virallista tielomaketta ja hankkeen suunnitelma-aineistoa sekä Pulkajärven alueelta mahdollisesti laadittuja selvityksiä, kuten käyttö- ja
hoitosuunnitelmia, luontoselvityksiä ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 yhteydessä tehtyä Natura-arvioinnin tarveharkintaa.

TYYPILLISET VAIKUTUKSET JA MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI
Uuteen maastokäytävään rakennettavan tien tyypillinen välitön vaikutus luonnonympäristöön on luonnonympäristön häviäminen ja muuttuminen sekä ympäristöjen pirstoutuminen. Pirstoutuminen heikentää erityisesti metsäalueiden sopivuutta monille eläinlajeille sekä aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymistä ja sitä
kautta muutoksia muun muassa valaistusoloissa, pienilmastossa ja eliölajistossa. Reunavaikutuksella tarkoitetaan yleisesti tunnistettua ilmiötä siitä, että ekosysteemien raja-alueella laji- ja yksilömäärä on runsaampi kuin kummankaan ekosysteemin sisällä. Reunavaikutuksella on toisaalta kielteisiä ja toisaalta
myönteisiä vaikutuksia riippuen siitä, minkä lajin osalta asiaa tarkastellaan. Reunavaikutus lisää usein lajiston kokonaismäärää, mutta lajisto muuttuu osin erilaiseksi. Olennainen haitallinen muutos reunavaikutuksesta aiheutuu, mikäli esimerkiksi metsäalue supistuu niin pieneksi, että siitä suuri osa on reunavaikutuksen alaisena. Metsäalueen ydinosan lajisto taantuu ja voi osin hävitäkin. Erityisesti tämä koskee
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linnustoa ja muuta eläimistöä. Reunavaikutuksen ulottuvuus vaihtelee lajiryhmittäin ja toisaalta myös
elinympäristöittäin. Välittömien luontovaikutusten vaikutusalueeksi on rajattu suunniteltu tielinjaus. Välillisten vaikutusten vaikutusalue on riippuvainen vallitsevista ympäristötekijöistä ja vaikutuskohteesta/luontoarvoista joihin vaikutuksia kohdistuu. Yleisesti välillisten luontovaikutusten vaikutusalue ulottuu noin 200
metrin etäisyydelle tielinjauksesta. Keskimääräinen maa-alue, johon tien rakentaminen vaikuttaa, on noin
kaksi kertaa päällystetyn tien verran.
Tiehankkeen tyypillinen välillinen vaikutus on estevaikutuksen lisääntyminen. Leveä valtatie vaikeuttaa
monien eläinten liikkumista ja voi jopa katkaista niiden kulkuyhteyden. Lepakoille myös tievalaistus voi olla
estevaikutuksena. Muita mahdollisia välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi muutokset tiealueen lähellä sijaitsevien kosteikkojen tai muiden kohteiden vesitaloudessa. Vesistöissä tapahtuva rakentaminen saattaa
aiheuttaa joihinkin lajeihin haitallisesti vaikuttavaa samentumista. Nykyisillä työtavoilla ja suojauksilla samentuminen jää yleensä vähäiseksi ja melko lyhytkestoiseksi (rakentamisaikainen vaikutus). Eläimistöön
kohdistuvia välillisiä vaikutuksia ovat lisäksi elinalueiden mahdollinen laadullinen heikkeneminen tien läheisyydessä liikenteen aiheuttaman häiriön ja melun vuoksi, ja liikennekuolemat.
Vaikutuksen merkittävyys määräytyy vaikutuksen laajuuden ja lajin/luontotyypin sietokyvyn mukaan. Lisäksi lajin tai luontotyypin esiintyminen tai yleisyys voi vaikuttaa luokan nousuun asiantuntija-arviona. Vaikutus voi olla myös myönteinen. Tiehankkeen luontovaikutukset ovat tyypillisesti haitallisia tai neutraaleja;
myönteisiä vaikutuksia on vain harvoin. Myönteiseksi vaikutukseksi voidaan katsoa hiekkapohjaisten niin
sanottujen korvaavien paahdealueiden luominen tieleikkauksiin. Korvaavilla paahdeympäristöillä on huomattavan suuri merkitys uhanalaislajistolle. Vastaavalla periaatteella toimivaa merkittävyyden luokittelua
on käytetty myös muiden välittömien sekä välillisten luontovaikutusten osalta.

Erittäin suuri haitallinen vai-

Laji/luontotyyppi häviää tai menettää ominaispiirteitä oleellisesti (esimerkiksi met-

kutus

säympäristöt) / Toimenpide hävittää kokonaan tai suurelta osin luonnonsuojelulailla
suojellun tai muun valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaan kohteen tai lajiesiintymän.

Suuri haitallinen vaikutus

Kohteen ominaispiirteet muuttuvat selvästi / Hävittäminen kohdistuu paikallisesti arvokkaaseen luontokohteeseen tai lajiesiintymään.

Kohtalainen haitallinen vai-

Lajin elinmahdollisuudet/luontotyypin ominaispiirteet voivat heiketä (esimerkiksi

kutus

avosuot) / Vaikutuksessa luontokohteesta tai lajiesiintymästä häviää vain pieni osa,
mutta kohde menettää olennaisesti ominaispiirteitään tai sopivuuttaan arvokkaan
lajin elinympäristöksi.

Vähäinen haitallinen vaiku-

Vain (pieniä) muutoksia, jotka eivät muuta ominaispiirteitä / Luontokohteesta tai laji-

tus

esiintymästä häviää pieni osa, mutta kohde säilyttää keskeiset ominaispiirteensä tai
sopivuutensa arvokkaan lajin elinympäristöksi.

Neutraali muutos tai ei vai-

Ei todennäköisiä muutoksia ominaispiirteissä / Ympäristö ihmisen voimakkaasti

kutusta, myönteinen vaiku-

muokkaama.

tus

6.6 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen
käyttöön
Luonnonvarojen hyödyntämisellä tarkoitetaan mm. maa- ja kalliokiviainesten hyödyntämistä, pohjavesivarojen käyttöä, marjastusta, sienestystä, metsästystä ja kalastusta. Tarkasteltavilla uusilla tiejärjestelyillä on
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paikallisesti maankäyttöön ja sitä kautta luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä vaikutuksia. Koko hankkeen
elinkaaren suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset ja niiden merkittävyys arvioidaan yleispiirteisesti arviointiselostuksessa alustavien teknisten suunnitelmien perusteella. Arviossa tarkastellaan mm.
hankkeen alustavaa massatasetta sekä ylijäämämassojen sijoitusmahdollisuuksia.
Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvista mahdollisista pilaantuneen maan kohteista (MATTIrekisteri) pyydetään lisätiedot ELY-keskukselta. Saatavien tietojen perusteella pyritään arvioimaan kohteiden
pilaantuneisuutta ja niiden vaikutusta hankkeeseen.
Vaikutusten arvioinnista vastaavat FM Tiina Vaittinen ja ins. Rauno Tuominen.

6.7 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Maiseman nykytilan kuvauksessa tarkastellaan yleispiirteisesti vaikutusalueen maisemarakennetta, maiseman ominaispiirteitä, maisemakuvaa sekä kulttuuriympäristöä lähtöaineiston sekä maastohavaintojen pohjalta. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioija tekee maastokäynnin vaikutusarviointityön pohjaksi. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta vaikutusten painopistealueina ovat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet sekä mahdolliset maisemavaurioita aiheuttavat toimenpiteet kuten laajat maa- ja kallioleikkaukset.
Erityisesti arvioidaan uusien eritasoliittymien aiheuttamat maisemavaikutukset. Maisemavaikutusten visualisointia varten laaditaan tarpeellinen määrä havainnekuvia, alustavasti 4-6 kuvaa, niiltä kohdin, joissa maisemakuvalliset muutokset ovat suurimpia.
Lähtötietoina käytetään tehtyjä selvityksiä ja inventointeja, museoviranomaisten tietoja, kaavoja ja kaavaselostuksia sekä yleistä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Maisemavaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon
myös paikallinen tieto ja paikalliset arvot, joita saataneen asukkaiden palautteista. Keskeisenä menetelmänä
maisemavaikutusten arvioinnissa ovat maastokäynnit sekä kartta- ja ilmakuva-analyysi. Arviointia on tehtävä
yhteistyössä maakuntamuseon ja museoviraston asiantuntijoiden kanssa.
Vaikutusten arvioinnista vastaa maisema-arkkitehti Kaisa Rantee. Arkeologisesta inventoinnista vastaa Mikroliitti Oy:stä Timo Jussila.
Muinaisjäännösinventointi
Vaikutusten arvioinnin tueksi YVA-selostusvaiheessa tehdään muinaisjäännösinventointi. Se suunnitellaan
yhteistyössä museoviranomaisten kanssa ja kohdennetaan valtatien linjauksille kohtiin, joista ei ole saatavilla
ajantasaista tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Rakentamisen kohteeksi tulevat maastot selvitetään
riittävällä toleranssilla hyödyntäen aiempia tutkimuksia täysimääräisesti. Alkuvaiheessa kerätään aluetta kuvaava vanha karttamateriaali (1600-1900 luvuilta), kuvataan aluetta kuvaavat isojako- ja maakirjakartat kansallisarkistossa, mikäli ne eivät ole netissä, sekä perehdytään paikallishistoriaan tarvittavilta osin. Lisäksi perehdytään alueen rannansiirtymiskronologiaan (rantasidonnaiset muinaisjäännökset) ja lähialueen muinaisuuteen. Edellä mainittu materiaali käydään läpi ja niiltä pyritään paikantamaan potentiaalisia muinaisjäännöskohteita (kuten vanhat kylätalotontit, rajamerkit, elinkeinohistoriallisia jäännöksiä), jotka asemoidaan nykyiselle kartalle. Muun paikkatietoaineiston, kuten laserkeilausaineiston ja ilmakuvien avulla tarkastellaan
maaston soveltuvuutta ja potentiaalisuutta eri tyyppisille muinaisjäännöksille. Joitain muinaisjäännöstyyppejä
voidaan todeta ja paikantaa laserkeilausaineiston avulla. Esiselvityksen jälkeen tehdään alueella maastoinventointi, jossa tarkastetaan esiselvityksessä saadut vihjeet muinaisjäännöksistä sekä muinaisjäännöksille
potentiaaliset maastonkohdat.
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Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
Selvitys perustuu olemassa oleviin selvityksiin, paikkatietoanalyyseihin ja ilmakuvatarkasteluihin. Työssä hyödynnetään mm. MML:n GTK:n, Museoviraston, maakunnan liiton ja kuntien aineistoja. Tietopohjaa täydennetään lisäksi maastohavainnoin. Maisemarakenne ja maisemakuva kuvataan tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja laajuudella maisemalliset kokonaisuudet huomioiden. Selvityksessä kuvattavia asioita ovat maaston korkeussuhteet, maiseman mahdollinen suuntautuneisuus eri osa-alueilla, maaston peitteisyys ja tilajako
(avoimet, puoliavoimet, sulkeutuneet alueet), ihmisen toimintojen sijoittuminen, eri luonteiset miljöökokonaisuudet sekä arvokohteet. Lisäksi analysoidaan maisemakuvaan vaikuttavia tekijöitä, maiseman kohokohtia
ja mahdollisia ongelmia. Kulttuuriympäristön osalta selvitys rajataan koskemaan uudella maastokäytävällä
alle 200 m etäisyydellä tien keskilinjasta olevia kohteita ja niillä osin, kun nykyinen tielinjaus säilyy alle 100 m
etäisyydellä olevia kohteita. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta huomioidaan maakuntakaavan ja
osayleiskaavan selvityksissä arvotetut valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät alueet
ja kohteet. Arvoalueet ja -kohteet luetteloidaan ja osoitetaan kartalla ja niiden luonne ja arvokkaat ominaispiirteet kuvataan sanallisesti. Niillä alueilla, jonne osayleiskaavan selvitykset eivät ulotu, tekee maisema-arkkitehti karttatarkasteluihin pohjautuen mahdollisten rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävien
kohteiden maastokatselmuksen. Katselmuksen perusteella kyseinen asiantuntija laatii yleispiirteisen kuvauksen rakennuskohteiden maisemallisesta ja rakennushistoriallisesta kokonaisuudesta ja arvioi onko kohteesta
syytä tehdä varsinainen rakennusinventointi. Työhön ei kuulu rakennusinventointi.
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Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta vaikutusten painopistealueita ovat Sääksjärven ympäristön ja Pirkkalan Sorkkalan rakennetut kulttuuriympäristöt sekä laaja, nykyisin lähes rakentamaton metsäinen selännealue.
Maisema muuttuu tierakentamisen seurauksena väistämättä. Eritasoliittymäalueet ovat tavallisesti maisemakuvan muutoksen suhteen keskeisiä kohtia, mutta maisemavaurioita aiheuttavat myös maisematilaa
rajaavan puuston poistaminen, maa- ja kallioleikkaukset, pengerrykset ja meluesterakenteet. Näistä kohdistuvat vaikutukset voivat olla joko ns. suoria, kyseisen tiekäytävän kohdalle kohdistuvia vaikutuksia tai
välillisiä lähi- tai kaukoympäristöön kohdistuvia maisema- tai kaupunkikuvaa muuttavia vaikutuksia. Vaikutusten merkittävyyteen ja laajuuteen vaikuttavat maiseman herkkyys ja mittasuhteet. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta edellä mainitut muutokset kohdistuvat toisaalta hyvin pienipiirteisiin ja muutokselle
herkkiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja niiden reuna-alueisiin ja toisaalta Pirkanmaan nykyiseen
seuturakenteeseen suhteutettuna laajaan yhtenäiseen metsäalueeseen.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ilmenee tässä hankkeessa pääosin kohteen
lähimaisemassa, mutta erityisesti rakennetuissa kulttuuriympäristöissä ympäristön pienipiirteisyyden
vuoksi vaikutusten merkittävyys korostuu. Maisemakuvan luonteeseen ja sen kokemiseen vaikuttavat
myös alueiden pirstoutuminen ja meluvaikutukset. Kaukomaisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisesti kokonaisuudessaan vähäisiä. Sääksjärvi on pinta-alallisesti pieni järvi, mutta sen ylitse avautuvat näkymät ovat osa aluekokonaisuuden arvoja ja vaikuttavat toisaalta myös mahdollisten visuaalisten
vaikutusten laajuuteen. Maisemarakenteen ja maisematilojen puolesta mahdollisia kaukomaisemaan kohdistuvia vaikutuksia voisi muodostua nykyisen valtatien 3 Lakalaiva-Pirkkala osuudella. Ympäristön sietokyky muutokselle on kuitenkin näillä alueilla melko hyvä nykyisen yhdyskuntarakenteen mittakaavan ja
tiekäytävien johdosta.
Erittäin suuri haitallinen vaikutus

Hanke muuttaa maiseman ominaispiirteitä tai mittasuhteita keskeisiltä osilta.
Rikkoo maiseman yhtenäisyyttä ja maisemakuvaa
Katkaisee olennaiset näkymäyhteydet.
Kulttuuriperinnön arvot katoavat kokonaan tai olennaisilta osin.

Suuri haitallinen vaikutus

Hanke muuttaa maiseman ominaispiirteitä tai mittasuhteita.
Heikentää huomattavasti maiseman yhtenäisyyttä tai maisemakuvaa.
Heikentää olennaisilta osin maiseman tai kulttuuriperinnön arvoja.

Kohtalainen haitallinen vaikutus

Eroaa maiseman mittasuhteista tai maiseman piirteistä.
Heikentää maiseman tai kulttuuriperinnön arvoja.

Vähäinen haitallinen vaikutus

Eroaa vähäisesti maiseman piirteistä ja mittasuhteista.
Muutokset maisemassa heikosti havaittavissa.
Vaikuttaa maiseman luonteeseen.

Neutraali muutos tai ei vaikutusta,

Ei aiheuta havaittavia vaikutuksia maisemaan tai kulttuuriperintöön.

myönteinen vaikutus

Säilyttää nykyisen maiseman luonteen tai jopa parantaa maisemakuvaa nykyisestä (mm. näkymien avautuminen umpeenkasvaneessa maisemassa).
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6.8 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vaihtoehtojen rakentamisen aikaiset vaikutukset kootaan arviointiselostukseen osaksi vaihtoehtojen vertailua. Rakentamisen aikaisista vaikutuksista tarkastellaan pääasiassa liikenteelle, asutukselle ja asukkaille
sekä elinkeinoille aiheutuvia haittoja. Tässä yhteydessä esitetään myös rakentamisen aikaisten haittojen
kesto ja rakentamisalueen laajuus. Asutukselle aiheutuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mm. asukkaiden liikkumisedellytykset ja niiden muutokset.
Rakentamisen aikaisista vaikutuksista arvioidaan lisäksi vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Arvio perustuu asiantuntija-arvioihin kunkin vaihtoehdon vaatimista rakentamistoimenpiteistä sekä niiden sijainnista suhteessa
asutukseen ja liikenneväyliin. Arviointiselostuksessa esitetään myös rakentamisen aikaisten haittojen lieventämistoimenpiteet.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat pääosin palautuvia, mutta rakentamisen aikana yleensä merkittäviä. Rakentamisen aikoina vaikutuksia voi liittyä muun muassa seuraaviin asioihin:

•
•
•
•
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työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niiden vaikutukset matka-aikoihin sekä estevaikutus (kiertohaitat)
mahdolliset liikenneturvallisuusriskit
räjäytys-, louhinta- ja maansiirtotöiden aiheuttamat melu, tärinä sekä pölyämis- ja viihtyvyyshaitat
rakentamisen aikaiset vaikutukset vesistöihin (mm. samentuminen).

6.9 Vaikutukset ilmastonmuutokseen
Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sitoutumalla YK:n ilmastosopimukseen ja
EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen kansallisella tasolla (YM 2017). Ilmastonmuutoksen torjunta
on valtion keskeinen tavoite ja vuoteen 2050 mennessä kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään 80-95%
(TEM 2017). Alueellisesti Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee mm. MAL-2020-2030 työn kautta kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä. Päästötavoitteet tulevat lähivuosina edelleen tiukentumaan ja
täsmentymään. Liikenteessä merkittäviä vähennyskeinoja ovat liikennemäärän vähentäminen ja ajoneuvo- ja
polttoainetekniikan kehitys, liikenteen suoritteen vähentäminen sekä ruuhkautumisen ja kiihdytysten ja hidastusten välttäminen (esimerkiksi ajonopeudet, tien mutkaisuus ja mäkisyys) (LVM 2018).
Liikenteellisten vaikutusten yhteydessä arvioidut liikennemäärät- ja suoritteet ovat lähtökohtina, joita hyödynnetään laskettaessa päästöjä. Päästöt lasketaan nykytilanteessa sekä ennustetilanteesta eri vaihtoehdoille
ajoneuvotyyppikohtaisesti. Ajoneuvokohtaiset päästökertoimet saadaan LIPASTO/LIISA -järjestelmästä, joka
ottaa huomioon ajoneuvojen ja polttoaineiden teknisen kehityksen nykytilanteessa ja ennusteena vuodelle
2040. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen liittymistä muuhun liikennejärjestelmään, ja sitä kautta syntyvään
mahdollisuuteen liikenteen vähentämiseen tai kasvuun.
Hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutus ilmastonmuutokseen arvioidaan ajoneuvojen laskettujen hiilidioksidipäästöjen perusteella. Vaihtoehtoja arvioidaan suurusluokkana myös niissä käytettävien materiaalien hiilijalanjäljen kannalta. Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyiden ja rakentamisen logistiikan merkitys on
päästöissä suuri, mutta arvioitavissa tarkemmin vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Tien rakentaminen aiheuttaa hiilinielun vähenemistä pahimmillaan noin 10 km:n matkalla 100 metrin leveydeltä eli tällöin hiilinielu menetettäisiin noin 100 hehtaarin alalta. Suhteutettuna vuosittaisiin päätehakkuiden
pinta-alaan noin 170 000 hehtaaria tien alle jäävän hiilinielun merkitys on nielujen kannalta vähäinen. Siten
tien rakentamisella ei aiheuteta todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia hiilinielun kannalta eikä sitä näin ollen
ole tarpeen tarkastella arvioinnissa.
Tiehankkeen ilmastoriskit liittyvät erityisesti myrskyihin ja tietulviin. Nämä tekijät tunnistetaan YVA-vaiheessa,
mutta ne otetaan tarkemmassa tiesuunnittelussa. Tiepinnan liukkauteen liittyvät kysymykset ovat valmiin tien
kunnossapidossa huomioitavia asioita.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Kun tarkastellaan vaikutuksia ilmastonmuutokseen, hanke-YVA:ssa menetelmät arvioimiseksi eivät ole vakiintuneita. Hankkeiden ilmastovaikutuksissa tarkastellaan tyypillisesti liikenteen päästöjä, jotka lasketaan
liikennemäärien ja päästökertoimien avulla. Pitkän ajan kuluessa liikenne sähköistyy ja muuttuu vähäpäästöisemmäksi. Näin ollen liikennemäärän kehityksen tarkastelun merkitys tulee korostumaan, koska sillä on
vaikutusta energian kulutukseen. Tyypillisesti hankkeiden vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkasteltu materiaalien hiilijalanjälkeä eikä hiilinieluja.

6.10

Liikenteelliset vaikutukset

Liikenne-ennuste
Väyläverkon liikenne-ennusteen päivitys tehdään tarkennettujen yleissuunnitelmavaihtoehtojen mukaisesti.
Vaihtoehtojen liikenne-ennusteen tarkennukseen sisältyy myös vaikutusalueen tulevaisuuden
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maankäyttöennusteen huomiointi. Työssä käytetään Tampereen työssäkäyntialueen liikennemallia (TALLImalli) sekä mallin seudullista tavoiteverkko- ja maankäyttökuvausta vuodelle 2040. Liikenne-ennuste sisältää
sekä kevyen että raskaan ajoneuvoliikenteen ennusteen.
Liikenne-ennustemallin avulla arvioidaan liikennevirtojen siirtymien lisäksi myös uuden maankäytön sijainnin
ja kokonaismäärän vaikutusta väyläverkon palvelutasoon. Väyläverkon kapasiteetin riittävyyttä arvioidaan
seudullisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta huomioiden myös muut rinnakkaishankkeet.
Työhön sisältyy myös liikenne-ennusteen ja väyläverkon kapasiteetin käyttösuhteen herkkyystarkastelu,
jonka perusteet sovitaan tarkemmin yleissuunnittelun yhteydessä.

Liikenteellinen sujuvuus ja palvelutaso
Hankevaihtoehtojen vaikutus valtatien liikenteelliseen sujuvuuteen arvioidaan pääasiassa IVAR 3 -ohjelmiston avulla. Tarvittaessa toimivuuden varmistamiseksi voidaan laatia täydentäviä tarkasteluja alueellisesti rajatumpiin kohteisiin mikrosimulointiohjelmistolla, jolloin ohjelmisto valitaan tapauskohtaisesti tarkasteltavan
tilanteen mukaan. Viitekehyksenä sujuvuuden arvioinnissa on kuusiportainen HCM-palvelutasoluokitus, ja
arviointi perustuu vuoden 2040 liikenne-ennusteeseen.
IVAR 3 -ohjelmistolla laadittavat mallinnukset ja laskelmat palvelevat samalla yleissuunnitelman hankearviointiin kuuluvaa vaikuttavuuden arviointia ja kannattavuuslaskelmaa. Vaikuttavuuden arvioinnissa on suunniteltu tarkasteltavan päätien sujuvuuden lisäksi ainakin päätien keskimääräistä matka-aikaa, raskaan liikenteen matka-aikaa sekä paikallisen liikenteen matka-aikaa. Sujuvuusmallinnusten tulokset näkyvät välillisesti
myös kannattavuuslaskelmassa mm. aika- ja ajoneuvokustannusten välityksellä.

Liikenneturvallisuus
Sujuvuuden tapaan myös eri vaihtoehtoihin sisältyvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset arvioidaan IVAR 3 -ohjelmistolla. Nykyisen tien parantamisen vaikutuksia olisi mahdollista arvioida myös TARVAohjelmistolla, mutta koska vaihtoehtoihin sisältyy myös uusia tielinjauksia, IVAR mahdollistaa TARVAa paremmin vaihtoehtojen vertailun yhteismitallisin menetelmin ja kriteerein. IVAR 3 -ohjelmiston liikenneturvallisuusmalleissa on otettu huomioon TARVA-ohjelmistossa käytettävät parametrit ja kertoimet.
IVAR 3 -ohjelmistolla laadittavat mallinnukset ja laskelmat palvelevat samalla yleissuunnitelman hankearviointiin kuuluvaa vaikuttavuuden arviointia ja kannattavuuslaskelmaa. Liikenneturvallisuusvaikutukset arvioidaan vuoden 2040 ennusteen mukaisilla liikennemäärillä. Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät onnettomuuskustannukset käsittävät kokonaisuudessaan saman 30 vuoden ajanjakson, jolle hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus lasketaan.

Raskas liikenne
Vaikutuksia raskaan liikenteen suoritteeseen, matka-aikaan ja matka-ajan ennakoitavuuteen tarkastellaan
muusta ajoneuvoliikenteestä eriteltynä. Arviointi perustuu liikennemallilla analysoituihin toteutusvaihtoehtoihin. Raskaan liikenteen tarkastelussa painotetaan pitkämatkaisen raskaan liikenteen vaikutuksia.
Muun raskaan liikenteen ohella arvioidaan vaikutukset erikoiskuljetuksiin. Tämä tapahtuu asiantuntija-arviona
aiempiin selvityksiin (mm. Pirkanmaan alueen SEKV-selvitys sekä kaupunkiseudun erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimukset) perustuen.
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Joukkoliikenne
Hankkeen vaikutukset joukkoliikenteeseen arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviona. Vaikutusten voidaan
olettaa jäävän vähäisiksi erityisesti paikallisen ja seudullisen liikenteen osalta, koska valtatietä käyttävien linjojen ja vuorojen määrä on pieni. Nykyisen valtatien liikenteen sujuvoittaminen auttaa kuitenkin muun liikenteen ohella myös joukkoliikennettä. Matka-aikojen ennakoitavuuden parantuminen helpottaa aikataulusuunnittelua ja lisää aikataulujen luotettavuutta. Lisäksi arvioidaan joukkoliikennepalveluiden saavutettavuutta.

Jalankulku ja pyöräily
Hankkeen vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviona. Arvioinnin pohjaksi tehdään verkollinen tarkastelu jalankulku- ja pyöräily-yhteyksistä ja niiden kehittämisestä. Alustavan arvion mukaan vaikutukset jäävät vähäisiksi, koska nykyisen valtatien yli tai ali on jo olemassa melko hyvät
yhteydet. Uuden valtatielinjauksen kohdalla osalta tulee huolehtia riittävistä poikittaisyhteyksistä. Nykyinen
maankäyttörakenne alueella on sellainen, ettei kovin merkittäviä yhteystarpeita ole. Virkistysreittejä alueella
kuitenkin kulkee, ja lisäksi tuleva maankäyttö voi aiheuttaa uusia tärkeitä yhteystarpeita.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Tavoiteltavat liikenteelliset vaikutukset saavutetaan yleensä välittömästi hankkeen valmistumisen myötä,
mutta maankäytön kehittymisen myötä vaikutukset voivat kasvaa vuosien myötä. Arvioinnissa merkittävimmät tarkasteltavat vaikutukset kohdistuvat liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen:

•
•
•
•

liikennesuoritteen muutokset ja liikenteen siirtymät eri yhteyksien välillä
väyläverkon liikenteellisen palvelutasoluokan muutokset
liikenneturvallisuuden parantuminen
raskaan liikenteen ja kuljetusten nopeutuminen ja läpimenoaikojen muutokset
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7 Jatkosuunnittelu, luvat ja päätökset
7.1 Jatkosuunnittelun aikataulu
YVA-ohjelman valmistumisen ja nähtävillä olon jälkeen hankkeen yhteysviranomainen ELY-keskus antaa ohjelmasta lausuntonsa kuultuaan sitä ennen alueen asukkaita ja viranomaisia. Lausunnon perusteella toteutetaan itse vaikutusten arviointi ja laaditaan YVA-selostus. YVA-selostuksen valmistuttua yhteysviranomainen
antaa siitä YVA-ohjelmavaiheen tavoin lausunnon. Arviointiselostuksesta saadun yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta
kesällä 2020.
Valitusta vaihtoehdosta laaditaan tämän jälkeen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen
yleissuunnitelma, josta annetaan saman lain mukainen hyväksymispäätös suunnitelman käsittelyn jälkeen.
Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen tiesuunnitelma ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma. Suunnitteluratkaisu toimii myös kuntien tulevan maankäytön suunnittelunlähtökohtana. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty.
Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnittelun tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden
kehittämiseksi todennäköisesti vaiheittain kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi sisältyväksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

7.2 Tarvittavat luvat ja päätökset
YVA-selostuksessa esitetään, mitä suunnitelmia, lupia ja päätöksiä hankkeen yhteydessä tulee tehdä ennen
lakisääteisen yleissuunnitelman laatimista tai ennen rakentamisen aloittamista. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavia lupia ja päätöksiä ovat tässä hankkeessa alustavasti:
•

yleissuunnitelman hyväksymispäätös

•

tiesuunnitelman hyväksymispäätös

•

mahdolliset kaavamuutokset ja kaavojen hyväksymispäätökset

•

maa-aineslain mukaiset ottamisluvat

•

aluehallintoviraston myöntämät luvat (vesilupa, ympäristölupa)

•

murskaustoimintaan tarvittavat ympäristöluvat

•

maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat meluntorjunnassa

•

rakentamisen aikaiset luvat ja ilmoitukset

•

luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat.
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8 Arvioinnin epävarmuustekijät ja riskit
Epävarmuustekijöiden tunnistaminen ja arviointi on osa vaikutusten arviointia. Kaikkia arviointiin liittyviä seikkoja ei tunneta riittävän tarkasti, jolloin vaikutusten arvioinnissa joudutaan käyttämään oletuksia. Selvityksiä
kohdennetaan merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin. Kaikki vaikutukset eivät myöskään ole mitattavia tai yksiselitteisiä. Epävarmuustekijät liittyvät yleensä maankäyttösuunnitelmien toteutukseen, selvitysten tarkkuuteen, liikenne-ennusteeseen ja ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin.
Käytettävissä olevaan aineistoon liittyviä epävarmuustekijöitä käsitellään YVA-menettelyn aikana useissa vaiheissa. Selvitysten taso on suhteessa suunnittelutarkkuuteen. YVA-menettelyn alkuvaiheessa epävarmuustekijöitä pyritään hallitsemaan varmistamalla yhteysviranomaisen kanssa yhteistyössä, että YVA-menettelyn
aikana saavutetaan riittävä tietopohja vaihtoehdon valintaan. Osa epävarmuustekijöistä tunnistetaan, kun
vaikutukset on arvioitu. Ne kuvataan YVA-selostuksessa.
Epävarmuustekijät ja erityisesti ympäristöriskit kuvataan sekä niiden suhde tehtyyn arviointiin esitetään arviointiselostuksessa. On tärkeä tunnistaa keskeiset asiat, jotka tulee selvittää jatkosuunnittelun aikana. YVAselostuksen johtopäätöksissä esitetään keskeiset lisäselvitystarpeet ja jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat.
Hankkeen riskienhallinta tehdään kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa, että riskien tunnistaminen ja käsittely
tehdään sekä prosessin riskeille että teknisille riskeille. Riskienhallinta on järjestelmällinen ja jatkuva osa
hankkeen päätöksenteon tukea. Riskienarviointi kattaa hankkeen toteuttamisen vaarojen ja ongelmien (eli
riskien) tunnistamisen, niiden todennäköisyyden ja vakavuuden arvioimisen, tarvittavien toimenpiteiden määrittämisen sekä seurannan.
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9 Seurantaohjelma
YVA-menettelyssä tarkastellaan alustavasti seurantaohjelman tarvetta. Ehdotus seurantaohjelmaksi esitetään osana YVA-selostusta, jos alueella on kohteita, joihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia tai ilmenee vaikutuksia, joiden kohdalla ollaan epävarmoja vaikutusten suuruudesta. Seurannan keskeisin tavoite on selvittää, kuinka arvioidut vaikutukset ovat toteutuneet. Seurantaohjelma tarkentuu, kun tien suunnitteluprosessi
etenee yleissuunnitelman ja edelleen tiesuunnitelman tarkkuuteen. Lopullisen seurantaohjelman laatiminen
kuuluu tiesuunnitelmavaiheeseen.
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10

Liitteet

KONSULTIN TYÖRYHMÄ JA ASIANTUNTIJOIDEN PÄTEVYYDET
YVA-lain mukaisesti hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sen käytössä on riittävä asiantuntemus
ympäristövaikutusten arviointiin. Sitowisen ja Rambollin henkilöistä koostuva työryhmän henkilöt ovat olleet
laatimassa lukuisia vastaavia YVA- ja yleissuunnitelmia. Jokaiselle vaikutusten arvioinnin pääalueelle on nimetty vastuuhenkilöt. Konsultin työtapaan kuuluu kuitenkin myös se, että vaikutusten arviointia tehdään ryhmätyönä tuoden arviointiin monitieteistä näkökulmaa ja kokonaisuuden hahmottamista sekä keskinäistä laadunvarmistusta ristiintarkistusten ja keskustelun kautta. Työryhmän ulkopuolisena laadunvarmistajana on toiminut YVA-ohjelmavaiheessa maisema-arkkitehti Veli-Markku Uski. Työryhmän taustalla on tarvittaessa isojen konsultointiyritysten monipuolinen tuki YVA-menettelyssä tuleviin erityiskysymyksiin.

VASTUUALUE

ESITTELY

/ osallistuminen
vaikutusten arviointiin
YVA-menettelyn

Taina Klinga, FM 2001 (maantiede)

vastuu

Klingalla on yli 15 vuoden kokemus infrahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. Hän on ollut

Vaikutukset maan-

mukana monissa päätiehankkeissa vaihtelevissa rooleissa osallistuen mm. projektien johtoon, vuo-

käyttöön ja yhdys-

rovaikutukseen, maankäytön ja liikenteen ratkaisujen yhteensovittamiseen. Klinga on vastannut

kuntarakenteeseen

kymmenissä väylä- ja muissa infrahankkeissa vaikutusten arvioinnista liittyen maankäyttöön sekä

Vaikutukset ihmis-

ihmisten elinoloihin.

ten elinoloihin
Hankkeen projekti-

Rauno Tuominen, insinööri 1987 (yhdyskuntatekniikka)

päällikkö

Tuomisella on yli 30 vuoden kokemus väylähankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnittelusta. Hänen vas-

Rakentamisen ai-

tuualueenaan on ollut projektin johdon sekä tie- ja liikennesuunnittelun ja liikenteellisten vaikutusar-

kaiset vaikutukset

vioiden lisäksi myös ympäristövaikutusten arviointimenettely, tiedottaminen ja vuorovaikutus.

Pääsuunnittelija

Sari Kirvesniemi, ins. AMK 2007 ja yhdyskuntatekniikan teknikko 1989
Kirvesniemellä on yli 27 vuoden kokemus väylähankkeiden esi- ja yleissuunnittelusta. Hän ollut
mukana useissa hanketta vastaavissa suunnittelutehtävissä, joissa on vastannut hankkeen väyläsuunnittelusta.

Melu ja ilmanlaatu

Tiina Kumpula, B. Env. Man. 2003/2005

Vaikutukset ihmis-

Kumpulalla on yli 15 vuoden kokemus meluun liittyvistä selvityksistä eri maankäytön suunnittelun

ten elinoloihin

tasoilla. Melun lisäksi Kumpulalla on kokemusta ilmalaatuvaikutuksista (mittaukset, mallinnus ja arviot) sekä laskennallisista tärinäselvityksistä. Kumpula tuntee YVA-ohjelmassa esitetyt melun ja ilmanlaadun selvitysmenetelmät sekä altistuvien kohteiden laskentaperiaatteet.

Vaikutukset luon-

Heikki Holmén, MMM 2014 (Metsäekologia)

nonmonimuotoi-

Heikki Holmén on kokenut projektipäällikkö ja luonto- ja ympäristöselvitysten laatija. Hän on ollut

suuteen

laatimassa useita ympäristövaikutusten arviointeja (YVA-menettely) muun muassa tuulivoima- ja
tiehankkeisiin. Holménin pääasialliset työtehtävät keskittyvät luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin sekä luonto- ja ympäristöselvitysten ja maankäytön muutosten ja luonnon arvojen yhteensovittamisen ympärille. Hänen lajintuntemusosaamisensa ulottuu
muun muassa kasvillisuuteen, hyönteisiin, nisäkkäisiin ja lintuihin.

Vaikutukset ihmis-

Tiina Ronkainen, FT 2015 (ympäristötieteet)

ten elinoloihin

Ronkaisella on laaja osaaminen ilmastonmuutoksen mekanismeista ja vaikutuksista luontoon ja
ihmisiin. Ronkainen tarkasteli väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristöön ja on
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Vaikutukset Ilmas-

ollut mukana projekteissa, joissa on kartoitettu toimenpiteitä ja välineitä ilmastonmuutoksen hillitse-

toon

miseksi. Ronkainen on toteuttanut myös useita vuorovaikutteisia hankkeita, joissa on tarkasteltu
erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ihmisiin.

Vaikutukset pinta-

Tiina Vaittinen, FM 2015 (hydro- ja ympäristögeologia)

ja pohjavesiin

Vaittisella on laaja kokemus infrahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. Hän on ollut mu-

Vaikutukset maa ja

kana useissa YVA-hankkeissa vastaamassa vaikutusarvioinnista pinta- ja pohjavesiin, maa- ja kal-

kallioperään

lioperään, pilaantuneisiin maihin sekä luonnonvarojen käyttöön. Vaittinen on myös toiminut projektipäällikkönä monissa pinta- ja pohjavesien vaikutustarkkailuun, pilaantuneisiin maa-alueisiin, sulfaattimaihin sekä pohjavesitutkimuksiin liittyvissä projekteissa.

Vaikutukset maise-

Kaisa Rantee. Maisema-arkkitehti TKK, 2003

maa ja kulttuuriym-

Ranteen osaamisalue on laaja, sillä hän on osallistunut monentyyppisiin suunnittelu- ja selvitys-

päristöön

hankkeisiin projektipäällikkönä, asiantuntijana ja suunnittelijana. Hänellä on kokemusta muun muassa maisema- ja vihersuunnitteluhankkeista idea-, yleis- ja toteutussuunnittelun tasolla, erilaisista
kaupunki- ja matkailuympäristöjen kehittämishankkeista, asema- ja yleiskaavoituksesta ja näiden
edellyttämien selvitysten ja viitesuunnitelmien laadinnasta, sekä maisemallisten vaikutusten arvioinnista, myös YVA-menettelyn yhteydessä.

Ilmastonmuutos

Raisa Valli, FM 1982, FT 1998 (ympäristönsuojelutieteet)
Vallilla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä liikenteen ja maankäytön ilmastokysymysten parissa. Hän on osallistunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, ollut laatimassa kansallisia energiaja ilmastostrategioita sekä viime vuosina projektipäällikkönä projekteissa, joissa on kartoitettu toimenpiteitä ja välineitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi HLJ 2011, HLJ 2015 ja
MAL2019 sekä ”Tehokkuutta Liikenneviraston ilmastotoimenpiteisiin”. Käytännön vaikutusten arviointiprojektien lisäksi hän on ollut valmistelemassa YVA- ja SOVA-lainsäädäntöä sekä vastannut
liikenteen päästölaskentajärjestelmän LIPASTO kehittämisestä.

Liikenne

Tero Rahkonen, DI 2008 (Rakennus- ja ympäristötekniikka)
Rahkosella on 13 vuoden kokemus liikennesuunnitteluhankkeista väylä- ja kaupunkiympäristöissä.
Laajan liikennehankkeiden esi- ja yleissuunnittelukokemuksen lisäksi hänellä on vahva kokemus
väylä- ja maankäyttöhankkeiden liikenne-ennusteiden, liikenteen toimivuusanalyysien ja vaikutusarviointien laadinnasta.

LÄHDELUETTELO
Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A., Liukko, U-M. 2019. Suomen lajien uhanalaisuus 2019. Punainen kirja.
Jyväskylän yliopisto 2018. LIPAS liikuntapaikat
Kalliola Reino 1973. Suomen kasvimaantiede
Lempäälän kunta 2019. Lempäälä strateginen osayleiskaava (nro. 14002) 2040 ehdotus (nähtävillä 30.1.-4.3.2019.)
Lempäälän kunta 2019. Lempäälä kaavoitusohjelma 2019
Lempäälän kunta 2019. Lempäälän asemakaavojen dokumentit
Lempäälän kunta 2019. Sääksjärven osayleiskaava, alustava kartta
Lempäälän kunta 2018. Lempäälä kaavoituskatsaus 2018
Lempäälän kunta 2017. Sääksjärven osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2017.
Lempäälän kunta 2017. Meluselvitys 2017 Linnajärventie itäsosa.
Lempäälän kunta 2016. Meluselvitys 2016 Moisio-Hakkari
Lempäälän kunta 2016. Meluselvitys 2016 Sääksjärvi-Vikkiniitty
Lempäälän kunta 2016. Meluselvitys: Maantien 130 liittymien parantaminen välillä Kuljun kartano–Kiimakalliontie, Lempäälä
Maantien 3003 parantaminen välillä Keskuskatu–Pysäkkitie, Lempäälä
Lempäälän kunta 2015. Meluselvitys 2015 Marjamäki-Realpark
Lempäälän kunta 2015. Meluselvitys 2015 Sääksjärvi-seurakunta
Lempäälän kunta 2012. Meluselvitys 2012 Linnajärventie
Lempäälän kunta 2012. Meluselvitys 2012 Tampereentie-Kulju-Moisionaukea
Lempäälän kunta 2012. Meluselvitys 2013 Kuljuntie-Palomäki

106

Lempäälän kunta 2009. Meluselvitys 2009 Kuljun Kartanonpelto
Lempäälän kunta 2008. Meluselvitys 2008 Vuoreskeskus
Lempäälän kunta 2007. Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus (KV 25.4.2007)
Lempäälän kunta 2006. Meluselvitys 2006 Kiimakallio-Saviahde
Lempäälän kunta 1990. Lempäälä rantaosayleiskaava (KV 29.8.1990)
Lempäälän kunta 1995. Sääksjärven-Kuljun pohjoisosan osayleiskaavan (KV 12.12.1995)
Lempäälän kunta 1996. Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaava (KV 23.10.1996)
Lempäälän kunta 1990. Lempäälän rantaosayleiskaava (sis. Harjuosayleiskaavan ja Kelhon osayleiskaavan) (KV X.X.1990)
Lempäälän kunta/Finnish Consulting Group 2018. Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvitys
Lempäälän kunta/Finnish Consulting Group 2018. Sääksjärven rakennetun kulttuuriympäristön inventointiraportti
Lempäälän kunta/Mikroliitti Oy 2017. Sääksjärvi muinaisjäännösinventointi
Lempäälän kunta/Tampereen kaupunki 2003. Tampere-Lempäälä Vuoreksen osayleiskaava
Liikennevirasto 2016. Tampereen läntinen ratayhteys Selvitys maakuntakaavaehdotusta varten Liikenneviraston tutkimuksia ja
selvityksiä 1/2016
Luonnonvarakeskus 2019. Kala- ja riistatilastot (http://stat.luke.fi/kala-ja-riista).
Liikenne- ja viestintäministeriö 2018. Liikenteen Ilmastopolitiikan väliraportti.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2018. Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 - Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti.
Metsähallitus, Raatikainen, K., Haapalehto, T., 2009 Pirkanmaan suoluonnon tila
Metsäkeskus 2019. Erityisen arvokkaat elinympäristökuviot
Museovirasto 2019. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto:
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
Museovirasto 2019. Museoviraston avoin paikkatieto. Kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet suunnittelukäyttöön ja
tutkimuskäyttöön -tietotuotteet
Pirkanmaan ELY-keskus 2014. Valtatien 3 uusi yhteys välillä Lempäälä-Pirkkala Aluevaraussuunnitelma
Pirkanmaan ELY-keskus 2019. Paikkatiedot uhanalaista lajeista ja luontokohteista.
Pirkanmaan ELY-keskus 2017 RHR_2017
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Liikennevirasto, Sito Oy 2014. Tampereen läntiset väylähankkeet. Ratojen, teiden ja
maankäytön vaihtoehtojen tarkastelu maakuntakaavan luonnosta varten
Pirkanmaan liitto 2019. Pirkanmaan liiton avoimet paikkatiedot, ympäristö ja maankäyttö.
Pirkanmaan liitto 2019. Pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/liikennejarjestelma/suunnitelmia-ja-selvityksia/
Pirkanmaan liitto 2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (Maakuntavaltuusto 27.3.2017).
Pirkanmaan liitto 2012. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Pirkanmaan liitto & ProAgria 2014. Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus
maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013.
Pirkkalan kunta 2019. Pirkkala yleiskaavayhdistelmä
Pirkkalan kunta 2019. Pirkkala asemakaavayhdistelmä
Pirkkalan kunta 2018. Pirkkalan kunnan kaavoituskatsaus 2018
Pirkkalan kunta 2016. Pirkkala asemakaava nro. 231 (Linnakallio 030) laajennus
Pirkkalan kunta 2013. Pirkkala taajamayleiskaava 2020 (KV 9.12.2013)
Pirkkalan kunta 2011. Pirkkala asemakaava nro. 221 (Koivisto 027) muutos ja laajennus
Pirkkalan kunta 2010. Pirkkala asemakaava nro. 215 (Koivisto 027), selostus
Pirkkalan kunta 2008. Pirkkala asemakaava nro. 176 (Linnakorpi 029, Linnakallio 030), selostus
Pirkkalan kunta 2001. Partolan yleiskaava (KV 17.12.2011)
Pirkkalan kunta 2001. Pirkkala asemakaava nro. 150 (Koivisto 027), muutos ja laajennus
Pirkkalan kunta 1997. Pirkkala asemakaava nro. 29 (Hyrsinki-Koivisto) selostus
Pirkkalan kunta 1995. Pirkkala yleiskaava 1995 (KV 17.12.2001)
Pirkkalan kunta 1994. Rantojen käytön osayleiskaava (KV 28.11.1990)
Pirkkalan kunta / Tapani Länsirinne 2010(?) Pirkkalan suojelualueet
Pirkkalan kunta/Finnish Consulting Group 2018. Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan luontoselvitysten täydennys
Pirkkalan kunta/Finnish Consulting Group 2016. Toivion osayleiskaavan luontoselvitys
Pirkkalan kunta/Finnish Consulting Group 2013. Pirkkalan valuma-alueselvitys
Pirkkalan kunta/Pirkanmaan maakuntamuseo 2015. Toivion osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
Pirkkalan kunta/Sito Oy 2010. Vähä-Vaittin asemakaava-alueen hulevesiselvitys
Pirkkalan kunta/Sito Oy 2011. Linnakallion alueen luontoselvitys
Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.). 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja 2.
Suomen ympäristökeskus 2015. Suomen ympäristökeskus. Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten
arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA).

107

Suomen ympäristökeskus 2019. Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2.1. https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
Suomen ympäristökeskus 2019. Vesikarttapalvelu. http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
Suomen ympäristökeskus / Jauhiainen, T., Vuorinen, H., Heinonen-Guzejev, M. 2007. Suomen ympäristö 3/2007. Ympäristömelun vaikutukset
Suomen ympäristökeskus / ELY-keskukset 2019. Suomen ympäristökeskus avoin paikkatieto
Södermann Tarja 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Luonto ja luonnonvarat, Suomen ympäristökeskus.
Tampereen kaupunki 2019. Paikkatiedot Tampereen kaupungin WFS-rajapinnalta
Tampereen kaupunki 2017. Kantakaupungin yleiskaava 2040 (KV 15.5.2017, osin voimassa)
Tampereen kaupunkiseutu 2018. Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteet loppuraportti
Tampereen kaupunkiseutu 2018. Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne.
Tampereen kaupunkiseutu 2016. Tampereen seudun mal3-sopimus-MAL-sopimus 2016-2019
Tampereen kaupunkiseutu 2014. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040.
Tampereen teknillinen yliopisto 2016. Lempäälän Sääksjärvi Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssin julkaisu
Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Raja-särkkä, A., Rintala, J.,
Sirkiä, P. & Valkama, J. 2016. Suomen lintujen uhanalaisuus 2015.
Valtioneuvosto 2018. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Ympäristöministeriö 2017 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet.
Ympäristöministeriö 2017. Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 –
Kohti ilmastoviisasta arkea. Ympäristöministeriön raportteja 21/2017
Ympäristöministeriö 2015. Ilmanlaatua koskeva sääntely. sivusto: http://www.ymparisto.fi/fi-I/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilmansuojelun_raja_ja_ohjearvot.
Ympäristöministeriö 2007. Ympäristöministeriön raportteja 20/2007. MELUTTA -hankkeen loppuraportti.
www.ymparisto.fi www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Yhdyskuntarakenne__Pirkanmaa(28915) 10.5.2019

108

ELOKUU | 2019
VALTATIEN 3 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LEMPÄÄLÄ–PIRKKALA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

www.ely-keskus.fi

