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Alkusanat
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma koskee maantien 152 uuden yhteyden vaihtoehtojen arviointia.
Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä kaavoitusta varten tehtävän aluevaraussuunnitelman laatimisen. Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin
yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on myös käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focusalueella on asemakaavoitusprosessit.
Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä
on laadittu useampia suunnitelmia. ”Maantien 152 (Kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanväylä - Vanha
Lahdentie” on ollut yksi ensimmäisiä maanteiden YVA-menettelyitä Suomessa vuonna 1994 voimaan tulleen
YVA-lain pohjalta. Maankäytön tavoitteet ja monet olosuhteet ovat muuttuneet paljon parissa kymmenessä
vuodessa. Kesällä 2019 Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue katsoi, että tähän käynnissä olevaan aluevaraussuunnitelma-hankkeeseen tulee soveltaa uutta YVA-menettelyä.
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös keskustelu ja tiedonvälittäminen hankkeesta. 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. Aluevaraussuunnitelmaksi viimeisteltävä vaihtoehto
valitaan YVA-arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän jälkeen. Tavoitteena on vertailun ja keskustelun välityksellä saada aikaan laadukas ja yleisesti hyväksyttävä lopputulos, jonka pohjalta alueen maankäyttöä voidaan kehittää ja haitallisia ympäristövaikutuksia minimoida.
Maantien 152 uutta linjausta on kutsuttu vakiintuneesti Kehä IV-nimellä, joka on toki vakiintunut viittaus tähän
suunnitelmaan tai tieosuuteen. Maantie 152 suunnitellaan pääosin yksikaistaisena maankäyttöä palvelevana
pääväylänä. Termi ”Kehätie” kuitenkin kuvastaa järeämpää pääväylää (kuten Kehä III), joten tämä suunnitelma on nimetty maantien 152 parantamiseksi. Kehä IV nimitys kuitenkin elää edelleen ja mm. Tuusulan
asemakaavat on nimetty sen mukaan. Tässä raportissa käytetään molempia nimityksiä tilanteen mukaan.
Hankkeesta vastaavana toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne
ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa yhteyshenkilö on Mari Ahonen. Hankkeen tilaajiin kuuluvat myös Vantaan
kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on Jaana Virtanen sekä Tuusulan kunta yhteyshenkilönä Petteri Puputti.
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jossa yhteyshenkilönä on ylitarkastaja. Annukka Engström. YVA-konsulttina toimii Sitowise.
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TIIVISTELMÄ
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien
152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Työ liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kaavoitukseen. Vantaalla on käynnissä
Vantaan yleiskaavan 2020 laatiminen. Tuusulassa on käynnissä Tuusulan yleiskaava 2040 laatiminen ja Focus-alueella asemakaavoitusprosessit. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen
on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksesta (Uusimaa-kaava
2050). Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyssä tutkitaan hankkeen vaihtoehtoja ja tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on löytää hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisu, jossa on sovitettu yhteen erilaisia
tarpeita.
YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena on laadittu tämä arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Se on suunnitelma arviointiprosessista, sen menetelmistä ja tiedottamisesta. YVA-ohjelma asetetaan julkisesti nähtäville
marraskuussa 2019. Varsinainen arviointityö suoritetaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman
lausunnon perusteella. Tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka asetetaan nähtäville keväällä 2020. YVAmenettelyn arviointivaihe päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään kesällä 2020. YVAmenettelyyn liittyy keskeisesti myös keskustelu ja tiedonvälittäminen. YVA-menettelyyn kuuluu yleisötilaisuudet nähtävilläolovaiheissa. Hankkeesta tiedotetaan kuulutusten, tiedotteiden ja verkkosivujen kautta.
YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja
hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun.
YVA-menettelyn tutkittavat vaihtoehdot ovat seuraavat:
•

Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän
välillä. Siinä Reunassa vaihtoehtoiset linjaukset Reuna 1A ja Reuna 1B.

•

Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen
väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien
sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon.

Arvioinnin menetelmien ja painopisteiden määrittämisessä lähtökohtana on suunnittelualueen nykytila ja kehittyminen. Vantaan Kiila ja Tuusulan Focus ovat maa-aineksenoton ja kiertotalouden toimintojen keskittymää, joka on laajenemassa merkittävästi maankäytön tavoitteiden perusteella. Suunnittelualueella on asutusta alttiina ympäristöhäiriöille mm. Kesäkylässä, Myllykylässä ja Focus-alueella. Uusi väylä sijoittuu pääkaupunkiseudun viherkehälle. Alueen erityispiirteenä on monipuoliset luontoarvot, joita on keskittynyt erityisesti Reunaan ja Tuusulanjoen ympäristöön. Maiseman ja kulttuuriperinnön arvoja esiintyy Vantaanjokilaaksossa ja Tuusulan Myllykylässä. Uusi väylä itsessään aiheuttaa vähemmän ympäristön muuttumista kuin
väylä yhdessä siihen kytkeytyvän maankäytön kanssa. Kehittyvän maankäytön alueella yhteisvaikutukset
ovat merkittäviä.
Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa hankkeen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät vaikutukset. Arviointia tehdään asiantuntijatyönä monipuolisiin lähtötietotietoihin tukeutuen. Arvioinnin tueksi on tehty
maastokaudella 2019 luontoselvitys, joka kohdentui herkkiin ja suojeltuihin luontoarvoihin. Käynnissä olevasta kaavoituksesta saadaan paljon tietoja arviointiin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään YVA-menettelystä ja kaavoituksesta saatavaa palautetta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan myös haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet.
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Hankkeesta vastaavana toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne
ja infrastruktuuri -vastuualue. Hankkeen tilaajiin kuuluvat myös Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta. YVAmenettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.
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SAMMANFATTNING
NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att
förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan Tavastehusleden (rv
3) och Tusbyleden (sv 45). Arbetet hänger nära samman med den pågående planläggningen. I Vanda arbetar
man med Vanda generalplan 2020, i Tusby med Tusby generalplan 2040 och med detaljplanläggningsprocesser i Focus-området. Behovet av en landsvägsförbindelse och den därtill anknutna utvecklingen av markanvändning har angetts i Nylands landskapsplan och i förslaget till ny landskapsplan (Nylands landskapsplan 2050). I projektet tillämpas förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017). I MKB-förfarandet undersöker man projektets alternativ och producerar
information till stöd för beslutsfattandet. Målet är att hitta en lösning för projektet som är genomförbar och
som samordnar olika behov.
I den första fasen av MKB-förfarandet har detta bedömningsprogram (MKB-program) utarbetats. Det är en
plan för bedömningsprocessen, dess metoder och information. I november 2019 läggs MKB-programmet
fram offentligt. Det egentliga bedömningsarbetet utförs på basis av MKB-programmet och det utlåtande som
kontaktmyndigheten gett om programmet. Resultaten sammanställs i en MKB-beskrivning som läggs fram
offentligt våren 2020. Sommaren 2020 utmynnar MKB-förfarandets bedömningsfas i kontaktmyndighetens
motiverade slutsats. MKB-förfarandet är även centralt förknippat med diskussion och informationsförmedling.
Under framläggningsfaserna innefattar MKB-förfarandet möten för allmänheten. Information om projektet sker
genom kungörelser och meddelanden och på webben.
Alternativen som undersöks i MKB-förfarandet har utformats utifrån föregående utredningar, markanvändningsbehov och de mål som uppställts för projektet. Även miljövärden anger randvillkor för planeringen. Följande alternativ undersöks i MKB-förfarandet:
Alternativ 1 (A 1) innefattar en ny led på landsvägsnivå mellan Tavastehusleden och Tusbyleden. Här ingår
alternativa sträckningar i Reuna; Reuna 1A och Reuna 1B.
Alternativ 0+ (A 0+) innebär att endast Focus-området genomförs. Alternativet innefattar med andra ord en
ny led på landsvägsnivå mellan Kvarnbyvägen och Tavastehusleden. Förbindelsen betjänar Focus detaljplaneområde och ansluter det till Tusbyleden och det övriga väg- och gatunätet.
Utgångspunkten vid fastställandet av metoder och prioriteringar är planeringsområdets nuläge och utveckling.
Kila i Vanda och Focus i Tusby utgör en koncentration av funktioner inom brytning av marksubstans och
cirkulär ekonomi, som – utifrån målen för markanvändning – kommer att utvidgas betydligt. Planeringsområdet har bebyggelse som är känslig för miljöstörningar, bl.a. i Sommarbo, Kvarnby och Focus-området. Den
nya leden ligger i huvudstadsregionens grönbälte. Ett särdrag för området är de mångsidiga naturvärdena,
som i synnerhet förekommer kring Reuna och Tusby å. Landskaps- och kulturarvsvärden förekommer i Vanda
ådal och i Kvarnby i Tusby. I sig orsakar den nya leden mindre förändringar i miljön än leden tillsammans
med den anslutande markanvändningen. På ett område där markanvändningen utvecklas är de sammantagna konsekvenserna betydande.
Ett centralt syfte med bedömningen är att identifiera de betydande miljökonsekvenser som projektets alternativ kan antas ha. Bedömningen görs i form av expertarbete och med stöd av mångsidiga utgångsuppgifter.
Terrängsäsongen 2019 gjordes en naturinventering av känsliga eller skyddade naturvärden till stöd för bedömningen. Den pågående planläggningen ger mycket information för bedömningen. Vid bedömningen av
konsekvenserna för människor utnyttjas respons från MKB-förfarandet och planläggningen. Vid bedömningen
av miljökonsekvenser identifieras även åtgärder för att lindra skadliga konsekvenser.
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Projektansvarig är ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTMcentralen) i Nyland. Till projektets beställare hör även Vanda stad och Tusby kommun. Kontaktmyndighet vid
MKB-förfarandet är ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland.
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Hankkeen kuvaus
1.1 Hanke
Suunnittelukohteena on maantien 152 jatke, joka on uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välille Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle (ns. Kehä IV). Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja uudessa maakuntakaavaehdotuksesta (Uusimaa-kaava 2050). Keskeisin peruste uudelle väylän toteutukselle on uusien logistiikkakeskusten poikittaiset liikkumistarpeet pääteiden välillä sekä nykyisten reittien huono kyky palvella kehittyvien alueita ja toimintoja.
Hankkeessa laaditaan päätöksentekoa ja kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen (Vantaan yleiskaava 2020). Tuusulassa on myös käynnissä
koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on vireillä suunnitelmaan pohjautuvat asemakaavoitustyöt. Suunnitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa vertaillaan vaihtoehtoja. YVA-menettely käynnistettiin kesällä 2019, kun Uudenmaan ELY-keskus (ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue) ratkaisi hankkeen edellyttävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVAmenettelyn pohjalta aluevaraussuunnitelma viimeistellään vuoden 2020 aikana.
Uusi maantieyhteys yhdistyy lännessä Hämeenlinnanväylälle (vt 3) rakennettavan Klaukkalan ohikulkutien
(mt 132) liittymään ja idässä Tuusulanväylälle (kt 45) Kulomäentien (mt 152) nykyiseen eritasoliittymään.
Suunnittelualueen pituus on noin 13 kilometriä.

Kuva 1. Suunnittelualue.
Bild 1. Planeringsområdet.
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Mikä on aluevaraussuunnitelma?
Aluevaraussuunnitelma laaditaan, kun maantien suunnittelun taustalla on ensisijaisesti kunnan kaavoitustyön tarpeet ja se liittyy yleensä kiinteästi käynnissä olevaan kaavaprosessiin. Aluevaraussuunnitelma käsitellään kaavoituksen osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Laadittavana olevan kaavan tarkkuustaso määrää aluevaraussuunnittelun tarkkuuden. Aluevaraussuunnitelmassa erillistä yleissuunnitelman käsittelymenettelyä ei tarvita, vaan tien sijainti ja vaikutukset ratkaistaan kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä. Hankkeen suunnittelua voidaan aikanaan jatkaa tiesuunnitelman laatimisella, kun
tien sijainti ja vaikutukset on riittävästi ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa
(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 18 §).
Aluevaraussuunnitelmaan kuuluu tutkittavien vaihtoehtojen ja lopullisen ratkaisuehdotuksen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen, keskeisten riskien ja vaikutusten tunnistaminen, vaihtoehtojen toteuttamiskustannusten luotettava arviointi sekä maankäytön kehittämismahdollisuuksien turvaaminen. Lisäksi täytyy ottaa huomioon riittävä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä muiden liikennemuotojen tarpeet sekä
mahdollinen vaiheittain toteuttaminen. Näiden asioiden käsittelyn perusteella voidaan tehdä esitys alueen
tie- ja katuverkon parantamisen periaatteiksi päätöksentekoa ja jatkosuunnittelua varten.

1.2 Hankkeen tausta
Miksi uusi väylä tarvitaan?
Tarve uudelle tieyhteydelle aiheutuu ennen kaikkea alueen uusien logistiikkakeskusten poikittaisista yhteystarpeista pääteiden välillä sekä nykyisten reittien huonosta kyvystä palvella alueen tarpeita. Tarve yhteyden
suunnitteluun lähtee siis seudun kilpailukyvystä ja logistiikasta. Suurten logistiikkakeskusten sijoittumista lähelle pääkaupunkiseudun markkinoita vaikeuttaa riittävän suurten tonttien puute. Logistiikkakeskuksia varten
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kolme aluevarausta, joista Focus Tuusulassa sijoittuu
uuden poikittaisen tieyhteyden varrelle.
MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma seudun kokonaisuuden kehittämiseksi vuosina 2019–2050. MAL 2019-suunnitelman mukaan logistiikan toimintaedellytykset varmistetaan kehittämällä nykyistä verkkoa ja täydentämällä logistiikan yhteyspuutteita. Logistiikan painopiste on siirtymässä Kehä III:n tasolta pohjoisemmaksi. Keski-Uudeltamaalta puuttuvat kuitenkin selkeät ja
laadukkaat logistiikan poikittaisyhteydet valtateiden 3 ja 4 väliltä. Raskaan liikenteen kannalta poikittaisyhteyksien puutteet johtavat joko lisäkustannuksia aiheuttaviin pidempiin reitteihin tai liikenteen hakeutumiseen
alemmalle tie- ja katuverkolle. MAL 2019-suunnitelman mukaan vuoteen 2030 mennessä toteutetaan Järvenpää–kantatie 45 yhteys, joka palvelee ennen muuta pitkämatkaista tavaraliikennettä. Lentoaseman pohjoispuolinen Kehä IV yhteys (tämä maantie 152 -hanke) on tärkeä maankäytön kehittämisen kannalta ja
palvelee eri tarpeita kuin pohjoisempi yhteys. MAL 2019 -suunnitelman mukaan Kehä IV suunnitteluvalmiutta
edistetään vuoteen 2030 mennessä ja se voidaan toteuttaa vaiheittain maankäytön niin edellyttäessä.
Hankkeen tavoitetilanne kytkeytyy maakuntakaavan sekä Tuusulan Focus-alueen ja Vantaan kaavojen osoittamaan kehittyvään maankäyttöön. Erityisesti Kiilan ja Focuksen alueelle on suunniteltu runsaasti uutta ja
laajenevaa maankäyttöä, jonka toteutuminen vaatii tuekseen liikenneverkon kehittämistä. Hankkeen ensimmäisen toteutusvaiheen on mahdollistettava Tuusulan Focus-alueen toteuttaminen ja kytkeminen Tuusulanväylään sekä muuhun tie- ja katuverkkoon ennen koko yhteyden rakentamista.
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Aiemmat suunnitelmat
Maantien 152 yhteyden suunnitteluhistoriassa on useita vaiheita sekä eritasoisia suunnitelmia ja selvityksiä.
Yhteyden kehittämisen vaihtoehtoja on tutkittu vuonna 1996 päättyneessä YVA-menettelyssä ”Maantien 152
(Kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanvävlä-Vanha Lahdenti”e. Vanhan YVA-menettelyn vaihtoehdot
erosivat merkittävästi muissa myöhemmissä vaiheissa ja tässä YVA-menettelyssä tutkituista vaihtoehdoista.
Nykyisen hankkeen taustalla on kaksi keskeistä suunnitelmaa, jotka muodostava hankkeen tavoitetilanteen.
Välille Hämeenlinnanväylä - Myllykyläntie on laadittu esiselvitys vuonna 2015 (Vantaan kaupunki). Esisuunnitelmassa on tutkittu osuuden länsipäässä eteläistä (vuoden 1996 yleissuunnitelman mukaista) linjausta ja
pohjoista linjausta ja selvityksen perusteella on päädytty pohjoiseen linjaukseen. Välille Myllykyläntie-Tuusulanväylä on laadittu vuonna 2013 aluevaraussuunnitelma (Tuusulan kunta). Näiden kahden suunnitelman
perusteella Hämeenlinnanväylä (vt 3) – Myllykyläntie osuus on yksiajoratainen yhteys ja Myllykyläntiestä Tuusulanväylälle (kt 45) tarvitaan kaksiajoratainen yhteys. Tiejakson itäosassa on tavoitetilanteessa eritasoliittymät. Myös tiejakson länsiosaan tehdään tarvittavat varaukset mahdollisille eritasoliittymille.
Suunnitteluhistoriaa ja tutkittuja vaihtoehtoja on käsitelty myös luvussa 4.1. vaihtoehtojen muodostaminen.

Hankkeen tavoitteet
Liikenne valtakunnalliset tavoitteet
•

Parannetaan Hämeenlinnanväylän (vt3) ja ja Tuusulanväylän (kt 45) välisen pitkämatkaisen tavara- ja
henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta.

•

Parannetaan valtakunnallisten terminaalien ja logistiikkakeskusten yhteyksiä päätieverkkoon.

•

Parannetaan erikoiskuljetusten reitistöä.

Liikenne seudulliset tavoitteet
•

Parannetaan alueen tavarakuljetusten sekä työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta

•

Parannetaan seudullisten logistiikkakeskusten yhteyksiä päätieverkkoon.

•

Edistetään joukkoliikenteen edellytyksiä.

•

Edistetään jalankulun ja pyöräilyn käytön edellytyksiä.

Turvallisuus
•

Liikenneturvallisuus paranee nykytilanteen tasosta.

Ympäristö
•

Liikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisriski pienenee.

•

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

•

Turvataan maakuntakaavan mukaiset ekologiset yhteydet.

•

Tuetaan uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksia.

Liikenteen päästöt
•

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät alueen liikenneverkolla.

Ihmiset
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•

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

•

Yhteys ei lisää merkittävästi estevaikutusta suunnittelualueella.

Maankäyttö ja kaavoitus
•

Tuetaan Vantaan yleiskaavan ja Tuusulan yleis- ja asemakaavojen toteuttamista.

•

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle tarjoamalla kuljetuksille toimivat ja varmat yhteydet.

•

Selkeytetään tieverkon hallinnollista ja toiminnallista luokitusta ja muutetaan maantieverkkoa kaduiksi niiden roolin mukaisesti. Uuteen yhteyteen liittyvät yhdystiet muutetaan katuyhteyksiksi tai kunnan ylläpidettäviksi yksityisteiksi.

•

Järjestetään uudet tarvittavat kulkuyhteydet mahdollisuuksien mukaan tilusjärjestelyiden avulla (Kiva-selvitys). Yksityistie- ja maatalousliittymien määrä uudelle maantieyhteydelle minimoidaan.

Rakentaminen
•

Mahdollistetaan Klaukkalan ohikulkutien eritasoliittymän sijoittuvan raskaan liikenteen palvelualueen toteuttaminen ennen uutta yhteyttä.

•

Turvataan Focus-alueen yhteyksien toteuttaminen vaiheittain.

•

Uuden yhteyden toteuttaminen on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

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 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.
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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.

1.3 Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin
Hankkeessa tulee ottaa huomioon olennaiset ilmastotavoitteet sekä liikennejärjestelmään liittyvät tavoitteet.
Valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien ohessa on omia alueellisia tavoitteita, jotka kytkeytyvät tiivisti
väylähankkeisiin. Näistä suunnitelmista ja ohjelmista keskeisiä ovat seuraavat:
•

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma (Helsingin seuduin kunnat 2015).

•

Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 (ILMOtoimenpideohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriö 2018).

•

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

1.4 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Suunnittelualue sijoittuu pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien vyöhykkeelle, jossa on valtakunnallisesti
merkittäviä liikenneväyliä ja Helsinki-Vantaan lentokenttä. Alueeseen liittyy runsaasti maankäytön ja liikenneyhteyksien kehittämistä sekä tulevaisuuden potentiaalia. Uuden pääväylän suunnittelu kytkeytyy väistämättä maankäyttöön eikä sitä voi käsitellä irrallisena maankäyttöhankkeista. Osa maankäytöstä on kehittynyt
rakentamishankkeiksi, osa suunnitelmista on pidemmän tähtäimen strategisia suunnittelutarpeita.
Seuraavassa on lueteltu keskeiset hankkeet, jotka sijoittuvat suunnittelualueelle tai aiheuttavat liikennettä
sinne. Kaavoitus on kuvattu erikseen luvussa 3. Kaavat mahdollistavat uusien hankkeiden toteutuksen. Liikennehankkeissa on erittäin haastavaa rajata tähän hankkeeseen liittyvät suunnitelmat, koska
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liikennejärjestelmä on maankäytön kehitykseen liittyvä laaja kokonaisuus. Tässä on tuotu esille ne liikennehankkeet, jotka on tunnistettu liikenne-ennusteessa suunnittelualueen liikennevirtoihin vaikuttavana tekijänä.

1.4.1 Liikennehankkeet
Keski-Uudenmaan poikittaisyhteydet
Nykyiset poikittaisyhteydet valtateiden 3 ja 4 välillä Kehä III:n pohjoispuolella aina valtatielle 25 asti ovat epäjatkuvia sekä tasoltaan osin heikkoja. Puutteelliset poikittaisyhteydet ovat ongelma sekä henkilöautoliikenteen
että kuljetusten kannalta. Kuljetusten kannalta kehittämistarve korostuu logistiikan painopisteen siirtyessä
tulevaisuudessa Kehä III:n tasolta pohjoisemmas. Poikittaisyhteyksissä on tunnistettu erilliset yhteyspuutteet
Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella ja Järvenpään tasolla. Eri yhteyspuutteiden ratkaisemiseksi ei
ole ollut löydettävissä yhtä yksittäistä hanketta. Poikittaisyhteyksien kehittämiseksi on lähinnä raskaan liikenteen näkökulmasta
ELY-keskuksen ohjelmoimana Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien kehittäminen sisältää seuraavien yhteyksien toteuttamisen tai parantamisen:
•

Järvenpää - Kantatie 45 -yhteyden parantaminen logistiikan laatureittinä (Keski-Uudenmaan pohjoinen
logistiikkayhteys välillä vt 3 - mt 140)

•

Maantien 152 jatkeen-pohjoisen linjauksen toteuttaminen tärkeänä logistiikan yhteytenä ( Mt 152 välillä
vt 3 Hämeenlinnanväylä - kt 45 Tuusulanväylä)

•

Hyvinkään itäisen ohikulkutien toteuttaminen tärkeänä logistiikan yhteytenä.

MAL 2019-suunnitelman mukaan vuoteen 2030 mennessä toteutetaan Järvenpää–kantatie 45 yhteys. Yhteys
palvelee ennen muuta pitkämatkaista tavaraliikennettä. Järvenpää - Kantatie 45 -yhteyden parantamisesta
on käynnissä yleissuunnitelman laatiminen välillä Nukari-Purola. Myös Järvenpään alueella on käynnissä yhteyden itäosan muodostavan Vähänummentien suunnittelu.
MAL 2019 suunnitelman mukaan Kehä IV -tason yhteys (maantie 152) suunnitteluvalmiutta edistetään ja se
voidaan toteuttaa vaiheittain maankäytön niin edellyttäessä. Pitkällä tähtäimellä logistiikan kehittämispolkuun
kuuluu myös varautuminen Itäisen radanvarsitien ja Hyvinkään itäisen ohikulkutien toteuttamiseen. Hyvinkään itäisestä ohikulkutiestä on käynnistetty tiesuunnitelman laatiminen vuonna 2018.
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Kuva 2. Keski-Uudenmaan poikittaisyhteydet (lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen hankekortti 2018).
Bild 2. Tvärgående trafik i Centrala Nyland (källa: Nyland NTM Center projektkort 2018).

Logistiikan tavoiteverkon tavoitteena on Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien parantamisen lisäksi vähentää läpikulkuliikennettä ja siitä aiheutuvaa haittaa Hyrylässä. Kantatien 45 merkitys pitkämatkaisen liikenteen
kannalta vähenee tavoiteverkossa, mikä mahdollistaa tien kehittämisen paikallisen liikenteen lähtökohdista.
Myös Kulomäentien rooli raskaan liikenteen läpikulkuväylänä on tavoiteverkossa pyritty pitämään pienenä,
koska se kulkee osin tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä. Kantatien 45 varresta yhteys valtatien 4 suuntaan
kulkee tavoiteverkossa Hyrylän Itäväylän kautta.
Keski-Uudenmaan poikittaisyhteys ja maantien 152 jatke ratkaisevat eri ongelmia eivätkä ole toisilleen vaihtoehtoja. Maantie 152 palvelee selvästi rajallisempaa aluetta kuin Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys. Raskaan liikenteen näkökulmasta maantie 152 palvelee lähinnä Focus -aluetta sekä Tuusulanväylän
vartta lentokentän tasolla. Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys palvelee Järvenpäätä, Sipoota sekä
valtatien 4 vartta Keravalla ja Vantaalla. Valtatien 4 käytävän liikenne tai liikenne Öljytien (mt 148) suunnasta
ei siirry käyttämään maantietä 152 ellei Kulomäentien roolia raskaan liikenteen läpiajoväylänä pyritä vahvistamaan. Myös henkilöautoliikenteen näkökulmasta maantien 152 rooli jää paikallisemmaksi ja se palvelee
lähinnä osan Koillis-Vantaata yhteytenä Klaukkalan ja Hämeenlinnanväylän (vt 3) suuntaan. Koska logistiikan
tavoiteverkossa kehitettävät poikittaisyhteydet eivät ole toistensa vaihtoehtoja ja ne palvelevat eri liikennettä,
ei niiden toteuttamisella ole merkittävää vaikutusta toistensa liikennemääriin.

18

Lentorata
Lentorata on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu uusi kaksiraiteinen tunnelirata. Vaihtoehtona sille tutkitaan kahden uuden raiteen rakentamista Pasilan ja Keravan välille pääradan
nykyisten raiteiden viereen. Lentoradan ja pääradan lisäraiteiden vaikutuksia on selvitetty vuoden 2018 aikana Uudenmaan liiton ja Liikenneviraston yhteistyönä. Selvitykset taustoittavat valmistelussa olevaa Uusimaa-kaavaa sekä tulevia liikennesuunnitelmia. MAL 2019-suunnitelmassa esitetään Lentoradan toteutusta
vuoden 2030 jälkeen.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie
Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin 19.12.2017. Rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta 2019. Tie valmistuu syksyllä 2021.

Tallinnan tunneli
Helsinki–Tallinna-rautatietunneli on rakennettavaksi ehdotettu merenalainen rautatietunneli, joka muodostaisi
ratayhteyden Suomen Helsingin ja Viron Tallinnan välille ja yhdistäisi Suomen rautatiet Baltiaan ja Rail Baltican kautta edelleen Keski-Euroopan rautateihin. FinEst Link on viranomaistahojen vetämä hanke, jossa ovat
osallisina Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Viron ja Suomen liikenneministeriöt sekä Uudenmaan ja Harjun
maakunnat. Vuonna 2015 valmistuneessa esiselvityksessä esiteltiin viisi linjausvaihtoehtoa, joista parhaana
pidettiin linjausta Pasila–Muuga–Ülemiste. Rata jatkuisi Pasilasta edelleen lentokentälle. Tunnelin rakentaminen alkaisi vuonna 2025. FinEst Bay Area Project on Peter Vesterbackan johtama yksityisrahoitteinen
hanke Tallinnan-tunnelin rakentamiseksi. Siinä tunnelin suuaukkoa on suunniteltu myös Espoon Keilaniemeen. FinEStBayn ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 1.4.2019 - 24.5.2019. Uudenmaan uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu yhteystarpeena rahtiliikenteen raideyhteyttä Tallinna-tunnelin rahtiliikenteen terminaalista Hanko-Hyvinkää-radalle (ks. luku 3.1.1 Maakuntakaavoitus). Uudenmaan maakuntakaavan ehdotuksessa on osoitettu kaakkois-luodesuunnassa liikenteen yhteystarpeena
rahtiliikenteen raideyhteyttä Tallinna-tunnelin rahtiliikenteen terminaalista Hanko-Hyvinkää-radalle. Linjauksesta ei ole olemassa mitään varsinaisia suunnitelmia, vaan ainoastaan maininta sen tarpeesta FinEstLinkraportissa. Eli sekä rahtiliikenteen terminaalin sijainti ja koko että raideliikenneyhteyden linjaus sinne HankoHyvinkää-radalta tarkentuvat vasta mahdollisissa seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Finavian kehitysohjelma
Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä Finavian kehitysohjelma, investoinnit ovat vuosille 2013-2020
yhteensä n. 900 M€. Kehitysohjelman taustalla on matkustajamäärän voimakas kasvu ja mm. Finnairin lähivuosien uusien laajarunkokoneiden käyttöönotto. Uudet koneet tulevat liikennöimään Helsingistä Kaukoitään.
Kehitysohjelman työllistämisvaikutus on 20 000 - 25 000 pysyvää työpaikkaa. Kehitysohjelman investoinnit
käsittävät mm. yli 30 hehtaaria uutta asematasoa ja 15 uutta laajarunkokoneiden konepaikkaa, 70 000 m2
laajennuksen terminaalin NonSchengen -puolelle (valmistuminen 2020), uuden lähtevien ja saapuvien terminaalin (T2) ja siihen liittyvien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen rakentaminen 2017 alkaen.
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Kuva 3. Seudulliset liikennehankkeet.
Bild 3. Regionala transportprojekt.

1.4.2 Teollisuus ja työpaikat
YIT Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus
Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja
betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa. Alueen tasaus edellyttää kallioja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua. Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sijoittaa asfalttija betoniasemat sekä kiinteä murskaamo. Betonin- ja asfaltinvalmistuksen lisäksi alueella vastaanotetaan,
käsitellään ja kierrätetään asfalttia, betonia, betonilietettä sekä ylijäämämaita. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi maaliskuussa 2019.
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Västerskog Tuusula, maanvastaanotto
Tuusulan kunta on selvittänyt vireillä olevassa Ruotsinkylä–Myllykylä II osayleiskaavoituksessa esitettyjen
maankäyttötavoitteiden toteuttamista omistamallaan Västerskogin kiinteistöllä. Västerskogin kiinteistölle on
tutkittu maanvastaanottoalueen perustamista tai asfalttiaseman sekä teollisen toiminnan sijoittamista. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt vuonna 2013. Osayleiskaavan luonnoksessa suurin osa kiinteistön alueesta on osoitettu maa-aineisten ottoalueeksi, joka toiminnan päätyttyä asemakaavoitetaan teollisuuskäyttöön. Alueella on myös varaus ylijäämämaiden loppusijoitukseen. Kiinteistön itäosa sijoittuu maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle. Västerskogin kiinteistö on pinta-alaltaan noin 23 hehtaaria, josta hankkeen
käyttöön otettaisiin enimmillään noin 19 hehtaaria.

YIT teollisuus Oy:n Tuusulan asfalttitehtaan kehittäminen (YVA-menettely 2010)
YIT (aiemmin Lemminkäinen Infra Oy) suunnittelee nykyisen Tuusulan asfalttitehtaan toiminnan kehittämistä.
Hankealue sijaitsee Tuusulassa Sammonmäen alueella. Hankkeen tarkoituksena on kierrätysasfaltin hyötykäytön lisääminen ja asfaltin valmistuskapasiteetin kasvattaminen. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt vuonna 2010.

Focus-liikekeskus ja logistiikka-alueet
Focus-osayleiskaavan alueelle suunnitellaan noin 100 000 k-m2 m2 kaupallisten, pääasiassa paljon tilaa
vaativan kaupan kokonaisuutta sekä yhteensä noin 1 000 000 k-m2 logistiikka- ja teollisuustoimintoja välittömästi maantien 152 varteen. Yhteyden toteuttaminen välille Tuusulanväylä – Myllykyläntie on välttämätöntä
Focus-alueen maankäytön toteuttamiseksi.

Vekkox Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka
Hanke käsittää kiviainesten ottoa ja murskausta. Hankkeen on suunniteltu käsittävän enimmillään noin 17,6
miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 25,6 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen. Hankkeesta on käynnissä YVA-menettely (YVA-ohjelma nähtävillä toukokuussa 2019).

Seepsula Oy:n maa-ainesten ottoalueen laajennus
Seepsula Oy harjoittaa kiviaineksen louhintaa ja jalostusta Senkkerin alueella. Alueella on myös hiekkapuhaltamo, mullansekoituspaikka ja varastoalue sekä lupa asfalttitehtaalle. Seepsula Oy on hankkinut uusia
maa-alueita ja suunnittelee toiminnan laajentamista luoteen ja pohjoisen suuntaan.

Kiilan ylijäämämaiden sijoituspaikka
Kiilan täyttömäestä on tehty esiselvitys vuonna 2016. Täyttöaluetta suunniteltiin käytettävän puhtaiden luonnonmaiden, haitta-ainepitoisuuksien kynnysarvon ylittävien maiden sekä mahdollisesti puhtaan purkubetonijätteen läjitykseen.

Focus-alueen maa-ainestenoton YVA-menettely
Focus-alueen suunniteltujen toimintojen toteuttaminen edellyttää maan pinnan tasaamista louhimalla. Mm.
Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia ovat suunnitelleet maa-ainesten ottotoimintaa hankealueella.
Hankkeiden vaikutuksista on käyty yhteinen koko aluetta koskeva maa-aineistenoton ympäristövaikutusten
arviointimenettely, joka päättyi vuonna 2010. YVA-menettelyn aikana tehtiin yhtenäinen suunnitelma koko
hankealueen louhintasyvyyksistä. Louhinta-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 78,5 ha. Hankealueelta
on suunniteltu louhittavan kalliota yhteensä noin 9,3 milj. m³ktr. Hankealueelle on suunniteltu yhdenmukaiset
louhintatasot, jotta alue saadaan louhittua mahdollisimman tasaisesti. Lövkullan alueesta on suunniteltu louhittavan 60 000 m³ktr osana Kehä IV:n esirakentamista. Alueen pinta-ala on 0,9 ha ja suunniteltu louhintataso
+47,5 … +49, jolloin alueen pohjataso yhtyy saumattomasti Kulomäentiehen. Lövkullan alue pyritään louhimaan mahdollisimman nopeasti, jotta liikenne voisi kulkea Kehä IV linjausta pitkin ja raskaan liikenteen ajoneuvoista aiheutuvat ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Arviointiselostuksen mukaan

21

ottotoiminta hankealueella tulee arvion mukaan kestämään noin 15 vuotta. Aikataulu perustui oletukseen,
että ottotoiminta olisi voitu aloittaa vuoden 2010 alussa. Ottoalueiden alimmat sallitut louhintatasot ovat olennaisia, sillä maanpinnan korkeusasema on otettava huomioon sekä tonttien maankäytössä että Kehä IVväylän sekä katuverkoston suunnittelussa.

Kuva 4. Liittyvät teollisuuden hankkeet.
Bild 4. Relaterade industriella projekt.
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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. Tuo laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. YVA-menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, kuten tämän maantie 152 -hankkeen kohdalla. Toimivaltainen viranomainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia mm. lisäämällä tietoa kyseisestä hankkeesta,
suunnittelualueen 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 maanteiden suunnittelua
Maanteiden suunnitteluprosessi 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). Näin on myös tässä hankkeessa, jossa laaditaan
kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma. 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 hankkeen yleissuunnitelma tai aluevaraussuunnitelma voidaan laatia. 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 5. YVA-menettely maankäytön ja maanteiden suunnittelujärjestelmässä.
Bild 5. MKB-förtfarande i markanvänding och vägplanering.

Miten voi vaikuttaa oikea-aikaisesti?
Teiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuvaa ja jokaisesta vaiheesta halutaan keskustelua. Kaikki palaute
on tervetullutta läpi suunnitteluprosessin, mutta palautetta antaessa on hyvä muistaa kunkin suunnitteluvaiheen tarkoitus. Väyläviranomaisen tavoitteena on löytää mahdollisimman hyväksytty suunnitteluratkaisu. YVA-menettelyyn ja yleissuunnitteluun kuuluu lähinnä yleiskaavan tarkkuutta vastaava suunnittelu.
YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä yleissuunnitelmassa tai aluevaraussuunnitelmassa 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.
Monet ihmisten ja ympäristön kannalta olennaiset yksityiskohdat ratkaistaan vasta tiesuunnitteluvaiheessa. Tiesuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää tien yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. Yleissuunnittelussa 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.

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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta johtaa Mari Ahonen. Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta kuuluvat
myös hankkeen tilaajiin.
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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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jossa vastuuhenkilönä toimii Annukka Engström. Uudenmaan ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue on yhteysviranomaisena tässä hankkeessa YVA-lain 10 §
mukaisesti ympäristöministeriön määräämänä (VN/10363/201).
Muihin viranomaisosapuoliin kuuluu hankkeen suunnittelua varten perustettu ohjausryhmä, jossa on edustettuna Tuusulan kunta, Vantaan kaupunki, Uudenmaan liitto, Väylävirasto, Finavia, Puolustusvoimat ja Poliisi. Yhteysviranomainen on mukana hankeryhmässä asiantuntijajäsenenä. Ohjausryhmän roolina on ohjata
työtä ja tuoda oma asiantuntemuksensa suunnitteluratkaisun muodostamiseen. Aluevaraussuunnitelman vaikutusten arviointia ja suunnittelua palvelevia selvityksiä on käyty läpi muutoinkin viranomaisten kanssa, ja
samalla on pyritty varmistamaan niiden riittävyys.

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 6. YVA-ohjelma ja YVA-selostus osana YVA-menettelyä.
Bild 6. MKB-program och MKB-rapport som en del av MKB-förfarandet.

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, Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue päättää Vantaan kaupungin ja Tuusulan kanssa jatkosuunnitteluun valittavasta
vaihtoehdosta. YVA-menettelyssä esille tulleet vaikutukset huomioidaan, niitä täsmennetään ja pyritään lieventämään myöhemmin laadittavassa maantie- ja liikennejärjestelmä lain mukaisessa tiesuunnitelmassa.
Perusteltu päätelmä on olennainen asiakirja hankkeen jatkon kannalta. Hankkeen edetessä lupavaiheeseen
lupaviranomainen varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Tässä hankkeessa asiaa arvioidaan tiesuunnitelman hyväksymispäätösten yhteydessä. Lupaviranomaisena toimii tuolloin Traficom.
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2.2 YVA-menettely tässä hankkeessa
2.2.1 Vaiheet ja aikataulu
Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue teki 28.6.2019 päätöksen, jonka mukaan
hankkeessa on sovellettava YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen käynnistyi
alkusyksyllä 2019. Aloitusvaiheessa syyskuussa 2019 pidettiin yhteysviranomaisen järjestämä ennakkoneuvottelu. Ennakkoneuvottelussa käytiin lähtökohtakeskustelu YVA-menettelyn tavoitteista ja tunnistettiin hankkeen erityispiirteitä.
YVA-ohjelma valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen hankkeen yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa ohjelman nähtäville. 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 tammikuussa 2020.
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 aluevaraussuunnitelmaan valittavasta
vaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelu jatkuu aluevaraussuunnitelman laatimisella heti YVA-menettelyn jälkeen, siten valmis suunnitelma on käytettävissä Vantaan uuden yleiskaavan 2020 viimeistelyssä.

Kuva 7. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu tässä hankkeessa. Aikataulu voi tarkentua hankkeen aikana.
Bild 7. Den planerade tidsplanen för MKB-förfarandet för detta projekt. Tidsplanen kan anges under projektet.

2.2.2 Osallistuminen ja tiedottaminen
Hankkeen vuoropuhelu toteutetaan YVA-lain ja Väylän (aiemmin Liikenneviraston) vuoropuheluohjeiden mukaisesti. Vuorovaikutuksen tavoitteena on saada laajasti näkemyksiä ja käydä avointa keskustelua asiasta.
Vuoropuhelu edistää sitä, että saadaan muodostua laadukas ja hyväksyttävä ratkaisu uudelle väylälle. Osallistumisen kohderyhmänä ovat kaikki tästä väylähankkeesta kiinnostuneet. Keskustelua käydään todennäköisimmin alueen asukkaiden kanssa, sillä uusi väylä häiriöineen muuttaa elinympäristöä. Osalliset toimivat
asiantuntijaroolissa tuoden esiin tärkeitä näkökulmia vaikutusten arviointiin.
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Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyyn kuuluu seuraavat yleisötilaisuudet:
•

YVA-ohjelmavaiheen tilaisuus järjestetään, kun YVA-ohjelma on nähtävillä loppuvuodesta 2019. Tilaisuudessa esitellään YVA-ohjelma sekä kerrotaan hankkeen sisällöstä, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.

•

YVA-selostusvaiheen tilaisuus järjestetään, kun YVA-selostus on nähtävillä todennäköisimmin keväällä 2020. Tilaisuudessa esitellään YVA-selostuksen sisältö, keskustellaan arvioinnin tuloksista ja
annetaan ohjeita mielipiteiden antamiseen sekä kerrotaan jatkosuunnittelusta.

Tiedottamisen kanavat
Hankkeesta vastaava Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) tarjoaa informaatiota
hankkeesta tiedotteiden sekä internetin välityksellä. Mediatiedotteet julkaistaan hankkeen tärkeiden päätösten kohdalla sekä ennen yleisötilaisuuksia.
Yhteysviranomainen Uudenmaan 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.
Hankkeen omat
verkkosivut

Hankesivuista muodostetaan tiivis tietopaketti, josta nousee esille olennaiset asiat ja
ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivut avataan marraskuussa 2019 ja niitä päivitetään
työn päävaiheissa.

Yhteysviranomaisen verkkosivut

Yhteysviranomaisella (Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue) on lisäksi omat hankesivut, johon on koottu yhteysviranomaisen tiedot ja dokumentit hankkeesta mm. kuulutukset ja muut viralliset YVA-asiakirjat.

Tiedotteet, ilmoitukset

Työhön kuuluu normaalin tiedottamiskäytännön mukaiset tiedotteet ja kuulutukset sopivassa 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.

Kaavoituksessa myös vuoropuhelua
YVA-menettely täydentää aluevaraussuunnitelman vuorovaikutusmenettelyä, joka järjestetään kaavoitusprosessissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kunnat ottavat vastaan muistutuksia ja palautetta kaavojen
nähtävilläoloon liittyen sekä antavat vastineet niihin. Suunnitelmaratkaisua on esitelty Vantaan yleiskaavaluonnoksen yleisötilaisuudessa 13.3.2019. Kaavoituksesta saatu palaute käsitellään osana aluevaraussuunnitelmaa ja sieltä saadaan myös materiaalia tähän YVA-menettelyyn.

Keskustelun ja palautteen dokumentointi
Vuorovaikutustilaisuuksissa esitetyt mielipiteet ja keskusteluteemat kootaan tiiviiksi muistioksi. 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 Maankäytön kehittyminen ja kaavoitustilanne
Suunnittelualue sijoittuu voimakkaasti laajenevan pääkaupunkiseudun ja kehittyvien ympäryskuntien väliin,
Vantaan ja Tuusulan alueelle. Alueella on vanhaa maanviljelysaluetta, mutta myös järeästi rakennettua ympäristöä ja infrastruktuuria. Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys rajoittaa alueen käyttöä asumiseen lentomelun vuoksi ja lentokenttäalue hyvine valtakunnallisine liikenneyhteyksineen houkuttelee paljon liikennettä
tuottavia toimintoja. Kiilan ja Senkkerin alue on leimallisesti kiertotalouden ja maa-aineistenonton kehittyvää
aluetta (Kuva 8).

Kuva 8. Suunnittelukohde ja sitä ympäröivät alueet.
Bild 8. Designplats och omgivande områden.
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Läntinen osuus suunnittelualueesta sijoittuu Vantaan pohjoisosan väljästi rakentuneille alueelle. Hämeenlinnanväylän länsipuolella on Nurmijärven Klaukkalan taajama ja sitä ympäröivästä haja-asutus. Alueella on
metsää, laajoja peltoalueita ja jonkun verran asutusta. Asutuksen vyöhyke seurailee Riipiläntietä. Reuna erottuu ympäristöstä tiiviillä pientaloasutuksella alueen taajamana. Vantaanjokilaakso on maaseutuelinkeinojen
vyöhyke tilakeskuksineen ja laajoine peltoalueineen. Suunnittelualue on nykyisellään erillään Vantaan kaupunkirakenteesta ja palveluista, joten aluetta ei kehitetä nykyisellään asumisen alueena. Lähimmät julkiset ja
kaupalliset palvelut ovat Kivistössä ja Klaukkalassa. Luoteis-Vantaan alueen merkittävin kehityskohde on Kehärataan tukeutuva uusi Kivistön kaupunginosa, jonne matkaa suunnittelualueelta on linnuntietä noin viitisen
kilometriä. Kehittyvien liikenneväylien myötä alueen merkitys on kuitenkin kasvamassa kaupan alueena Hämeenlinnanväylän ja Klaukkalan ohikulkutien tuntumassa.
Itäpuolella Vantaanjokilaaksoa reunustaa Tuusulan ja Vantaan rajalle metsäalue. Tuusulan Metsäkylän eteläpuolella on laajoja maa-aineksenoton alueita Senkkerinmäelle jatkuen Kunnanrajaa sivuten. Vantaan puolen Kesäkylä on selkeärajainen tiivis asuinalue, joka on irrallaan muusta taajama-alueesta. Alun perin lomaasuntoalueeksi suunniteltu alue on muutettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi. Etäämmällä
taajama-alue seurailee Katriinantietä, joka muodostuu hajanaisesta pientaloasutuksesta Vantaanjoen peltoalueiden reunoilla. Vastaava taajamavyöhyke pientaloasutus jatkuu Tuusulan puolella Myllykyläntiellä, tiivistyen Kiilinmäessä.
Kiilan ja Senkkerin alue on maakunnallisesti merkittävä kehittyvä maa-aineksenoton, kiertotalouden ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavan teollisuuden alue, joka on kehittymässä ja laajentumassa. Tuusulan puolella on kalliomurskausta, kiviaineshuoltoa ja läjitysalueita. Alueella toimii Seepsula Oy:n kiviainestoiminta ja Asfalttikallio
Oy:n asfalttiasema. Vantaan Hanskalliontiellä on useita yrityksiä mm. metalliromun käsittelylaitos, romuautojen välivarasto, paperin ja pahvin paalaustoimintaa, kierrätyslaitos, Vantaan Rahtikeskus Oy ja Hanskallion
tutka-asema. Myllykylän tien eteläpuolella on ajoharjoittelurata ja Lavangon moottorirata. Alueen muusta
muuta maankäyttöä rajoittavasta infrastruktuurista voi mainita Fingridin 110 kV ja 400 kV voimajohdot ja Päijännetunnelin. Hanskalliontien pohjoispuoli on Seutulan vanhan kaatopaikan aluetta (Kuva 9).
Maantien 152 uusi linjaus kääntyy Myllykyläntien jälkeen lentokentän pohjoispuolelle. Tuusulanväylän läheisyydessä sijaitsee Sammonmäen työpaikka-alue. Alueella on jonkin verran vanhaa pientaloasutusta, joka on
irrallaan muusta kaupunkirakenteesta ja palveluista. Lentomelualueella asuminen on osoitettu väistyvänä toimintona yleispiirteisessä suunnittelussa. Alue on tunnettu Focus-alueena, jota kehitetään tulevaisuudessa
voimakkaasti kehittyvänä työpaikka-alueena (Kuva 12). Kehä IV (maantien 152 jatke) ja sen varrelle rakentuva
Focuksen työpaikka-alue Tuusulanväylän ja Myllykyläntien välissä on yksi Tuusulan kunnan kärkihankkeista
ja merkittävistä maankäyttöprojekteista. Focuksen logistiikka- ja työpaikka-alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria ja alueelle on osayleiskaavassa kaavoitettu noin 1 miljoona kerrosneliömetriä työpaikka-aluetta sekä
seudullista kauppaa maakuntakaavan mukaisesti 100 000 kerrosneliömetriä. Alueen asemakaavoitus on vireillä. Kiilan ja Focuksen Alueen maankäytön suunnat kytkeytyvät lentokentän läheisyyteen tukeutuvaan
Aviapolis-kokonaisuuteen. Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Focusalueelta kaakkoon. Tuusulanväylän itäpuolella on Jusslan ja Kulomäen työpaikka-alueet, jotka reunustavat
Vantaan tiivistä kaupunkialuetta.
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Kuva 9. Kiilan alueen toiminnanharjoittajat (Lähde: Vantaan kaupunki, valtuustoinfo 04/2018).
Bild 9. Operatörer i Kiila-området (Källa: Staden Vantaa, governors info 04/2018).

Kuva 10. Kesäkylä (Vantaan kaupungin karttapalvelu).
Bild 10. Sommarbro (Staden Vantaa, karttjänst).
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Kuva 11. Suunnittelualueella on yksi pääkaupunkiseudulle tärkeä maa-aineksenoton keskittymistä (kuva Timo
Huhtinen 2017).
Bild 11. Planeringsområdet är ett av de största områdena för koncentration av markanvändning i Stora Helsingfors-området (bild Timo Huhtinen 2017).

Kuva 12. Focus-alue (lähde: Focus-yleiskaava).
Bild 12. Focus område (källä: Focus generalplan).

3.1.1 Maakuntakaavoitus
Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja. Uudenmaan maakuntakaavassa (YM
8.11.2006) on määritelty alueen keskeisin maankäyttö. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM
30.10.2014) aiempia kaavaratkaisuja on tarkastettu uudelleen erityisesti alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja kaupan osalta. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (YM 22.6.2010) on esitetty erityistoimintoja
ja laajoja yhtenäisiä metsäalueita. 3. vaihemaakuntakaavassa (YM 14.12.2012) ei ole suunnittelualuetta koskevia aluevarauksia. Viimeisempänä Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan
24.5.2017, joka aiempia maakuntakaavoja strategisempi monia teemoja käsittävä kaava.
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Vahvistetuissa maakuntakaavoissa on suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:

Liikenne
•

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on osoitettu merkinnällä moottoriväylä. Alemman verkon tiet on osoitettu
merkinnöillä seututie ja yhdystie. Mm. Klaukkalan ohikulkutie ja Hämeenlinnantie on osoitettu merkinnällä seututie.

•

Eritasoliittymät on osoitettu merkinnällä eritasoliittymä. Merkinnällä osoitetaan eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Merkintä on tehty Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän eritasoliittymille.

•

Maantien 152 uutta linjausta kuvaa katkoviiva Hämeenlinnanväylän ja Myllykylän välillä. Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen. Lentokentän
pohjoispuolinen osuus ja Kulomäentie on osoitettu merkinnällä seututie.

•

Kaikkiin maantie-merkintöihin liittyy määräys: Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein teknisesti tai toiminnallisesti alemman
luokkaisena. Tiensuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien suojelu sekä lajiston liikkuminen. Tien, väylän tai liittymän suunnittelussa on huolehdittava siitä, että se ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla tai sen
läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

•

Lentokenttä on osoitettu merkinnällä liikennealue.

•

Lentokentän pohjoispuolelle on osoitettu liikennetunnelin ohjeellinen linjaus.

Taajamat ja tuotanto
•

Nurmijärvi-Reuna-Riipilä ympäristöineen on yhtenäistä taajama-aluetta, joka on huomattavasti nykytilannetta laajempi. Työpaikka-alueita on Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän välissä, Klaukkalan
ohikulkutien ja maantien 152 linjauksen liittymän ympärillä jatkuen etelään ja pohjoiseen Hämeenlinnanväylän vartta. Taajaman ja työpaikan alueista Hämeenlinnanväylän itäpuoli ja Klaukkalan ohikulkutien pohjoispuoli on taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialuetta. Mäyränkallio on osoitettu
merkinnällä merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.

•

Kiilan-Senkkerin alue on osoitettu merkinnöillä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue (EJ3)
sekä alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja.

•

Lentokentän pohjoispuoliset alueet (Focus) on osoitettu merkinnöillä työpaikka-alue ja logistiikka-alue
(LOG). Etelämpänä on myös merkintä erityisalue, jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa (EY). Focus-alueelle on osoitettu merkintä merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.

Virkistys ja ympäristöarvot, vedet
•

Kiilan itäpuolella uuden väylän kanssa risteää ulkoilureitti. Merkintään liittyy määräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit on
johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja kevyen liikenteen väylille.

•

Uuden väylän kanssa risteää Reunassa ja Tuusulanjoen kohdalla viheryhteystarve. Merkintään liittyy
määräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot,
arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden
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mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen
varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.
•

Vantaanjokilaakso on osoitettu merkinnällä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Valtioneuvoston
päätös 1995). Merkintään liittyy määräys: Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.

•

Vantaanjoki on Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

•

Tuusulanjoen kohdalla on merkintä luonnonsuojelualue. Merkintään liittyy määräys: Suojelualueiksi
osoitetuille alueille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu tai on tavoitteena muodostaa luonnonsuojelualue. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus.

•

Vantaanjoki ja Tuusulanjoki on osoitettu merkinnällä vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue.
Merkintään liittyy määräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

•

Päijänne-tunneli on osoitettu merkinnällä raaka-vesitunneli.

Kuva 13. Ote vahvistettujen maakuntakaavan yhdistelmästä (2017). 4. vaiheen maakuntakaavan aineisto.
Bild 13. Utdrag ur kombinationen av bekräftade provinsiella planer (2017). Fas 4 provinsiella planuppgifter.
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Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt vuoden 2016 aikana (Uusimaa-kaava 2050).
Koko Uudenmaan alueelle laadittavan kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaava rakentuu kolmen eri seudun vaihekaavoista. Suunnittelualue kuuluu Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan alueelle.
Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 8.10.−8.11.2019. Maakuntakaavaehdotuksessa on suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:

Liikenne
•

Klaukkalan ohikulkutie on osoitettu merkinnällä seudullisesti merkittävä tie. Hämeenlinnanväylä (vt 3)
osoitettu merkinnällä valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie. Hämeenlinnantie ja Tuusulanväylä on osoitettu merkinnällä maakunnallisesti merkittävä tie.

•

Maantien 152 uutta linjausta kuvaa katkoviiva Hämeenlinnanväylän ja Myllykylän välillä. Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen. Lentokentän
pohjoispuolinen osuus ja Kulomäentie on osoitettu merkinnällä maakunnallisesti merkittävä tie.

•

Maakunnallisesti merkittävän tien merkintään liittyy määräys: Väylälle tai sen välittömään läheisyyteen
ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät pitkämatkaisen liikenteen, joukkoliikenteen tai kuljetusten
palvelutasoa. Uusia liittymiä rakennettaessa tulee varmistaa, että liittymä on mahdollista toteuttaa tien
sujuvuutta tai turvallisuutta vaarantamatta. Sujuvuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon liittymän
keskeinen sijainti alue- ja yhdyskuntarakenteessa.

•

Uuden väylän kanssa risteää kaakkois-luodesuunnassa merkintä liikenteen yhteystarve. Yhteyden sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkintä kuvaa rahtiliikenteen raideyhteyttä
Tallinna-tunnelin rahtiliikenteen terminaalista Hanko-Hyvinkää-radalle. Linjauksesta ei ole olemassa
mitään varsinaisia suunnitelmia, vaan ainoastaan maininta yhteyden tarpeesta FinEstLink-raportissa.
Eli sekä rahtiliikenteen terminaalin sijainti ja koko että raideliikenneyhteyden linjaus terminaalista
Hanko-Hyvinkää-radalle tarkentuvat vasta (mahdollisissa) seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Taajamat ja tuotanto
•

Mäyränkallioon (Hämeenlinnanväylän liittymäalue) ja Focus-alueelle on osoitettu kohdemerkintä kaupan alue.

•

Uuden väylän tuntumaan on kaksi kohdemerkintää tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalue.
Toinen merkintä on Tallinna-tunnelin rahtiterminaali ja toinen Focus-alue. Kiilan alueelle on osoitettu
merkintä Maa-aineshuollon kehittämisalue.

Virkistys ja ympäristöarvot, vedet
•

Reunan ja Tuusulanjoen kohdalla on merkintä luonnonsuojelualue. Merkintään liittyy määräys: Suojelualueeksi osoitetulle alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä
luonto- ja ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu suojelualue tai tavoitteena on
siitä perustaa sellainen.

•

Uuden väylän kanssa risteää Reunassa ja Kiilan länsipuolella viheryhteystarve. Merkintään liittyy määräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava, että merkinnällä osoitettu yhteystarve säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet, virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet
sekä ylläpitää maisema- ja luontoarvoja. Viheryhteyden tarkkaa sijaintia ratkaistaessa on selvitettävä,
että yhteydellä on edellytykset toimia osana laajempaa ekologista ja virkistyksellistä verkostoa.

•

Vantaanjokilaakso on osoitettu merkinnällä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Merkintään liittyy määräys: Yksityiskohtaisemmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot. Maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot on otettava
huomioon alueita kehitettäessä. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.
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•

Vantaanjoki ja Tuusulanjoki on osoitettu merkinnällä vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue.
Merkintään liittyy määräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

•

Päijänne-tunneli on osoitettu merkinnällä raakavesitunneli.

Kuva 14. Ote Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun maakuntakaavan ehdotuksesta (nähtävillä 8.10.–
8.11.2019).
Bild 14. Utdrag ur Nylandsplanen 2050 Helsingforsregionens etapplandskapsplan förslag (framlagt 8.10.–
8.11.2019).
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3.1.2 Kaavatilanne kunnissa
Seuraavassa kuvassa 15 on esitetty kuntien kaavoitustilanne kokonaisuutena. Koko suunnnittelualueella on
yleiskaavat ja käynnissä yleiskaavoitusprosessit. Asemakaavoitettua aluetta on Kiilassa ja Tuusulanväylän
tuntumassa.

Kuva 15. Alueen kaavatilanne.
Bild 15. Områdets layout.

3.1.3 Nurmijärven kaavoitus
Suunnittelualueen vaikutusalueella sijoittuvalle Klaukkalan alueelle on tehty Klaukkalan osayleiskaava (KV
27.1.2016). Siinä on esitetty seuraavia maantien 152 suunnittelun kannalta keskeisiä varauksia:
•

Maantien 152 uusi linjaus on osoitettu merkinnällä ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus, seututie-pääkatu (st/pk).

•

Klaukkalan ohikulkutielle on osoitettu uutena tienä merkinnällä seututie-pääkatu (st/pk).

•

Hämeenlinnanväylä (vt 3) on osoitettu merkinnällä moottori- tai moottoriliikennetie (mo).

•

Hämeenlinnantie on osoitettu merkinnällä seututie-pääkatu (st/pk).

•

Hämeenlinnanväylälle ja Hämeenlinnantielle on osoitettu eritasoliittymän merkinnät.
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•

Nykyiset ja uudet asuinalueet on osoitettu pientalovaltaisina asuntoalueina (AP-3 ja AP-4). Hämeenlinnan väylän tuntumassa on osoitettu laajoja uusia työpaikka-alueiden varauksia (TP-3/kem/tot2, TP/EN2/tot2 ja TP/EN-1/ke). TP- Energiahuollon alueelle on alustavasti suunniteltu sähköasemaa ja lämpövoimalaitosta. Kem-merkinnän alueille voidaan selvityksiin perustuen sijoittaa vaarallisia kemikaaleja
varastoiva laitos tai varasto, mikä mahdollistaa logistiikkayritysten sijoittumisen alueelle.

•

Mäyränkallion ja Lintumäen alueella on kohde merkintä kaupallisten palvelujen alue (km-1), jolle on
mahdollista sijoittaa sellainen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijaita myös keskusta-alueen ulkopuolella (esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa). Alueiden yhteenlaskettu liiketilan kerrosala saa olla enintään 50 000 k-m².

•

Muutoin Mäyränkallio liittymäalueella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-4, M-5).

Kuva 16. Ote Klaukkalan osayleiskaavasta (KV 27.1.2016)
Bild 16. Utdrag från Klövskog delgeneralplan (KV 27.1.2016)

3.1.4 Vantaan kaavoitus
Vantaalla on voimassa Vantaan yleiskaava 2007 (KV 17.12.2007). Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:
•

Pääväylät on osoitettu tieliikenteen alueena (L). Yleiskaavan on merkitty maantien 152 uusi linjaus ns.
eteläisen linjauksen mukaisesti. Se on jatkettu ohjeellisella merkinnällä Hämeenlinnanväylältä Lahnukseen. Merkintään liittyy määräys: Alue varataan pääteille ja kaduille, joille on kulku erityisesti suunniteluista liittymistä. Alueelle voidaan sallia huoltoasemia sekä muita tieliikennettä palvelevia rakennuksia.

•
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Reunassa ja Tuusulanjoen kohdalla on luonnonsuojelualue (SL). Merkintään liittyy määräys: Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettava luonnonsuojelualue. Alueen suojelu turvataan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kunnes luonnonsuojelulainsäädännön mukainen rauhoitus astuu voimaan. Alueella sallitaan ainoastaan sen käyttötarkoitusta palveleva vähäinen rakentaminen.

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä on säädetty.
•

Reunan, Kesäkylä ja Myllykylän asuinalueet on osoitettu merkinnällä pientaloalue (P4).

•

Alueella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja maatalousaluetta (MT).

•

Kiilan täyttömäki ja Senkkerin eteläosa (Seutula) on osoitettu merkinnällä jätteenkäsittelyalue (EJ).
Aluetta ympäröi Jätteenkäsittelyalueen suoja-alue (ej). Lisäksi Kiilan pohjoispuolella on jätteenkäsittelyalueen suoja-alue (ej).

•

Kiilassa ja Senkkerin eteläosassa sekä Myllykyläntien ympärillä on alueita osoitettu merkinnällä ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue (TT). Alue varataan sellaisille tuotanto-, logistiikka-, varasto- ja varikkotoiminnoille, joita ei voida toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen
vuoksi sijoittaa muille työpaikka-alueille.

Kuva 17. Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 (KV 17.12.2007).
Bild 17. Utdrag från Vanda generalplan 2007 (17.12.2007).

Vantaalla on käynnistynyt uuden yleiskaavan laadinta. Vantaan yleiskaavan 2020 tavoitteena on, että yleiskaava tulee hyväksytyksi ennen vuoden 2020 loppua. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.2.2019-23.9.2019.
Maantien 152 uusi linjaus on esitetty merkinnällä Liikennealue (Valtakunnallista tai seudullista liikennettä palveleva väylä). Uusille esitasoliittymien paikat Reunassa, Vantaanjoella ja Hanskalliossa on esitetty merkinnällä eritasoliittymävaraus. Luonnos laadittiin ennen YVA-menettelyn alkua, joten siinä on esitetty merkintä
vaihtoehtoinen tielinjaus Kesäkylän kohdalla. Maantien linjaukseen tukeutuvaa uutta ja laajenevaa maankäyttöä on esitetty Kiilassa tuotanto- ja varastotoiminnan alueina (TT, TY). Vantaan yleiskaavan yhteydessä on
laadittu runsaasti ympäristökoskevia selvityksiä. Niiden perusteella on esitetty viheryhteydet ja Reuna luonnonsuojelualueet määräyksineen (SL). Kaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta 2019. Siinä osoitetaan
maantien 152 uuden väylän sijainti YVA-menettelyn ja aluevaraussuunnitelman mukaisesti sekä ajantasainen
näkemys tulevasta siihen kytkeytyvästä maankäytöstä.
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Kuva 18. Ote Vantaan yleiskaavan luonnos. Nähtävillä 18.2.2019-23.9.2019.
Bild 18. Utdrag från Vanda generalplan utkast. Framlagt 18.2.2019-23.9.2019

Asemakaavat
Kesäkylän ja Kiilan alue on asemakaavoitettua. Asemakaavoituksessa on maantien 152 uusi linjaus linjaus
liikennealueena (LT). Kesäkylän alue on erillispientalojen korttelialuetta (A0) ja lisäksi voimajohdon vaaraaluetta. Muutoin asemakaavoissa on pääosin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) ja lähivirkistysaluetta (VL), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) ja varastorakennusten korttelialuetta (TV-1).

3.1.5 Tuusulan kaavoitus
Senkkerin ja Myllykyläntien välisellä alueella on voimassa Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava (KV
31.3.2014), joka on pääosin kiviaineksen ottamistoimintaa, ylijäämämaiden sijoittamista ja työpaikkatoimintaa
käsittelevä osayleiskaava. Suunnittelualueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:
•

Kehä IV on osoitettu merkinnällä seututie ja sille on osoitettu eritasoliittymä.

•

Myllykyläntie on osoitettu merkinnällä seututie ja sen rinnalla on kevyen liikenteen yhteys.

•

Senkkerin alueelta Vantaan suuntaan on osoitettu merkintä tieliikenteen yhteystarve.

•

Maantien 152 uusi linjaus-linjauksen tuntumassa on kaksi merkintää teollisuus- ja varastoalue (T-1).

•

Laajat alueet Senkkerissä on osoitettu merkinnällä maa-ainesten ottoalue (eo).

•

Senkkerin metsätien pohjoispuoli on alueen osan merkinnällä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue.
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•

Tuusulanjoki ranta-alueineen ja Gungkärrin pähkinäpensaslehdon luonnonsuojelualue on osoitettu
merkinnällä luonnonsuojelualue (SL). Merkintään liittyy määräys: Alueella saa suorittaa toimenpiteitä,
jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

•

Tuusulanjoella on myös alueen osaa kuvaava merkintä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeä alue (luo). Merkintään liittyy määräys: Merkinnällä on osoitettu liito-oravan ja lepakon elinympäristöt. Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava siitä, että liitooravan ja lepakon luonnossa havaittavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä.

•

Raatinraitin kasvillisuuskohde EO-alueen pohjoisreunalla on osoitettu merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo).

•

Vantaa Sjöskog (Seutula) -Tuusulan Myllykylä historiallinen tie on osoitettu merkinnällä muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös (sm). Merkintään liittyy määräys: Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviraston lausunto.

•

Senkkerinmäen kohdalla on merkintä viheryhteystarve.

Kuva 19. Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava (KV 31.3.2014).
Bild 19. Delgeneralplan för Klemetskog-Myllykylä II (KV 31.3.2014).

Suunnittelualueen tuntumassa on pienin osin voimassa kunnan rajaa sivuava Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi
-osayleiskaava (KV 22.6.1998). Suunnittelualueeseen välittömästi rajautuvat lähialueet Nahkela-SiippooRusutjärvi -osayleiskaavassa ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MT-3). Vantaajoki ja
Krapuoja on osoitettu alueen osana, joka on luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas (sl). Merkinnän määräyksissä viitataan maiseman ja luontoarvojen säilymiseen.
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Kuva 20. Ote Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi osayleiskaavasta (KV 22.6.1998).
Bild 20. Utdrag från Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi partiella delgeneralplan (KV 22.6.1998).

Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välisellä alueella on voimassa Focus-osayleiskaava (KV 16.3.2015). Alueen kokonaisratkaisu tukeutuu uuteen maantien 152 yhteyteen (Kehä IV). Lähtökohtana yleiskaavatyössä oli
Kehä IV ja sen liittymäjärjestelyjen tarvitseman tilantarpeen selvittäminen yleiskaavassa riittävällä tarkkuudella (yleissuunnitelmatarkkuudella) siten, että seuraava Kehä IV suunnitteluvaihe olisi katu- tai tiesuunnitelma. Kaavaratkaisua on sovitettu maa-ainestenoton korkeustasoihin. Focus-alueen pääkadut koostuvat 3,6
km pituisesta Kehä IV rinnakkaisesta kokoojakadusta sekä Kehä IV:n ja Maisalantien yhdistävästä noin 1,2
km pitkästä kokoojakadusta. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi seudullisen vähittäiskaupan keskus sekä
työpaikka- ja logistiikka-alueita. Alueen kokonaiskerrosala on n. 1 000 000 krs-m2.

Kuva 21. Focus-alueen maankäytön suunnat (lähde: Tuusulan kunta).
Bild 21. Trender för markanvändning i Focus området (källa: Tusby kommun).

Focus-osayleiskaavassa (KV 16.3.2015) suunnittelualueella seuraavia keskeisiä merkintöjä:
•
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Maantien 152 uusi linjaus on osoitettu merkinnällä liikennealue (L). Merkintään liittyy määräys: Aluevaraus on tarkoitettu Kehä IV-tien rakentamista varten. Aluevaraus perustuu kaavaselostuksen liitteenä

esitettyyn aluevaraussuunnitelmaan. Suunniteltaessa alueen kautta kulkevia erikoiskuljetuksia on otettava huomioon voimassa olevat lentoesterajoitukset.
•

Alempi katu- ja tieverkko on osoitettu merkinnöillä yhdystie / kokoojakatu, ohjeellinen yhdystie / kokoojakatu, liittymä ja kevyen liikenteen reitti.

•

Tuusulanväylä osoitettu maantien alueena (LT).

•

Focus-alueen kautta kulkeva lentorata on osoitettu merkinnällä ohjeellinen maanalainen rata.

•

Tuusulanväylän ja maantien 152 uusi linjaus liittymäalueen pohjoispuolelle on osoitettu kaupallisten
palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1).

•

Sammonmäen asuntoalueelle ja sen eteläpuolelle sijoittuu palvelujen ja hallinnon alue (P-3).

•

Alueen länsiosaan maantien 152 uusi linjaukseen pohjoispuolelle ja lisäksi aivan läntisimmässä
osassa eteläpuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalueita (T-2).

•

Alueen kaakkoisnurkkaan Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien väliin on osoitettu teollisuusaluetta,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Merkinnän selityksen mukaan
alue on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille.

•

Myös Tuusulanväylän länsipuolella on osoitettu työpaikka-aluetta (TP).

•

Maantien 152 uusi linjaus eteläpuoli on lentoliikenteen aluetta (LL-2).

•

Kuninkaanlähteen vedenottamo on osoitettu merkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alue (ET-3). Lisäksi on osoitettu Mätäkiven pohjavesialue (pv) suojelumääräyksineen sekä vesilain mukainen pohjavedenottamon kaukosuojavyöhyke (pv/s-2). Pv-merkintään liittyy määräys: Alueella rakentamista ja
muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain ja ympäristösuojelulain säädökset. Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu
on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Ennen rakentamiseen tai muuhun maankäytön toimiin ryhtymistä on tarpeen vaatiessa arvioitava
hankkeen ympäristövaatimukset. Jälkimmäiseen merkintään liittyy määräys: Suojavyöhykkeellä ei saa
suorittaa sellaista toimintaa, jonka johdosta veden laatuun haitallisesti vaikuttavaa ainetta voi päästä
pohjaveteen tai joka vahingollisella tavalla voi huonontaa vedenottamosta saatavan veden laatua.
Suojavyöhykkeellä tulee noudattaa aluetta koskevia vesioikeudellisia päätöksiä.

•

Raakavesitunneli on osoitettu omalla merkinnällään. Merkintään liittyy määräys: Raakavesitunnelin
suojavyöhykkeellä ei ole sallittua sellainen toiminta, joka saattaa aiheuttaa vaaraa tunnelille tai veden
laadulle. Tunnelin suojavyöhykkeellä tarkoitetaan 400 metrin levyistä aluetta, joka ulottuu 200 metriä
tunnelin keskilinjasta molempiin suuntiin.

•

Voimajohdot on osoitettu merkinnällä sähkölinja. Merkintään liittyy määräys: Suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon johtoaluetta sekä käyttöoikeuden supistusaluetta koskevat maankäytön
rajoitukset. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä asianomaisen voimayhtiön lausunto.
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Kuva 22. Focus-osayleiskaava (KV 16.3.2015).
Bild 22. Focus delgeneralplan (16.3.2015).

Focus-alueen pohjoispuolella on voimassa Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaava (KV 11.11.1996). Alue on
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi eri tyyppisin kaavamääräyksin: lentoliikennealueen mahdollista laajentamista varten (MTL-1), hajarakentamisen mahdollistavaksi (MT-3) tai maiseman ja kyläkuvan kannalta erityistä merkitystä omaavaksi maa- ja metsätalousalueeksi (MV-1). Osayleiskaava on Focus-alueen osalta
vanhentunut.

Kuva 23. Ote Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaavasta (KV 11.11.1996).
Bild 23. Utdrag ur Klemetskog-Myllykyläs delgeneralplan (KV 11.11.1996).

Tuusulassa on vireillä koko kunnan yleiskaavan 2040 laadinta. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 28.3. –
17.5.2019. Suunnittelualueella on seuraavia keskeisiä merkintöjä:
•

Maantien 152 uusi linjaus on osoitettu merkinnällä uusi tielinjaus ja sille on osoitettu neljä eritasoliittymää. Sen rinnalla on uusi pyöräilyn runkoyhteys.

•

Myllykyläntie on osoitettu merkinnällä seututie/pääkatu ja sen rinnalla on pyöräilyn runkoyhteys.
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•

Laajat alueet Senkkerissä on osoitettu merkinnällä maa-ainesten ottoalue. Senkkerin metsätien pohjoispuoli on osoitettu alueen osan merkinnällä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue.

•

Maantien 152 uusi linjaus-linjauksen ympärillä Myllykylässä ja Focus-alueella on merkinnät työpaikkaalueille (TP). Niille on osoitettu laajenemissuunta pohjoiseen.

•

Kantatien 45 liittymässä on seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö (KM) ja ohjeellinen uuden päivittäistavarakaupan sijainti. Maantien 152 uusi linjaus eteläpuoli on liikenteen aluetta (L).

•

Pohjavesialue on merkitty omalla merkinnällä, johon liittyy useita suojelumääräyksiä.

•

Päijänne-tunneli on osoitettu omalla merkinnällään, johon liittyy suojavyöhykkeen määräyksiä.

•

Myllykylään on osoitettu merkintä maisemallisesti arvokas alue (ma). Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokas maisema-alue. Merkintään liittyy määräys: Alueen rakentamisessa ja suunnittelussa on
huomioitava kulttuurimaiseman ja siihen liittyvien merkittävien rakennusten säilyminen. Avoimet maisema-alueet tulee säilyttää avoimina.

•

Tuusulanjoen varteen on osoitettu merkintä luonnonsuojelualue (SL-1). Merkintään liittyy määräys,
jossa todetaan mm.: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja (mm. kaivaminen, louhiminen, täyttäminen, tasoittaminen, puunkaato).

•

Tuusulanjoen varteen on osoitettu merkinnät ekologinen yhteystarve, ohjeellinen Seitsemän veljeksen
vaellusreitti ja vedenhankinnan kannalta tärkeä pintavesi.

•

Alueella on lukuisia muinaisjäännöksiä.

Kuva 24. Ote Tuusulan yleiskaavan 2040 ehdotuksesta (nähtävillä 28.3.–17.5.2019).
Bild 24. Utdrag ur förslaget till Tusby generalplan 2040 (tillgängligt 28.3.–17.5.2019).

Asemakaavoitus
Tuusulan Focus-alueen itäisin osa on asemakaavoitettua. Alueella on parhaillaan käynnissä kolme asemakaavaprosessia:
•

Kehä IV asemakaava 3579 (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.1.2019 - 28.2.2019).
Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella uusi tieyhteys - Kehä IV ja muodostaa kehätien varteen
uusi vetovoimainen logistiikka- ja työpaikka-alue. Alue sijoittuu Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien(mt 11363) väliin.

•

Sammonmäki III asemakaava 3561 (ei nähtävilläoloa vielä). Sammonmäen työpaikka-alueella sijaitseva asuinpientaloalue muutetaan Focus-osayleiskaavan mukaisesti työpaikka- ja palvelualueeksi.
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Tavoitteena on, että alueella tullaan sallimaan olemassa oleva asuminen väistyvänä toimintona työpaikkatoiminnan yhteyteen.
•
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Focus-liikekeskus Asemakaava 3508 (ehdotuksen valmistelu 2019). Kaava-alue sijoittuu Tuusulanväylän länsipuolelle ja tulevan Maantien 152 uusi linjaus varteen. Nykyinen työpaikka-alueen asemakaava on tarkoitus muuttaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sekä teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten alueeksi.

3.2 Asutus, maankäyttö ja elinympäristö
3.2.1 Ihmisten elinolot ja virkistys
Suunnittelualue on pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivän maaseudun taitekohdassa. Alueella on paikoin
viheralueita luontoarvoja ja vanhaa kulttuurimaisemaa, mutta myös järeästi rakennettua ympäristöä ja ympäristöhäiriöitä aiheuttava toimintoja. Elinympäristössä on nähtävissä rakenteita ja jälkiä monista historian kerrostumista. Alueen luonne on muuttumassa monin tavoin, kun kaupunkirakenne laajenee alueelle tuoden
uusia kerroksia monimuotoiseen ympäristöön.

Kuva 25. Näkymiä suunnittelualueen elinympäristöstä.
Bild 25. Usikter i livsmijö.

Läntinen osuus sijoittuu Riipilän ja Vantaanjokilaakson kyläalueille. Pientaloasutus seurailee Riipiläntien
vartta, josta Reuna on noin 60 omakotitalon muuta aluetta tiiviimpi asuinalue. Alueen omakotiasutus on suhteellisen vanhaa ja asukkaiden ikärakenne on muuta Vantaata iäkkäämpää. Alueella on runsaasti lähivirkistykseen soveltuvia metsäalueita. Vantaanjokilaakso on vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa on vanhoja tilakeskuksia laajoine peltoineen. Maanviljelys on edelleen näkyvä elinkeino maisemassa. Asuintalot ovat sijoittuneet hajanaisesti kyläteitä seuraillen. Tällä alueella ei ole juuri palveluita asukkaille. Vantaan puolella lähimmät kaupat ovat Kivistössä ja Riipilässä, jonne on järjestetty bussivuoro. Koulu, päiväkoti ja terveysasema
ovat Seutulan keskustassa. Klaukkalan keskustassa on myös palveluita. Riipiläntie on osa valtakunnallista
pyörämatkailureittiä.
Kiilan alue erottuu Vantaanjokilaakson itäpuolella metsäisenä alueena, jossa nähtävässä laajoja maa-aineksenoton alueita. Kesäkylä on sen keskellä oleva omaleimainen asuinalue, joka on irrallaan muusta rakennetusta ympäristöstä. Kesäkylä-Koivikko Oy-niminen yhtiö perustettiin vuonna 1956 kesämökkialueeksi, mutta
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asuminen alueella on ollut pitkään kuitenkin pääosin ympärivuotista. Alueella on noin 75 pientä omakotitaloa,
leikkipaikka ja palloilukenttä sekä Kesäkylän kuntopolku. Laajenevat maa-ainesalueet ja voimajohto rajaavat
Kesäkylän kaakkoispuolista lähimaisemaa.
Katriinantiellä on hajanaista pientaloasutusta Vantaanjokilaakson Seutulan peltoalueiden reunoilla. Vastaava
pientaloasutus jatkuu Tuusulan Myllykyläntiellä. Tuusulanjoki ja Myllykylä ovat vanhaa kulttuuriympäristöä,
johon kuuluu viljelyalueita tilakeskuksineen. Itäisin osa alueesta sijoittuu lentokentän pohjoispuolelle ja Tuusulanväylän tuntumaan. Alueella on Sammonmäen työpaikka-alue ja vanhaa pientaloasutusta. Omakotitaloasutusta on Sammonmäen, Mäkiniitun ja Huhtariihen alueille. Alue on ollut yli kymmenen vuotta rakennuskiellossa, koska alue on voimakkaan lentomelun aluetta ja muuttumassa Focus-alueen rakentumisen myötä.
Alueella on myös muutamia pieniä peltoalueita. Sammonmäen kallio on lentokoneharrastajien keskuudessa
suosittu lentokoneiden bongauskohde, josta on suora näköyhteys kiitotielle 1.
Kiiilan ja Myllykylän lähimmät kaupan palvelut ja erikoisliikkeet sijaitsevat Tuusulan Riihikalliossa ja Hyrylässä
sekä idässä Vantaan puolella Ilolassa. Ruotsinkylän ja Klemetskogin alakoulut ovat alueen lähimmät koulut.
Seutulan ja Myllykylän alueella on hevostiloja ja ratsastusreittejä. Tuusulanjoen läheisyydessä on seitsemän
veljeksen vaellusreitti.
Suunnittelualueen itäisellä osuudella elinympäristössä on monia ympäristöhäiriöitä. Kiilan ja Senkkerin alue
on kehittyvä maa-aineksenoton, kiertotalouden ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavan teollisuuden alue. Alueella
on myös melua aiheuttavaa moottoriurheilutoimintaa. Yhdistettynä nämä toiminnot ovat hankalasti sovitettavissa asutuksen kanssa yhteen. Alueella on käyty paljon keskustelua toimintojen ympäristövaikutuksista ja
häiriöistä. Voimakkaan lentomelun alueella ei enää kehitetä asumista.
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Kuva 26. Asutuksen rakenne.
Bild 26. Uppehålls struktur.
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Kuva 27. Viheralueet ja ulkoilu.
Bild 27. Grönområden och utomhusaktiviteter.

3.2.2 Asutus ja ympäristöhäiriöt
Jokapäiväisessä elämässä merkittävimmät ympäristöhäiriöt ovat melu ja päästöt. Eri lähteiden aiheuttama
melu on erityyppistä, ja uuden tyyppisen melulähteen tuominen alueelle aiheuttaa aina omanlaistaan häiriötä,
vaikka muuta melua alueella jo olisikin. Maantien 152 suunniteltu linjaus sijoittuu uuteen maastokäytävään,
jossa Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän lähialueita lukuun ottamatta on vain vähän tieliikenteen aiheuttamaa melua. Erityisesti suunnittelualueen itäosissa on kuitenkin jo nykytilanteessa merkittäviä melulähteitä
lentoliikenteen ja teollisuuden muodossa.
Koko Focus-alueen osuus ja osittain myös Kiila-Metsäkylä osuus sijoittuvat kaavan yli 55 dB (LDEN) lentomelualueelle. Voimakkaan, yli 60 dB (LDEN) lentomelun alue kattaa lähes koko Focus-alueen osuuden. KiilaMetsäkylä osuutta lentomeluvyöhykkeen ulkopuolella ei voida kuvata hiljaiseksi, sillä lentomelu kuuluu alueella, vaikka melutaso 55 dB ei pääosin ylitykään. Kesäkylän pohjoiset vaihtoehdot kulkevat lentomeluvyöhykkeen 55 dB lähellä. Riipilän osuudella lentomelun vaikutus on vähäisempi, ja se on nykytilanteessa
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melun osalta suunnittelualueen rauhallisin osuus. Yli 55 dB (LDEN) lentomeluvyöhykkeillä on kaupunkien yleiskaavoissa määräys, että uutta asutusta ei tule sinne sijoittaa.
Kiila-Metsäkylä osuudella on myös muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, joka aiheuttaa osin melua erityisesti Kesäkylän asuinalueella. Meluavaa toimintaa alueella ovat esimerkiksi maa-aineksen otto sekä moottoriurheilutoiminta.

Kuva 28. Merkittävät ympäristöhäiriöt nykytilanteessa suunnittelualueella.
Bild 28. Betydande miljöförstöringar i den nuvarande situationen i designområdet.

3.3 Luonnonympäristö
3.3.1 Yleiskuvaus
Suunnittelualue on luonnonympäristöltään vaihtelevaa metsien, kallioalueiden ja jokilaaksojen muodostamaa
mosaiikkia. Kasvimaantieteellisesti Vantaa ja Tuusula sijoittuvat hemiboreaalisen tammivyöhykkeen ja eteläboreaalisen vuokkovyöhykkeen rajalle. Vuokkovyöhykettä kutsutaan myös Lounaismaaksi. Alue on maamme
vanhinta ja vankinta viljelysseutua. Lounaismaan saviseutuja luonnehtivat rehevät lehdot ja runsasravinteiset
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järvet. Alavyöhykkeen keskiosissa yleisimpänä metsätyyppinä on lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyyppi (OMT) ja 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. (Kalliola 1973)
Suunniteltu tielinjaus sijoittuu Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välisille metsä- ja maatalousalueille.
Valtaosa metsäalueista on metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee enemmän laajoja
peltoaukeita ja kulttuuriympäristöä. Suunnittelualuetta luonnehtii haja- ja kyläasutus. Vantaalla ja Tuusulassa
on vesistöjä melko vähän. Vantaanjoki ja Tuusulanjoki sivu-uomineen muodostavat eliöstöltään ja maisemaltaan merkittäviä jokikäytäviä. Alueella on myös useita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä pienempiä vesistöjä kuten lampia sekä puroja. Osa puroista on ainakin osittain säilyttänyt luonnontilaisen uomansa.
Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee muutamia kaivettuja lampia. Luonnon monimuotoisuuden
keskittymiä on muun muassa Reunan Josvaholmenin alueella, Vantaanjoen varressa, Tuusulanjoen varressa
sekä Kesäkylässä.
Seuraavassa on esitelty suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet teemoittain. Tekstin yhteydessä on esitetty muutamia karttaotteita, mutta teemakartat luontoarvoista koko suunnittelualueelta ovat YVA-ohjelman
karttaliitteessä 2.

3.3.2 Suojelualueet
YVA-menettelyssä tutkittavan tielinjauksen läheisyyteen ja lähialueille sijoittuu useita luonnonsuojelualueita
(Kuva 29). Seuraavassa on lyhyesti kuvattu ne luonnonsuojelualueet, jotka sijoittuvat tarkastelualueelle.
Suunnittelualueen länsiosa (liittymäalue) sivuaa Lamminsuon yksityismaiden luonnonsuojelualueen
pohjoisreunaa (YSA014153). Kyseinen luonnonsuojelualue sijoittuu rekkaparkista noin 150 metriä lounaaseen. Lamminsuo on noin 29 hehtaarin suokokonaisuus, joka sisältää muun muassa rämeitä sekä ravinteikkaampia korpia ja luhtia. Lisäksi Lamminsuolla esiintyy lettoa, joka on Uudellamaalla hyvin harvinainen suotyyppi. Lamminsuon aluetta on luonnehdittu pääkaupunkiseudun edustavimmaksi reheväksi suokompleksiksi
(Rantalainen 2004, Vantaan ympäristökeskus 2014).
Riipilän metsän yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA207712) sijaitsee Lamminsuon yksityismaiden
luonnonsuojelualueen itäpuolella ja se sijoittuu rekkaparkista noin 500 metrin päähän etelään. Kyseinen alue
sijaitsee Reunan ja Peräjäkulman välisellä alueella. Alue on pinta-alaltaan noin 8 hehtaaria. Suurin osa alueesta kuuluu Riipilän metsäalueen (AMO010348) - vanhojen metsien suojeluohjelman kohteisiin. Luonnonsuojelualue sisältää muun muassa kalliometsää, lehtoja ja alueen läpi kulkee metsäpuro. Suojelullisesti huomioitavista lajeista alueella on tavattu liito-oravaa, kirjojokikorentoa ja kalliosinisiipeä (Rantalainen 2004, Vantaan ympäristökeskus 2014).
Vantaanjoki kuuluu Vantaanjoen Natura-alueeseen (FI0100104). Vantaanjoen vesistöalue sijaitsee Uudellamaalla ja eteläisessä Hämeessä. Joessa on yli 40 koskea ja siihen laskee useita sivujokia. Yhtenä perusteena Natura-alueen perustamiselle on joessa esiintyvä luontodirektiivin simpukkalaji vuollejokisimpukka,
joka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. Myös luontodirektiivin lajeista saukkoa esiintyy säännöllisesti
Vantaanjoen pääuomassa (ympäristöhallinnon internetsivut 2018).
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Kuva 29. Luonnonsuojelualueet ja keskeisimmät luontoarvot tarkastelualueella.
Bild 29. Naturvårdsområden och viktiga naturvärden i studieområdet.

Katinmäen yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA014135) sijaitsee Seutulassa ja se sijoittuu noin kilometrin päähän tielinjauksesta (vaihtoehdosta 1) lounaaseen. Katinmäki on pinta-alaltaan noin 8 hehtaaria
ja sisältää avokalliota, kallioketoja sekä runsaslahopuustoisia sekametsiä.
Gungkärrin pähkinäpensaslehdon yksityismaiden luonnonsuojelualue (LTA201661) sijaitsee Kiilinmäen pohjoispuolella ja se sijoittuu noin 1300 metrin päähän tielinjauksesta itään. Alue on pinta-alaltaan noin
0,7 hehtaaria. Gungkärrin pähkinäpensaslehto sijaitsee purosta nousevilla jyrkähköillä rinteillä. Alueella kasvaa noin 60 kappaletta yli kaksi metriä korkeaa pähkinäpensasta.

3.3.3 Luonnonsuojelualueiden varauksiin kuuluvat kohteet
Luonnonsuojelualueiden varauksiin kuuluvia kohteita tutkittavan tielinjauksen tuntumassa ovat Lillån ja Josvaholmenin suoalue. Josvaholmenin suoalue sijaitsee selvitysalueen luoteisosassa, Reunan alueella ja on
pinta-alaltaan noin 14 hehtaaria. Suunniteltu tielinjaus kulkee Josvaholmenin alueen poikki. Yleiskaavassa
Josvaholmen on osoitettu suojelualueeksi. Josvaholmenin suoalue on pääasiassa luonnontilaisena ja runsaslahopuustoisena säilynyttä korpea ja metsäluhtaa. Lisäksi alueella esiintyy melko luonnontilaisia reunametsiä. Suon läpi virtaa osittain luonnontilaisena säilynyt puro, joka saa vesiä muun muassa suon eteläosan
lähteikköalueesta. Lähteikköalueella esiintyy harsosammalkasvustoja.
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Lillån on Tuusulanjokivarren kohde, joka sijoittuu Katriinantien sekä Tuusulan ja Vantaan välisen rajan väliselle alueelle. Alue sijoittuu suunnitellun tielinjauksen välittömään läheisyyteen, noin 40 metrin päähän suunnitellusta tielinjauksesta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria ja siihen kuuluu koskiakin sisältävä jokiuoma ja sitä reunustavia rantametsiä. Ranta-aluetta on osittain rakennettu. Rantavyöhykkeessä
esiintyy lehtipuuvaltaisia ruoholehtoja ja muun muassa saniaislehtoa (Janatuinen 2011).

3.3.4 Suojelulliset tärkeät lajit
Suojelullisesti tärkeistä lajeista suunnittelualueella esiintyy liito-oravaa, viitasammakkoa, lepakoita, vuollejokisimpukkaa, saukkoa, kalliosinisiipeä, kirjoverkkoperhosta, kirjojokikorentoa, harsosammalta ja lahokaviosammalta. Vuollejokisimpukka, liito-orava, kirjojokikorento, kirjoverkkoperhonen ja lahokaviosammal kuuluvat luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin. Viitasammakko ja kaikki lepakot kuuluvat liitteen IV (a) lajeihin.
Liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja ja muun muassa niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on kielletty. Kalliosinisiipi, lahokaviosammal ja harsosammal kuuluvat erityisesti suojeltaviin
lajeihin. Kalliosinisiipi ja lahokaviosammal on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajeiksi. Harsosammal on
vaarantuneeksi (VU) luokiteltu laji. Erityisesti suojeltavilla lajeilla häviämisuhka on ilmeinen ja lajin säilymiselle
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.
Uhanalaisista petolinnuista mehiläishaukkaa ja hiirihaukkaa on aiemmin esiintynyt Reunan metsäalueilla,
mutta hakkuiden myötä lajit ovat ilmeisesti hävinneet alueelta (Esisuunnitelma 2015).
Vantaanjoki on merkittävin vuollejokisimpukan esiintymisalue Suomessa. Vantaanjoen vuollejokisimpukkakannan on arvioitu kattavan yli 15 % lajin Suomen kokonaiskannasta. Vantaanjoessa vuollejokisimpukan tärkeitä elinympäristöjä ovat koskien alapuoliset virtajaksot, virtasuvannot ja nivat. Vantaanjoessa vuollejokisimpukkaa tavataan Vantaanjoen alajuoksun ja Nurmijärven Nukarinkosken välisellä osalla, ja laji esiintyy runsaimmillaan Vantaankosken alueella (Valovirta 2008). Tuusulanjoessa vuollejokisimpukkaa esiintyy ainakin
Myllykylän alueella ja Myllykylänkoskella. Vantaanjoessa on monipuolinen kalasto. Uhanalaisluokitelluista
vaelluskalalajeista joessa esiintyy erittäin uhanalaiseksi luokiteltua (EN) taimenta ja vaarantuneeksi luokiteltua (VU) Itämeren lohta. Vantaanjoki on Natura 2000 -aluetta.
Liito-oravasta on tehty runsaasti havaintoja suunnittelualueelta. Havaintoja on tehty Hämeenlinnanväylän
länsipuolelta muun muassa Lamminsuolta sekä Hämeenlinnanväylän itäpuolelta muun muassa Riipilän metsän alueelta, Reunan alueelta (useasta eri paikasta), Tyynelän Rajamäestä, Josvaholmenin alueelta sekä
Tuusulanjoen varrelta. Reunan alueella liito-oravaa on tavattu jo 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla,
mutta sittemmin reviirit ovat ilmeisesti hävinneet hakkuiden myötä. Liito-oravaa esiintyy kuitenkin tarkastelualueella edelleen ja lajia on havaittu 2014 Josvaholmin reunametsässä. Lamminsuon alueen tuoreimmat havainnot ovat vuodelta 2014 ja Tuusulanjoen varrelta on tehty havaintoja vuosina 2007 ja 2013-2014.
Luoteis-Vantaan Tyynelän alueelta on tehty liito-oravaselvitys vuosina 2017-2018, mutta Rajamäen vanha
liito-oravaesiintymän tilanne oli jäänyt tarkistamatta vuoden 2017 liito-oravaselvityksessä. Reunan Rajakoskentien itäpuolen haavikoissa tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2019, mutta merkkejä lajista ei havaittu. Ruotsinkylän läheisyydestä Västerskogista on tehty liito-oravaselvitys vuonna 2018. Kiilan kiertotalouskeskuksen
YVA-ohjelmaan liittyen on vuonna 2017 tehty liito-oravaselvitykset. Tielinjauksen Vantaan puolelle sijoittuu
potentiaalista liito-oravan elinaluetta ja liito-oravan kulkuyhteyksiä, mutta liito-oravan reviirejä ei viimeisimmässä liito-oravaselvityksissä havaittu. Tuusulan puolelta Kesäkylää liito-oravaselvitykset on tehty vuonna
2013. Alueella ei ollut tällöin ollut potentiaalista liito-oravan elinympäristöä.
Focus-osayleiskaavaan liittyen on tehty vuosina 2007 ja 2016 liito-oravaselvitykset. Vuoden 2017 liito-oravaselvityksessä ei enää havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä ja toinen vanhoista havaintopaikoista oli
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hakattu. Tuusulan osayleiskaavaan liittyen on myös tehty liito-oravaselvitykset vuosina 2013-2014. Kyseisessä selvityksessä havaittiin merkkejä liito-oravasta vain yhdeltä kohteelta Myllykylän Sikaniemestä.
Viitasammakoiden esiintymistä on selvitetty koko tielinjaukselta keväällä 2018 tähän hankkeeseen liittyen.
Uhanalaisrekisterin tietojen mukaan selvitysalueelta on yksi tunnettu havainto viitasammakon esiintymisestä
ihan suunnittelualueen itäosasta Tuusulanväylän ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydestä. Tältä alueelta ei kuitenkaan tehty havaintoja viitasammakosta. Kyseisellä kohteella viereisen lentokentän lähtevien ja
saapuvien lentokoneiden meteli häiritsi huomattavasti viitasammakoiden kuuntelua. Selvityksessä havaittiin
viitasammakoiden kutuääntelyä suunnittelualueelta kahdelta eri alueelta; Kesäkylästä sekä Myllykylän ja
Seutulan väliseltä alueelta. Viitasammakoita on myös selvitetty koko Vantaan alueelta keväällä 2018 (Saarikivi 2018), mutta viitasammakoita ei havaittu kyseisessä selvityksessä tielinjauksen läheisyydestä, muualta
Vantaalta on kuitenkin tehty runsaasti havaintoja viitasammakosta.
Kesäkylän ja Kiilan itäpuolisilta voimajohtoaukeilta on havaittu aiemmin kirjojokikorentoa, jonka toukka elää
virtaavassa vedessä. Lajia löytyi laajalti yksitellen pieniltä metsäaukeilta myös hankkeen yhteydessä tehdyissä kesän 2019 selvityksissä Kesäkylän ja Kiilan ympäristöstä aina Myllykylään saakka. Todennäköisesti
laji elää hyvin pitkällä matkalla Tuusulanjokea.
Kirjoverkkoperhosen esiintymistä selvitettiin 2019 hanketta varten ja lajia havaittiin aikuisena Lentoaseman
pohjoispuoleisen hakkuun reunoilta Siltaniityntieltä sekä Mäkiniitun kallioalueilta. Täydentävät selvitykset talvehtivia toukkapesyeitä etsimällä ovat vielä kesken. Kirjoverkkoperhosen esiintyminen voi nopeasti muuttua,
mikäli linjauksella tehdään kangasmetsissä hakkuita, joille laji helposti leviää. Vastaavasti laji katoaa näiltä
esiintymispaikoiltaan nopeasti niiden umpeenkasvun myötä. Myös Kesäkylästä on aiemmin havaittu kirjoverkkoperhosen esiintymä Metsäkylän lounaispuolelta, mutta kesällä 2018 ja 2019 aikuisia ei havaittu linjauksilla.
Faunatica Oy on selvittänyt vuonna 2012 kalliosinisiiven esiintymistä Pohjois-Vantaalla. Kalliosinisiipeä on
tavattu Riipilän metsäalueen kallioilla ja kesällä 2019 lajin esiintymistä selvitettiin Vantaan Lammin ja Tuusulan Mäkiniitun ja Ruohosuontien kallioalueilla, mutta lajia ei havaittu. On kuitenkin huomioitava, että edellisen
vuoden 2018 voimakas kuivuus on voinut romahduttaa lajin kannat. Toisaalta YVA-menettelyssä tutkittavien
linjausten alle ei ole jäämässä lajille toukille sopivia isomaksaruohokasvustoja.
Saukkoa on havaittu sekä Vantaanjoella että Tuusulanjoella. Saukon mahdollisia pesimäalueita jokivarsien
alueella ei ole tiedossa.
Sammalista harsosammalta kasvaa usealla eri kasvupaikalla Josvaholmenin lähteikköalueella. Lahokaviosammalta on selvitetty Vantaan kaupungin toimesta vuonna 2017 sekä myös Kiilan kiertotalouskeskuksen
YVA-ohjelmaan liittyen vuonna 2017. Lahokaviosammalta esiintyy muun muassa Reunan ja Hansakallion
lähialueella. Kesän 2019 selvityksissä linjaukset käytiin läpi Josvaholmenia lukuun ottamatta eikä varsinaisten
linjausten alle ollut jäämässä lahokaviosammalelle sopivia kohteita.
Lepakoita on kartoitettu kesällä 2018 Västerskogin alueella. Lepakoita on selvitetty Tuusulan osayleiskaavaan liittyen vuosina 2013-2014. Selvityksen mukaan havaittiin kohtalaisen hyviä lepakoiden ruokailualueita
sekä todennäköinen lisääntymisalue Tuusulanjoen läheisyydestä. Selvityksessä mainitaan, että lepakoiden
lisääntymisalueet pitäisi kuitenkin varmistaa tarkemmilla selvityksillä. Myös Focuksen alueeseen liittyen on
selvitetty lepakoita vuonna 2016. Myllykylän Lövkullasta havaittiin lepakoiden levähdyspaikka. Selvityksessä
mainitaan, että on kuitenkin todennäköistä, että selvitysalueella on muitakin lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, vaikka niitä ei tämän kartoituksen yhteydessä löydetty. Loppukesästä 2019 lepakoita selvitettiin
koko Vantaan-puoleiselta osuudelta, missä havaintoja kertyi Malmin tilalta läheltä Hämeenlinnan väylää ja
tulevaa rekkaparkkia, Reunan, Kesäkylän ja Senkkerinmäen lounaispuoliselta alueelta. Malmin tilan
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havainnot viittasivat pesimäpaikkaan ja muut kohteet ovat vanhan metsän kohteiden lähistöillä. Selvityksessä
havaittiin yksi korvayökkö Malmilla, pohjanlepakkoa ja siippalajeja (vesi-, viiksi- ja isoviiksisiippa). Selvityksen
tulokset esitetään vielä tarkemmin YVA-selostuksessa.

3.3.5 Muut huomion arvoiset kohteet
Edellä mainittujen kohteiden lisäksi suunnittelualueella on runsaasti eläimistöltään tai kasvillisuudeltaan paikallisesti arvokkaita kohteita (Vantaan kaupunki 2015a). Liitekartalla esitetyt 200 m säteellä linjauksista olevat kohteet käydään tässä läpi lännestä itään.
Lammin heinäketo on pieni ketokohde, jolla kasvaa silmälläpidettävää ketoneilikkaa (NT). Suunniteltu tielinjaus kulkee aivan kohteen pohjoispuolelta. Reunan länsipuolisen metsäalueen kalliolle rakennettu pieni
tekolampi, johon on muodostunut luontaista kasvillisuutta ja vesihyönteislajisto. Lammen vesien laskusuunta
on etelään. Linjaus kulkee lammen yli. Reunan länsipuolisen metsäalueen voimajohtolinjan luontainen tai
luontaisen kaltainen pieni lampi, jossa on runsas vesikasvillisuus. Linjaus kulkee lammen yli.
Reunan alueella sijaitsee useita vähintään paikallisesti merkittäviä kohteita. Suunniteltu tielinjaus kulkee maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltavan lehmusta kasvavan saniais- ja lehtokorpikokonaisuuden (Kuva 30)
läpi. Korven eteläpuolinen suokuvio on puolestaan suurimmaksi osaksi luonnontilaisen kaltaisena säilynyttä
korpirämettä. Suurin osa puustoisista soista on uhanalaisia ja lehtokorvet on luokiteltu Etelä- Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN). Suunnitellun tielinjauksen välittömään läheisyyteen sijoittuvat myös laajahko kangaskorpialue (Kuva 30) sekä Josvaholmenin suokokonaisuuteen kuuluva lähde ja lähteikköalue.
Reunan itäpuolisen metsäalueen itäosissa on laajalla alueella metsälehmusta, tammea ja vaahteraa kasvavia
jalopuulehtoa, pähkinälehtoa sekä paljon suurikokoista haavikkoa. Metsiköt jatkuvat osin Rajakoskentien
itäpuolelle, missä on idempänä vielä suurikokoista haavikkoa sekä vanhoja liito-oravareviirejä. YVAmenettelyn vaihtoehtoisista tielinjauksista Rajakoskentien kohdalla eteläisempi kulkee lännestä erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltujen tervaleppäluhdan ja jalopuulehtojen sekä tien länsi- ja itäpuolen suurten haavikoiden poikki. Pohjoisempi linjaus kulkee lännestä pidempään luoteeseen ja hyödyntää 2019 jalopuumetsään
tehtyä uutta hakkuualuetta Rajakoskentien länsipuolella. Hakkuulle on jätetty jalopuut pääosin pystyyn, muu
puusto ja pensaikot on poistettu. Tien itäpuolella linjaus kulkee kuusivaltaisen talousmetsän poikki ohittaen
haavikot niiden pohjoispuolelta (Kuva 30).
Vantaanjoen itäpuolelta lähtee osin luonnontilainen metsäpuro Fågelbergin suuntaan. Siihen on ohjattu osin
perattuja puroja tai ojituksia eteläpuolelta ja Fågelbergin suunnasta. Puroa ympäröivät metsät ovat pääosin
tuoretta, paikoin lehtomaista kangasta – alajuoksulla harvennettua kuusivaltaista sekametsää ja yläjuoksulla
kuusimetsää, jonka pohjoisimmat osat on kaadettu 2019 aikana puron molemmin puolin.
Kesäkylän länsipuolella oleva Kuusistontien lammenreunan saranevat ja viitasammakon kutualueet sijoittuvat
linjauksen länsipuolelle ja ovat jäämässä osin tielinjauksen alle. Noin 160 m tielinjauksen länsipuolelle jää
Kuusistontien saniaislehto.
Tielinjauksen kulkee Kesäkylän Kesämetsän korven poikki. Kohde on arvokas kasvikohde, rehevä ja luonnontilainen korpikohde. Se on enimmäkseen aitokorpiin kuuluvaa mustikkakorpea, ruohokorpea sekä eteläosan juotti metsäkortekorpea. Nämä kaikki suotyypit on luokiteltu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN).
Kesäkyläntien ympäristössä on havaittu myös pohjanlepakoita. Kesäkylän alueelle on myös tehty ehdotus
yleiskaavan -merkinnäksi (luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kohde).
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Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin lukeutuvat Seutulan pellot, jotka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin (Ellermaa 2010). Alueella on pesimä- ja muutonaikaista merkitystä etenkin
peltolinnustolle. Tielinjaus kulkee peltojen ohi metsän suojissa yli 500 metrin päästä niiden itäpuolitse.
Tuusulanjoen lähiympäristössä on monia arvokkaita luontokohteita, muun muassa kaavassa luonnonsuojelualueiksi merkittyjä kohteita, ehdotuksia luonnonsuojelualueiksi, jalopuu- ja pähkinälehtoa sekä liito-oravaalueita (Kuva 31). Tuusulan kunnan teettämän liito-oravaselvityksen mukaan Tuusulanjoki toimii lajin kulkuyhteytenä Vantaan suuntaan. Tuusulanjokivarsi toimii myös ekologisena yhteytenä. Liito-orava esiintyy jokivarren metsissä muun muassa Tuusulan Yrjölän ja Vantaan Kiilan alueella. Siltaniitynmäen kaakkoisosassa
tielinjaukselle jää osin laakson reunoilla kasvavaa tammimetsää.
Tuusulan Siltaniitynmäen eteläreunan tuntumassa on kalliosinisiivelle soveltuvia isomaksaruohoa kasvavia
kalllioita, joiden reunassa kasvaa paikoin runsaana nuorta lehmusta ja pähkinäpensasta. Varsinainen kallioalue on suurimmaksi osaksi hakattu. Alueet ovat jäämässä tielinjauksen eteläpuolelle.
Siltaniitunmäen kaakkoisosassa on muutoin hakatulla laaksossa kymmeniä suurikokoisia tammia, jotka on
jätetty hakkuissa pystyyn. Tielinjaus kulkee pohjoispuolelta Mäkiniitun pohjoispuolisen suoalueen ohi. Se on
pääosin ruoho- ja sarakorpea, jotka ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN) suotyyppejä. Suoalueelle
on levinnyt läheisistä istutuksista pihtalajia. Mäkiniityn koillispuolella on tielinjauksen alle jäämässä isomaksaruohoa kasvava kallioketo, joka voisi olla kalliosinisiivelle sopivaa elinympäristöä.

Kuva 30. Reunan Josvaholmin alueen luonnon monimuotoisuuden keskittymä.
Bild 30. Biodiversitetskoncentration i Josvaholm-området på kanten.

57

Kuva 31. Tuusulanjokivarren luonnon monimuotoisuuden keskittymä.
Bild 31. Biodiversitetskoncentration i Lillån floden.

3.3.6 Ekologiset yhteydet
Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja niiden välisistä ekologisista yhteyksistä useilla mittakaavatasoilla. Alueellisella tasolla luonnon ydinalueet ovat monimuotoisia ja ekologiselta arvoltaan merkittäviä,
usein laajoja metsäalueita. Ydinalueilla elää runsas paikallinen eläimistö ja myös laajasti liikkuvat eläimet,
kuten hirvieläimet, saattavat pysähtyä alueille pidemmäksi aikaa. Ekologiset yhteydet ovat ydinalueiden välisiä metsiä, joki- ja purolaaksoja tai metsien ja peltojen muodostamia ketjuja, jotka muodostavat leviämisteitä
ja käytäviä eliöiden liikkuessa alueelta toiselle. Liikenneväylät muodostavat estevaikutuksen eläinten liikkumiselle. Ylityskohdissa on tarpeen kehittää ekologisen yhteyden toimintaa eläinten liikkumista helpottavien
rakenteiden avulla.
Suunnittelualueella metsät, maaston muodot ja vesistöt muodostavat ekologisen verkoston perustan. Metsäalueet muodostavat ekologisen verkoston ydinalueita ja yhteyksiä, joita tosin heikentävät maa-ainesten ottoalueet ja intensiivinen metsätalous etenkin Kiilan/Kesäkylän suunnalla. Vesistöjen varret muodostavat liikkumisreittejä ja ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta muutoinkin merkittäviä.
Ekologisia yhteyksiä on tutkittu alueen kaavoituksen yhteydessä ja aihetta käsittelevissä erillisjulkaisuissa.
YVA-menettelyssä tutkittava tielinjaus sijoittuu pääkaupunkiseudun keskeiselle ekologiselle käytävälle, joka
yhdistää Sipoonkorven ja Nuuksion alueet. Tämä yhteys on jo nyt pääkaupunkiseudun viherkehän
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heikentynein väli, jolla kuitenkin on merkittävä rooli lajiston vaihdossa Nuuksion ja Sipoonkorven metsämantereiden välillä. Sipoonkorven ja Nuuksion välisen yhteyden toimivuutta suunnittelualueen tuntumassa heikentävät lännessä Hämeenlinnanväylä ja idässä Tuusulanväylä riista-aitoineen. Alikulut eivät vastaa maakunnalliselle yhteydelle soveltuvaa tasoa lukuunottamatta Hämeenlinnanväylän Luhtaanmäenjoen alitusta.
Lisäksi yhteyttä on heikentänyt laaja maa-ainesten otto- ja sijoitustoiminta tarkastelualueella.
Sipoonkorpi-Nuuksio-yhteyksien lisäksi tarkastelualueelta haarautuu maakunnallisesti tärkeitä yhteyksiä
myös pohjoiseen ja etelään jokilaaksoja ja metsäalueita pitkin. Tarkemman tason tarkastelussa maakunnallisesti keskeiset yhteydet keskittyvät Reunan pohjoispuolelle, Vantaanjoen varteen, Tuusulanjoelle ja Kesäkylää ympäröivälle metsäalueelle.
Suunnittelualueen mittakaavassa Vantaanjoki- ja Tuusulanjokivarret ovat ekologisina yhteyksinä melko hyviä
ja suurimmaksi osaksi jokivarsissa myös puustoiset yhteydet ovat säilyneet (Vantaan kaupunki 2015b). Kesäkylän ja Reunan laajat metsäalueet toimivat luonnon ydinalueina, vaikkakin Kiilan alueen maa-ainesten
otto/läjitys ja metsätalouden toimet ovat pienentäneet aluetta ja heikentäneet sen ekologisia arvoja.

Kuva 32. Ekologiset yhteydet suunnittelualueella.
Bild 32. Ekologiska samband i planområdet.

3.4 Maa- ja kallioperä
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan perusteella tutkittavat vaihtoehdot kulkevat suurelta osin savikolla sekä kallioisilla moreenialueilla (kuva 15). Suunnittelualueella ei sijaitse geologisesti arvokkaita muodostumia. Maaperäkuvaus perustuu Vantaan kaupungilta sekä GTK:n avoimesta datasta saatuihin pohjatutkimustietoihin sekä GTK:n maaperäkarttaan. Pohjatutkimuspisteet sijoittuvat pääosin Hämeenlinnanväylän
ympäristöön tutkittavan tielinjauksen alkupäässä sekä Kesäkylän luoteis- ja eteläpuolelle. Muilta osin tielinjauksen kohdalla on olemassa pohjatutkimustietoa vain yksittäisten pisteiden pohjalta.
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Riipilässä Hämeenlinnanväylän molemmin puolin pohjamaa on pääasiassa moreenia ja kallio on paikoin lähellä maanpintaa, myös avokallioita esiintyy. Lamminsuonojan molemmin puolin on savipehmeikkö, joka on
tien pituussuunnassa noin 200 metriä. Pehmeikön jälkeen linjaus on kallio-/moreenileikkauksessa Riipiläntiehen saakka. Mäkien välissä on pieniä turvepainanteita.
Riipiläntien jälkeen tielinjauksen kohdalla on savi- ja turvepehmeikkö, jonka pituus on noin 400 metriä. Pehmeikön jälkeen linja kaartaa kohti kaakkoa kallio-, moreeni- sekä silttileikkauksessa Rajakoskentiehen
saakka. Kallio- ja moreenialueella on pienialaisia savi- sekä turvealueita. Rajakoskentiestä Ahoniityntiehen
saakka linjaus sijaitsee Vantaanjokilaakson pehmeikkömuodostumassa. Pohjamaa on savea ja pehmeikön
on havaittu paikoin olevan paksuudeltaan noin 15 metriä. Riipilän alue rajautuu Ahoniityntiehen. Kiila-Metsäkylä-osuudella Vantaanjokilaakson savipehmeikkö jatkuu noin 900 metriä Ahoniityntien jälkeen. Pehmeikön
jälkeen pohjamaa on tielinjan kohdalla moreenia, hiekkaa sekä matalia kalliomuodostumia noin 1 kilometrin
pituudelta. Moreenialueen jälkeen linjaus sijaitsee savipehmeiköllä, jonka paksuus on alkuosan pohjatutkimushavaintojen perusteella alle 10 metriä. Pehmeikkö on linjan kohdalla noin 900…1000 metriä. Noin 300
metriä ennen Kesäkyläntietä linjaus leikkaa pienen kallio- ja moreenimäen. Kesäkyläntien jälkeen on matala
savipehmeikkö, jonka syvyys on alle 5 metriä ja pituus noin 200 metriä. Lyhyen ja matalan pehmeikön jälkeen
pohjamaa on pääosin moreenia ja hiekkaa 1600 metrin matkalla. Tielinjan tasaus vaihtelee matalasta leikkauksesta penkereeseen. Osuuden keskivaiheilla on pienialainen turvepehmeikkö, jonka pituus on noin 150
metriä.
Tuusulanjoenlaakson savipehmeikkö alkaa noin 250 metriä ennen jokea. Pehmeikön paksuus on pohjatutkimushavaintojen perusteella noin 10 metriä ja pituus linjan kohdalla noin 300 metriä. Ennen Myllykyläntietä
linjaus leikkaa kalliomäen (pituus 250 metriä). Focus-alue-osuuden alussa linjaus sijaitsee savi- ja silttipehmeiköllä, jonka pituus on noin 700 metriä. Pehmeikön jälkeen tielinja leikkaa Siltaniitunmäen ja Huhtarinmäen
kalliot syvässä leikkauksessa. Kallio-osuuden pituus on noin 1700 metriä. Mäkien välissä on lyhyt pehmeikköpainanne. Huhtarinmäen jälkeen tielinjaus on penkereellä ja pohjamaa on kalliota noin 200 metrin matkalta
ja sen jälkeen savi- ja silttipehmeikköä. Ennen linjan yhtymistä Kulomäentiehen linjaus leikkaa kalliomäen,
jossa leikkauksen pituus on noin 250 metriä.

Sulfaattimaat
Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luontaisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä. Happamat sulfaattimaat ovat muodostuneet jääkauden jälkeen ns. Litorina-merivaiheen aikana. Happamia sulfaattimaita tavataan tyypillisesti Litorina-meren korkeimman rantatason alapuolisilla alueilla. Suunniteltu tielinjaus
kulkee pääosin tämän Litorina-rajan yläpuolella. Kahdella alueella linjaus kuitenkin käy Litorina-rajan alapuolella. Huomioiden alueiden maaperätiedot, on happamien sulfaattimaiden esiintyminen näillä alueilla mahdollista. Ensimmäinen mahdollinen sulfaattimaa-alue sijaitsee Riipilän osuudella, Vantaanjoen ympäristössä.
Geologian tutkimuskeskuksen happamat sulfaattimaat – karttapalvelun perusteella sulfaattimaan esiintymistodennäköisyys pieni tai hyvin pieni. Toinen mahdollinen sulfaattimaan esiintymisalue sijoittuu Myllykylän
kohdalle, Tuusulanjoen jokilaaksoon. Jokilaakso sijoittuu Litorina-rajan alapuolelle, mutta alueelle ei ole Geologian tutkimuskeskuksen todennäköisyysluokitusta.

Pilaantuneet maat
Alueella on 12 mahdollista pilaantuneen maaperän kohdetta (Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti-tietokanta) sekä karttatulkinnan perusteella). Suurin osa kohteista sijoittuu Kiila-Metsäkylä osuudella Kesäkylän
itäpuoliselle tiejaksolle sekä Focus-alueelle. Myös maankäyttö on näillä alueilla intensiivisintä. Merkittävä
kohde on muun muassa Seutulan vanha kaatopaikka, jonka eteläpuolitse tielinja kulkee.
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Kuva 33. Maaperä.
Bild 33. Jord.

3.5 Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue sijoittuu pääosin Vantaanjoen alaosan valuma-alueelle (21.01, 2. jakovaihe) ja Seutulan valuma-alueelle (21.012, 3. jakovaihe). Suunnittelualueen länsiosa Hämeenlinnanväylän läheisyydessä sijoittuu
Vantaanjoen yläosan alueelle (21.02, 2. jakovaihe) ja Metsäkylän-Nummenniityn alueelle (21.021, 3. jakovaihe). Suunnittelualueen itäosassa mm. Myllykylän alue sijoittuu Tuusulanjoen valuma-alueelle (21.08, 2.
jakovaihe) ja Tuusulanjoen alaosan alueelle (21.081, 3. jakovaihe). Kaikkein itäisin osa suunnittelualueesta
sijoittuu Keravanjoen valuma-alueelle (21.09, 2. jakovaihe) ja tarkemmin Keravanjoen alaosan valuma-alueelle (21.091, 3. jakovaihe).
Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi merkittävää vesistöä: Vantaanjoki ja Tuusulanjoki. Tielinjaus ylittää lisäksi
joitakin ojia ja lähes luonnontilaisia puroja. Suunnittelualueen länsiosassa tielinja ylittää Lamminsuonojan,
joka virtaa Lamminsuon rauhoitetulla alueelle. Vantaanjoen ylityksen jälkeen, Fågelbergetin länsipuolella on
lähes luonnontilaisten purojen uomaverkosto sekä lähdevaikutteisia ojia. Tielinjaus sijoittuu purojen läheisyyteen lähimmillään joidenkin kymmenien metrien etäisyydelle noin 500 metrin matkalla. Kesäkylän länsipuolella tielinjaus ylittää useampaan otteeseen uoman, lähimmillään alle 100 metrin etäisyydellä, sekä kulkee
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lampien vieritse. Alajuoksulla on vesilailla suojeltu puro, jossa esiintyy purokatkaa. Tuusulanjoen ylityksen
jälkeen tielinja ylittää vielä joitakin ojia ja Siltaniitunmäen kallioalueen lähellä kulkevia uomia.
Vantaanjoki saa alkunsa Riihimäen Lallujärvestä ja laskee mereen Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Tuusulanjoki saa alkunsa Tuusulanjärvestä ja laskee Vantaanjokeen. Tuusulanjoen pituus on 15 kilometriä. Tuusulanjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä. Tuusulanjoen vedenlaatu on riippuvainen
Tuusulanjärven kunnosta. Vantaanjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä. Tuusulanjoki ja
Vantaanjoki on vedenhankinnan kannalta arvokkaita pintavesialueita.
Tuusulanjoessa ja Vantaanjoessa on todettu uhanalaista vuollejokisimpukkaa. Tuusulanjoessa vuollejokisimpukkaa esiintyy ainakin Myllykylän alueella ja Myllykylänkoskella. Vantaanjoessa vuollejokisimpukan tärkeitä
elinympäristöjä ovat koskien alapuoliset virtajaksot, virtasuvannot ja nivat. Vantaanjoessa on monipuolinen
kalasto. Uhanalaisluokitelluista vaelluskalalajeista joessa esiintyy taimenta ja lohta. Vantaanjoki on Natura
2000 -aluetta.
Tielinjaus kulkee Riipilän osuudella Vantaanjoen tulvariskialueella. Suomen ympäristökeskuksen Tulvakarttapalvelun perusteella tulvariski (harvinainen tulva, 1/100 a) kohdistuu noin 100 metrin etäisyydelle Vantaanjoen uomasta. Tie on suunniteltu +0,5 metriä tulvarajan yläpuolelle.
Tielinjaus kulkee Päijänne-tunnelin raakavesitunnelin ylitse.

Kuva 34. Tuusulanjoki.
Bild 34. Lillån.

Pohjavedet
Suunnittelualueen itäosa sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle Mätäkiven pohjavesialueelle (0185802 B).
Tielinja kulkee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella yhdistyen nykyiseen Kulomäentiehen. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa (Kuninkaanlähteen vedenottamo sekä Lemminkäisen vedenottamo),
joista Lemminkäisen vedenottamo ei ole enää talousvesikäytössä. Lemminkäisen vedenottamolla suoritetaan
suojapumppausta, jonka tarkoituksena on estää kloorattujen liuottiminen pääsy Kuninkaanlähteen vedenottamolle. Etäisyys suunnittelualueelta vedenottamoille on noin 700 metriä. Pohjaveden suojausten tarve on
selvitettävä seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Pohjavesialueelle on tehty geologinen rakenneselvitys (GTK
51/2016) sekä suojelusuunnitelma vuonna 2003, päivitys 2017.
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta saatavien pohjaveden havaintotietojen perusteella pohjavedenpinta
suunnitellun tielinja ja liittymäalueen läheisyydessä on noin tasolla +47…+48 (N2000), eli noin 1-3 metrin
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syvyydessä maanpinnasta. Tuusulanväylän läheisyydessä pohjaveden pinnantaso havaintoputkissa on ollut
lähellä maanpintaa noin tasolla +38…+40 (N2000).
Muilta osin suunnittelualue ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan perusteella pohjaveden pinnantasoja seurataan Päijännetunneliin liittyen mm. Myllykylän alueella. Pohjaveden
pinnantaso Myllykyläntien varressa on noin +37…+38 (N2000), eli noin 4-5 metrin syvyydessä maanpinnasta.
Suunnittelualueen länsiosassa, Hämeenlinnanväylän (vt 3) läheisyydessä on kaksi pohjaveden havaintoputkea. Pohjavedenpinta Hämeenlinnanväylän (vt 3) luiskassa on ollut noin tasolla +45 ja maantien 130 varressa
+58. Pohjaveden pinnansyvyys molemmissa havaintoputkissa on ollut noin kaksi metriä maanpinnasta.
Karttatarkastelun perusteella suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kolme lähdettä (Kuva
35). Lähteet eivät sijoitu tielinjaukselle. Ensimmäinen lähteistä sijaitsee Reunan koillispuolella, tielinjauksesta
noin 200 metrin etäisyydellä. Kesäkylän luoteispuolella, Mossabackan alueella, sijaitsee lähde noin 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta tielinjauksesta. Suunnittelualueen itäosassa, Tuusulänväylän liittymän läheisyydessä sijaitsevan lähteen etäisyys tielinjaan on noin 100 metriä.
Tielinjaus ylittää laajoja savikkoalueita Vantaanjokilaaksossa. Savikkoalueilla voi esiintyä paineellista pohjavettä, joka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kuva 35. Pintavedet ja pohjavedet.
Bild 35. Ytvatten och grundvatten.
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3.6 Maisema ja kulttuuriperintö
Suunnittelualue on yhdistelmä vanhaa kulttuurimaisemaa ja järeästi rakennettuja teollisuusalueita maisemahäiriöineen. Alueella on runsaasti maiseman ja kulttuuriperinnön arvokohteita (Kuva 37). Seuraavassa on
kuvattu alue kokonaisuutena osuuksittain.

Kuva 36. Kulttuurimaisemaa Myllykylästä ja Vantaanjoelta.
Bild 36. Kulturlandskapet från Myllykylä och Vanda å.
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Kuva 37. Maiseman ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet.
Bild 37. Värdefulla platser för landskap och kulturarv.

Selvitysten ja inventointien tilanne
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet perustuvat edelleen valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätökseen. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet käsittävät lähinnä maaseudun viljelymaisemia ympäristöineen sekä maisemanähtävyyksiä. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitysinventoitu ympäristöministeriön toimesta koko Suomessa vuosina 2010-2014. Uudenmaan osalta inventointi valmistui vuoden
2013 lopussa. Päätöksen päivitysinventoinnin perusteella ehdotetuista maisema-alueista tekee valtioneuvosto.
Maakunnallisten kulttuuriympäristöjen selvityksistä ja arvottamisesta vastaavat maakuntien liitot. Maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen rajaukset perustuvat ”Missä maat on mainiommat” Uudenmaan kulttuuriympäristöt -selvitykseen (2012). Selvitystä on päivitetty vuonna 2016.
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Vantaan kulttuurimaisemaselvitys on tehty vuonna 2005. Sen tarkoituksena on koota tietopohja Vantaan kulttuurimaisemasta, sen arvoista ja suojelusta. Yleiskaavan 1983 valmistelun yhteydessä tehtiin laaja Rakennuskulttuuri Vantaalla -inventointi, joka edelleen on käytössä perusinventointina Vantaan vanhasta rakennuskulttuurista. Vuonna 2002 valmistui Vantaan modernin rakennuskannan inventointi.
Vantaan yleiskaavan yhteydessä vuonna 2020 kulttuuriympäristöön liittyviä inventointeja ollaan parhaillaan laatimassa ja päivittämässä. Vantaan vuoden 2007 yleiskaavan yhteydessä on arvioitu tarkemmin rakennus- ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja maiseman arvoja valtakunnallisella maisema-alueella.
Tuusulan yleiskaavan 2040 yhteydessä on tehty kulttuurimaisema ja rakennuskanta -inventointi (2018).
Tuusulan osayleiskaavojen yhteydessä on tehty jonkin verran maiseman ja kulttuuriympäristön selvityksiä. Tähän hankkeeseen on keskitytty Tuusulan vuonna 2007 tehdyssä Kehä IV osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvityksessä kattaen Myllylän ja Focuksen alueen (Suunnittelukeskus 2007).
Tuusulan historiallisen ajan muinaisjäännökset on inventoitu toukokuussa 2009 (Vuoristo, Katja 2009. Tuusulan
historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi 4.-15.5.09. Museovirasto). Rakennushistorian osasto. Vantaan
yleiskaavaan 2020 on tehty muinaisjäännösinventointi.

3.6.1 Maisema ja taajamakuva
Osuus Riipilä
Läntinen osuus sijoittuu Vantaanjokilaaksoon ja sitä reunustaville selännealueille. Vantaanjokilaakso on vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa on vanhoja tilakeskuksia ja laajoja Vantaanjokeen viettäviä viljelyalueita. Suunnittelualue sijoittuu Reunan länsipuolelle kohtaan, jonka pohjoispuolella viljelyalue kapenee ja päättyy metsäreunaan.
Vantaanjokilaakso kuuluu maiseman suurmuodoiltaan Uudenmaan pohjois-eteläsuuntaisiin jokilaaksoihin,
joille tyypillisiä piirteitä ovat jokea myötäilevät loivasti kumpuilevat viljelysavikot sekä selkeät metsän reunat.
Jokilaakson länsipuolella on metsäistä selännemaastoa ja itäpuolella selkeämpireunaisia, metsäisiä moreenipeitteisiä kallioselänteitä. Jokilaaksojen suuntaisesti sekä niitä pitkin eri suuntiin saavutetaan pitkiä näkymiä, joita rajaavat metsäiset, paikoin jyrkätkin, selänteet sekä asutut kumpareet talousrakennuksineen. Peltolaakson korkeusasema vaihtelee 30-35 metrin välillä. Peltolaaksoa rajaavat metsäiset selänteet nousevat
noin 55-65 metrin korkeuteen ja korkeimmat kallioiset huiput aina 75 metrin korkeuteen asti. Laakson ja selänteiden välisten rinteiden jyrkkyys vaihtelee.
Peltolaaksojen reuna-alueille liittyy varhaista kulttuurihistoriaa. Nykyisin maisemassa ominainen piirre on
maatalouteen liittyvien tilakeskusten ja asutuksen sijoittuminen peltolaakson loiville mäkikumpareille ja rinteille. Tiloissa on useita Vantaan rakennusperintökohteita kuten Sampolan, Välimaan ja Strandkullan rakennusryhmät. Piispankyläntie - Riipiläntie – Ahoniityntie on historiallinen tielinjaus 1700-luvun lopusta (Kuninkaankartasto).
Peltolaakson ja metsäselänteiden läpi kulkee maisemahäiriönä suuria voimajohtoja. Savilaaksosta loivapiirteisenä kohoilevat asutut moreenimäet tuovat vaihtelua laajaan peltomaisemaan. Joki on paikoin mutkaisilla
kohdin pensoittunut, mutta pitkät näkymälinjat ja maisema-alueen laajuus on maisemassa hallitseva piirre.
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Vantaanjokilaakson maisema-alue
Vantaanjokilaakso on nykyisellään valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Riipilän alueen pellot sisältyvät
nykyiseen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaukseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden tarkistusinventointia on laadittu ympäristöministeriössä (MAPIO). Tarkistusinventoinnin pohjalta esitetään, että Riipilän alue jäisi rajauksesta pois. Alue jää kuitenkin maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Maisemaalueen perusteluissa mainitaan jokilaakson pitkä kulttuurihistoria, Vantaanjoki vesireittinä ja kivikautiset muinaisjäännökset ja mm. vanhojen kylien ja kartanoiden lukuisuus.
Tärkein kulttuurihistoriallinen kehitys koskettaa enemmän Vantaanjoen maisema-alueen eteläisempiä osia. Näin
ollen maisema-alueen merkitys maisema-alueen pohjoisemmissa osissa on siten hieman vähäisempi ja arvokkain sisältö painottuu yleisemmin koko alueella esiintyvään esihistoriaan, jokiympäristön luontaiseen käyttöön ja
muuta aluetta myöhäisempään maatalouskulttuuriin. Koko Vantaanjoen maisema-alueen yhteinen arvo on pitkälti, että se on säilynyt rakentamattomana tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.

Osuudet Kiila-Metsäkylä ja Focus
Kiilan alue erottuu Vantaanjokilaakson itäpuolella metsäisenä kallio-moreenialueena, joka muuttuu idempänä
suurimuotoiseksi reunamoreeniselänteeksi. Alueella on paljon maisemavaurioita. Tuusulan puolella nähtävässä laajoja maa-aineksenoton alueita ja pienteollisuutta. Maisemakuvassa erottuvat selvästi aluetta halkovat voimalinjat ja Kiilinmäessä sähköasema. Alue rajautuu luoteispuolella Vantaanjokilaakson Seutulaan ja
pohjoisessa Tuusulan Ruotsinkylän viljelyalueisiin.
Metsäisillä alueilla on Koivikon suunnalla paikoitellen laajoja aukkohakkuita. Maasto on paikoin pienipiirteisesti vaihtelevaa ja monin paikoin jyrkkäpiirteistä. Koivikon metsäalueet vaihtelevilla kallio- ja moreeniselänteillä muodostavat kuitenkin huomattavan laajan, yhtenäisen kokonaisuuden. Ruotsinkylän viljelyalueiden
Metsäkylä on maisematilaltaan sulkeutuneempaa ja vaihtelevampaa, vanhaa perinnemaisema-aluetta. Se on
1400-luvulla alkunsa saanut kylämaisema, jonka rakennuskanta on syntynyt 1700-luvulta lähtien.
Kesäkylä on omaleimainen asuinalue, joka on irrallaan muusta rakennetusta ympäristöstä. Kesäkylä Koivikko
Oy perustettiin vuonna 1956 kesämökkialueeksi, mutta asuminen muuttui ennen pitkää käytännössä pääosin
ympärivuotiseksi. Laajenevat maa-ainesten ottoalueet ja voimajohto rajaavat Kesäkylän kaakkoispuolista lähimaisemaa hallitsevina.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokas Tuusulanjoki ympäröivine viljelysaukeineen muodostaa selkeimmän avoimen
maisematilan. Tuusulanjokilaakso sijaitsee lounais-koillissuuntaisessa murroslaaksossa. Jokilaaksoa reunustavat kumpuilevat moreeniselänteet ja niiden lomassa pienemmät laaksopainanteet. Selänteillä on pienialaisia ja korkeimmilla lakialueilla laajempia kalliopaljastumia. Paikoin kallioiden reunoilla on jyrkänteitä.
Murroslaaksoon rajautuvien selänteiden rinteet ovat jyrkkiä ja niiden huiput ovat keskimäärin 25 metriä laaksoa korkeammalla. Rakennettujen alueiden läheisyyteen on syntynyt keskeneräisiä alueita tai pensoittuvia
peltoja.
Tuusulanjokilaakson maisema-arvot liittyvät etupäässä viljelymaisemaan, josta välittyy alueen asutushistorian kerroksellisuus aina uuden ajan alusta 1800-luvun lopulle. Myllykylä on säilynyt jokilaaksossa pienipiirteisenä kulttuuriympäristönä. Myllykyläntieltä katsoen maisemakuvaa hallitsevat laajat yhtenäiset peltoaukeat. Myllykylässä on useita rakennuksia ja rakennusryhmiä, jotka kohoavat maamerkeiksi. Kiilinmäeltä koilliseen alueen keskelle jää muuntamokenttä, josta lähtevät useat voimalinjat rikkovat maisemakuvaa.
Focus-alueella on lukuisia pieniä kallioselänteitä. Etelässä alue rajautuu Helsinki-Vantaan lentokentän muodostamaan laajaan aukeaan. Itälaidalla maisemaa hallitsee Tuusulan moottoritie. Alue on menettänyt luonnonmukaiset piirteensä, eikä siellä ole erityisiä maisemallisesti arvokkaita kohteita lukuun ottamatta Lövkullan
kalliota, joka on vuoden 2014 luontoselvityksessä arvotettu tärkeänä virkistyspaikkana merkittäväksi maisemalliseksi kohteeksi. Pohjoisempana on Huhtariihen viljelyaukea ja avoin maisematila, jossa on säilynyt vanhaa perinnemaisemaa. Huhtariihen luoteispuoleisille kallioalueille muodostuu myös maisemaltaan erityisen
viehättävä ja harmoninen kokonaisuus, jossa kahden kauniin kallioselänteen välisessä kapeassa painanteessa kulkee tie.
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Kesäkylä Koivikko Oy
Kesäkylä Koivikko Oy perustettiin 1956 ja Koivikko -niminen tila lohkottiin 1962. 1950-luvulla Kesäkylän osakkeita
sai pienellä rahalla ja Kesäkylä antoi mahdollisuuden vähävaraiselle kesäpaikan. Alun perin Kesäkylässä oli vain
pieniä mökkejä ja niissä asuttiin vain osan vuodesta. Nykyisin noin puolet asukkaista asuu alueella ympärivuotisesti. Alue sisältyy Vantaan modernin rakennuskulttuurin 1930 - 1979 inventointiraporttiin. Raportin mukaan Koivikko (Kesäkylä) on Vantaan loma-asuntoalueista omaleimaisin ja hyvinvoivin. Topografia on mielenkiintoinen:
pienet mökit seisovat mäkisessä maastossa kukin omassa koordinaatistossaan. Maaston suuret tasoerot ja kapeat tiet luovat paikalle luonnetta, jossa on mielenkiintoisia pihapiirejä. Koivikko on luokiteltu luokkaan A2, potentiaalinen suojelukohde, jonka suojelukelpoisuus ja -laajuus tulee inventoinnilla selvittää. Vuonna 2006 alueelta
ei kuitenkaan löytynyt yksittäisiä rakennustaiteellisesti taikka rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia. Erillistä rakennusinventointia ei täten katsottu tarpeelliseksi. Arvokasta on alueen pienimuotoinen rakennustapa (lähde: Asemakaava nro 340200, Koivikko, 5.10.2009). Vantaan kaupunginmuseo teki marraskuussa 2018 katselmuksen Kesäkylässä ja totesi kulttuuriympäristöarvot sen verran vähäisiksi, että kohde poistetaan museon suojeltavien kohteiden listauksesta.

Myllykylä ja viljelysmiljöö
Alue on luokiteltu Tuusulan uudessa rakennusinventoinnissa (2018) luokkaan ”muutoin mielenkiintoiset, arvokkaat tai seurattavat rakennettavat kohteet”. Ruotsinkylän eteläpuolella on suhteellisen myöhään syntynyt kyläkokonaisuus, jonka historia perustuu pitkälti Tuusulanjoen kausiluontoiseen myllytoimintaan. Annebergin mäen
pohjoispuolella, jokiuoman eteläpuolella, on mäen vanhin rakennus, joka periytyy säilyneen myllytuvan tavoin
vanhasta Myllykylästä. Annebergin pohjoispuolella on myös historiallinen myllypaikka. Annebergin lisäksi Myllykylän aluerajaukseen kuuluvat myös Yrjölän pihapiiri 1930-luvulta periytyvine rakennuksineen, Smedsin pihapuustoon piiloutuva pihapiiri samalta ajalta sekä Åbackan vanha pihapiiri aivan Myllykylän tien laidassa. Alueen
keskellä on Myllyn rakennuspaikka peltoaukean laidoilla ja Tuusulanjokilaakson varrella - myllytupa on aivan
tien vieressä mutta erittäin hyvin piilossa puuston keskellä. Yrjölän kohdalla Myllykylän tie erkanee alkuperäiseltä, suoraan etelään jatkuneelta tielinjalta ja kaartaa kohti Piispankylää. Myllykylän vanha kyläasutus, myllytuvat ja ladot ovat olleet aivan tien varressa siten, että talousrakennuksetkin on sijoitettu nauhamaisesti tien
varteen mutta tämä rivikylä on täysin kadonnut.
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3.6.2 Muinaisjäännökset
Muinaismuistolain (295/63) suojelemien muinaisjäännösten päälle ei tule osoittaa sellaista maankäyttöä,
jonka yhteydessä muinaisjäännöksen säilyminen vaarantuisi. Suunnittelualueella on jonkin verran muinaisjäännöksiä. Vantaanjokilaakson reuna-alueella on useampia kivikautisia muinaisjäännöksiä, jotka liittyvät pitkälti muinaisiin merenrannan vaiheisiin, mutta ne eivät ulotu suunnittelualueelle (Kuva 38). Eniten kohteita on
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Tuusulan Focus-alueella (Kuva 39). Taulukkoon 1 on koottu alle 200 metrin etäisyydellä tutkittavista tielinjauksista sijaitsevat muinaisjäännökset.
Taulukko 1. Muinaisjäännökset.
Kohdenimi
Tunnus
Sijainti
Tyyppi
Ajoitus
Laji
Strandkulla 2

1000032741

Vantaanjokilaakso

asuinpaikat

kivikautinen

kiinteä muinaisjäännös

Puusepäntie

1000007200

Tuusula Focus

kivirakenteet
röykkiöt

ajoittamaton

kiinteä muinaisjäännös

Johannisberg A

858010018

Tuusula Focus

kivirakenteet
röykkiöt

ajoittamaton

kiinteä muinaisjäännös

Kuva 38. Muinaisjäännökset Vantaanjokilaaksossa.
Bild 38. Forntida kvar i Vanda å dalen.

Kuva 39. Muinaisjäännökset Huhtariihessä.
Bild 39. Forntida kvar i Huhtariihi.
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3.7 Liikenne
3.7.1 Verkon rakenne ja nykytilan ongelmat
Suunnittelualueella ei nykytilanteessa ole koko yhteyttä palvelevaa tie- tai katuverkkoa. Nykytilanteessa suorin yhteys kulkee reittiä Hämeenlinnanväylä (vt 3) - Metsäkyläntie – Riipiläntie – Katriinantie – Myllykyläntie –
Maisalantie – Tuusulanväylä (kt 45). Yhteys koostuu pienistä paikallisista teistä, jotka ovat paikoin mäkisiä ja
mutkaisia eivätkä sovellu pitkämatkaisen tai raskaan liikenteen yhteydeksi. Käytettyjä yhteyksiä ovat Tuusulanväylä (kt 45) – Kehä III – Hämeenlinnanväylä (vt 3) sekä Tuusulanväylä (kt 45)– Hämeentie – Hämeenlinnanväylä (vt 3). Kehä III:n kautta kulkeva yhteys on kiertävä ja se lisää matka-aikaa sekä logistiikan kuljetuskustannuksia. Hämeentien yhteys puolestaan kulkee Hyrylän keskustan läpi. Tämä lisää matka-aikaa sekä
aiheuttaa ongelmia paikalliselle liikenteelle ja maankäytön kehittämiselle.
Nykytilanteesta ei ole olemassa kattavaa liikennemäärätietoa johtuen puutteellisesta yhteyskokonaisuudesta.
Alueen joukkoliikenteen tarjonta on keskittynyt Hämeenlinnanväylän (v3), Kehä III:n sekä Tuusulanväylän
käytäviin. Näissä joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä ja mahdollistaa joukkoliikenteen käytön työ- ja asiointiliikenteessä.
Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet on toteutettu nykyisten väylien varressa. Metsäkyläntien ja Riipiläntien osuudella ei ole erillistä jalankulun ja pyöräilyn väylää, Katriinantiellä, Myllykyläntiellä, Maisalantiellä ja Tuusulanväylällä on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylät.
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Kuva 40. Liikenneverkko.
Bild 40. Transportnätet.

3.7.2 Liikenne-ennuste
Maantien 152 aluevaraussuunnitelman vaihtoehtotarkasteluja varten laadittiin liikenne-ennuste seudullisella
liikennemallilla (HELMET 3.0). Seudullisen liikennemallin käyttö ennusteessa on välttämätöntä, koska kyseessä on uusi tielinjaus, jolla ei ole nykyisin liikennettä. Tästä syystä ei esimerkiksi valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen kasvukertoimia ole mahdollista käyttää hankkeen arviointiin.
Ennusteen lähtökohtana ovat vuonna 2018 Helsingin seudun MAL-suunnitelman yhteydessä keväällä 2018
laaditut maankäyttöprojektiot vuosille 2030 ja 2050. Maantien 152 tarkasteluja varten laadittiin vuoden 2040
ennuste interpoloimalla vuosien 2030 ja 2040 ennusteista. Vuoden 2040 tilannetta pidettiin vuotta 2030 parempana aikajänteenä, koska mitoituksessa tulee varautua myös lähivuosia pidemmän aikavälin kasvuun.
Vuoden 2050 ennuste taas sisältää huomattavasti enemmän epävarmuuksia kuin lyhemmän aikavälin ennuste.
Vuodelle 2040 tuotetussa maankäytössä mallialueen (Uusimaa+Riihimäen seutu) väestö on noin 2,08 miljoonaa asukasta, mikä tarkoittaa 26 % kasvua nykytilanteesta. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen lähtökohtana olevassa Tilastokeskuksen väestöennusteessa Uudenmaan väkiluku kasvaa noin 17 % vuoteen
2040 mennessä.
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Laaditussa vuoden 2040 ennusteessa mallin kattaman alueen henkilöautoliikenteen suorite kasvaa noin 20
% ja raskaan liikenteen suorite 13 % kun valtakunnallisessa tieliikenne-ennusteessa Uudenmaan maanteiden
keskimääräinen henkilöautoliikenteen kasvu vuoteen 2040 on 24,2 % ja raskaan liikenteen kasvu 29,6 %.
Liikenteelliset tarkastelut on tehty kiinteällä kysynnällä. Toisin sanoen on oletettu, että hankkeella on vain
vähäisiä vaikutuksia liikenteen suuntautumiseen tai kulkutapavalintoihin ja hankkeen vaikutukset ovat pääosin seurausta liikenteen reittisiirtymistä.

Ympäröivän liikenneverkon kehittyminen
Ennusteen mukainen liikennekysyntä on sijoiteltu HLJ2015 -suunnitelman 1. vaiheen tavoiteverkolle, joka
sisältää vain vähän maantien 152 liikenteeseen vaikuttavia muita autoliikenteen verkon hankkeita. Merkittävin
liittyvä hanke perusennusteen verkossa on Klaukkalan ohikulkutie, joka päättyy samaan eritasoliittymään Hämeenlinnanväylällä kuin suunniteltava uusi osuus maantiestä 152.
Niukkoja parantamistoimenpiteitä sisältävän perusverkon lisäksi on ennusteen kysyntä sijoiteltu verkolle,
jossa hanketta ympäröivien pääväylien (vt 3, kt 45, vt 4 ja Kehä III) ruuhkautumista on helpotettu kapasiteetin
lisäyksillä. Näin on kyetty arvioimaan ympäröivän verkon ruuhkautumisen vaikutusta uudelle yhteydelle siirtyvän liikenteen määriin.
Suunnittelualueella Lentokentän pohjoispuolella sijaitsee Tuusulan Focus -alue, jolle on suunniteltu huomattavaa maankäytön kasvua. Alueen toteutumisen edellytyksenä on alueen liikenneverkon kehittäminen, käytännössä maantien 152 osuutta Myllykyläntien ja kantatien 45 välillä vastaavan yhteyden toteuttaminen. Alueesta on laadittu vuonna 2018 selvitys Tuusulan Focus-alue; Kaupallinen selvitys ja liikenneverkkotarkastelu
(27.6.2018), jossa on arvioitu alueen liikennetuotoksen määrää. Liikennetuotokset on määritetty kahdelle
vaihtoehdolle:
•

VE1, Tilaa vaativa erikoiskauppa ja elämykset: 13 700 ajoneuvokäyntiä /vrk

•

VE2, Tilaa vaativa erikoiskauppa, verkkokauppa ja logistiikka 7 000 ajoneuvokäyntiä/vrk

Raskaan liikenteen osuuksiksi on vaihtoehtojen maankäytön erilaisten painotusten perusteella arvioitu vaihtoehdossa 1 noin 8 % ja vaihtoehdossa 2 noin 12 %. Raskaan liikenteen suuntautumisen on oletettu vastaavan Uudenmaan 4. vaihemaakunta-kaavan logistiikka-alueiden liikennetarkastelun yhteydessä laadittua Focus-alueen raskaan liikenteen ennustetta.

Ennusteliikennemäärät
Työssä on tutkittu maantien 152 jatkeelle seuraavat ennusteet:
•

A: seudullisen liikennemallin mukainen liikenne-ennuste muulla verkolla HLJ2015 1. vaiheen hankkeet
sisältävällä verkolla

•

B: seudullisen liikennemallin mukainen liikenne-ennuste ympäröivien pääväylien parantamistoimet sisältävällä verkolla

•

C: Focus-alueen maankäyttövaihtoehdon 1 mukainen ennuste muulla verkolla HLJ2015 1. vaiheen
hankkeet sisältävällä verkolla

•

D: Focus-alueen maankäyttövaihtoehdon 2 mukainen ennuste muulla verkolla HLJ2015 1. vaiheen
hankkeet sisältävällä verkolla.

Maantielle 152 pienimmän ennusteliikennemäärän tuottaa ennuste B, jossa muun verkon ruuhkautuminen ei
siirrä liikennettä uudelle yhteydelle yhtä voimakkaasti kuin muissa ennustevaihtoehdoissa, joissa ympäröivän
liikenneverkon parantamistoimet ovat niukempia. Maantien 152 länsiosalla Hämeenlinnanväylän ja Myllykyläntien välillä ennusteliikennemäärä on ennusteessa B noin 3 500 - 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja itäosalla Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä noin 9 500 ajon/vrk.
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Suurimman ennusteliikennemäärän tuottaa ennuste C, jossa Focus -alueen maankäytön liikennetuotos on
suurin. Ennusteessa C maantien 152 liikennemäärä on uuden osuuden länsiosalla noin 7 500 – 11 000
ajon/vrk ja itäosalla noin 15 000 – 29 000 ajon/vrk. Ennusteessa Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välisen
osuuden liikennemäärä riippuu merkittävässä määrin jatkosuunnittelussa tarkentuvasta alueen sisäisestä liikenneverkosta sekä maankäytön tarkemmasta sijoittumisesta ja luonteesta.
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4 Vaihtoehdot
4.1 Vaihtoehtojen muodostuminen
Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä pari vuosikymmentä ja siihen liittyen on laadittu useampia selvityksiä.
Hankkeen vaihtoehtoja tutkittu ja ratkaisua tarkennettu monessa vaiheessa sopeuttaen ratkaisua ajankohtaisiin tavoitteisiin ja maankäytön kehittymiseen. Väylien suunnitteluun kuuluu lähtökohtaisesti vaihtoehtojen
vertailua suunnitteluprosessin eri vaiheissa suunnitelmaratkaisun parantamiseksi. Suunnittelu etenee siten,
että toteutuskelpoisuudelta huonoja vaihtoehtoja pudotetaan pois luonnosteluvaiheessa ja parhaista vaihtoehdoista tehdään tarkempaa suunnittelua ja vertailua.
Tässä vuoden 2019 YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön suunnitelmien ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu
reunaehtoja vaihtoehtojen muodostumiselle. YVA-menettelyn aloitusvaiheessa tutkittavien vaihtoehtojen periaatteet varmistettiin viranomaiskeskustelussa ottaen huomioon kuntien tarpeet. Vaihtoehtoja tarkennetaan
tarvittaessa ympäristövaikutusten arvioinnin ja aluevaraussuunnitelman viimeistelyn yhteydessä.

Kuva 41. Tutkitut ja karsitut vaihtoehdot ml. edeltävät hankkeet.
Bild 41. Granskade och beskära alternativ inkl. tidigare projekt.
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Focus-alueen ratkaisut
Lähtökohtaisesti asemakaavoitetulla ja asemakaavoitettavalla alueella väyläsuunnittelun ratkaisut on sidottu
tarkemmin maankäyttöön ja vastaavasti väyläsuunnittelu on tarkempaa. Focus yleiskaavassa (KV 16.3.2015)
uusi Kehä IV-väylä ja siihen liittyvät katuyhteydet sekä eritasoliittymät on esitetty suhteellisen tarkasti yleiskaavatason suunnitteluksi. Alue on osin asemakaavoitettu ja siellä on käynnissä parhaillaan asemakaavoitusta. Pitkälle suunnitellun maankäytön vuoksi Focus-alueen osalta tielinjaus on jo pitkälti lukittu. Alue on
toteutettavissa kehätien jatkeesta riippumatta itsenäisenä ja nykyiseen tieverkkoon tukeutuen. Asemakaavoituksessa liikenneratkaisuja täsmennetään ja vaikutukset arvioidaan.

4.1.1 Aiemmat vaiheet taustalla
YVA ja yleissuunnitelma 1996
YVA-menettely ”Maantien 152 (Kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanvävlä-Vanha Lahdentie” päättyi
vuonna 1996. Uusi yhteys lähti lännessä Klaukkalantien maantien 136 liittymästä. YVA-menettelyssä tutkittiin
useita vaihtoehtoja Vantaanjokilaaksossa kuin Myllykylässä. YVA-menettelyssä käsiteltiin mm. Kesäkylän
pohjoispuoleista vaihtoehtoa, joka jatkui Senkkerimäen kautta Myllykyläntielle. Arviointiselostuksessa ja yleissuunnitelmassa esitettiin perusteet karsinnalle ja yleissuunnitelmaksi viimeistellyt vaihtoehdon valinnalle.
Vantaan kaupunki ja Nurmijärven kunta olivat lausunnoissaan todenneet vaihtoehdon A1 olevan vähemmän
haitallinen ympäristölle kuin YVA-menettelyssä tutkittu Kesäkylän pohjoispuoleinen vaihtoehto C+. Tähän
perustuen ympäristöministeriö suositti vaihtoehdon A1 valitsemista, joka valittiin YVA-menettelyn jälkeen tehtävän yleissuunnittelun pohjaksi.
Vuoden 1996 YVA-menettelyn vaihtoehdot erosivat muista myöhemmissä vaiheissa tutkituista vaihtoehdoista. Suhteessa tähän käynnissä olevaan YVA-menettelyyn merkittävin huomio on se, että Reunan ja Vantaanjoen pohjoispuolisia vaihtoehtoja ei ole arvioitu vuoden 1996 YVA-menettelyssä (noin 7,5 kilometrin
osuus). Pohjoinen pääsuunta osoittautui paremmaksi myöhemmissä selvityksissä ja pohjoisempana sijaitseva Klaukkalan ohikulkutie päädyttiin toteuttamaan monien suunnitteluvaiheiden jälkeen. Kesäkylän ja Tuusulanväylän välinen osuus (vanhan vuoden 1996 yleissuunnitelman mukainen linjaus) olivat vuoden YVAmenettelyn 1996 vaihtoehtona.

Kuva 42. Vuoden 1996 yleissuunnitelmassa ja YVA-menettelyssä tutkittuja ja karsittuja vaihtoehtoja. Yleissuunnitelmaan päätynyt linjausvaihtoehto on merkitty punaisella viivalla.
Bild 42. Alternativ utforskade och eliminerade i 1996 års huvudplan och MKB-förfarandet. Justeringsalternativet
som hamnar i den allmänna planen markeras med en röd linje.

Vaihtoehtotarkastelut 2015 Vantaalla
Vantaan kaupunki laati vuonna 2015 esisuunnitelman välille Hämeenlinnanväylä - Myllykyläntie. Sen vaihtoehtotarkastelussa tutkittiin osuuden länsipäässä eteläistä (vuoden 1996 yleissuunnitelman mukaista) linjausta
ja pohjoista linjausta (Klaukkalan ohikulkutien kohdan liittymä alkupisteenä). Esisuunnitelman yhtenä

77

tarkoituksena oli toimia pohjana maakuntakaavan ratkaisulle ja sen perusteella Uusimaa-kaava 2050 -maakuntakaavoituksessa lähtökohtana on ollut pohjoinen linjaus.
Esisuunnitelman 2015 alkuvaiheessa tutkittiin pohjoiselle linjaukselle vaihtoehtoisia linjauksia Reunan ympärillä (ks. 43). Alustavan tarkastelun perusteella otettiin jatkotarkasteluihin mukaan kaksi vaihtoehtoa (silloiset
VE 1 ja VE 2), joista jatkosuunnitteluun valittiin linjaus VE 2. Karsittu linjausvaihtoehto olisi kulkenut länsipäässä lähempänä Riipilän asuinaluetta sekä sijoittunut Reunan asuntoalueen eteläreunalle, missä myös
maasto-olosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Itäpäässä maaston korkeuserot ovat suuret peltoaukealta Fågelbergin huipulle ja suunnitelmaratkaisu olisi vaatinut joko mittavaa pengerrystä peltoalueelle Vantaanjoen
varrelle/pitkän maastosillan tai vaihtoehtoisesti pitkiä kallioleikkauksia alueelle. Myös liittyminen Ahoniityntiehen todettiin vaikeaksi ilman mittavia maanrakennustöitä. Kesäkylän länsipuolella tutkittiin myös vaihtoehtoisia linjauksia ja sen osalta valittiin jatkosuunnitteluun silloisen VE 1 mukainen linjaus, missä tie viedään
kauemmaksi asuntoalueesta. Valittua VE 2 pidettiin parempana ratkaisuna siksi, ettei Reunan ja Riipilän alueita eroteta uudella tielinjalla, vaan liikenne ohjataan alueiden pohjoispuolitse. VE 2:n eduksi katsottiin myös
se, että peltoalue sekä Vantaanjoki saadaan ylitettyä ratkaisulla tehokkaammin. VE 2 sijoittuu Fågelbergin
alueella painanteeseen, jolloin se saatiin sovitettua hyvin nykyisiin maastonmuotoihin sekä järjestettyä yhteydet Ahoniityntielle. VE1 olisi edellyttänyt hieman enemmän meluesteitä kuin VE 2.

VE2
VE1

Kuva
43.
Vuoden
2015
vaihtoehtotarkastelu
Reunan
alueella
Bild 43. Alternativ studie från 2015 i gränsregionen (staden Vantaa 2015).

(Vantaan

kaupunki

2015).

Esiselvityksen 2015 päävertailussa arviointiin eteläistä ja pohjoista linjausta (Kuva 41). Esiselvityksen yhteenvetona voitiin todeta tutkitun pohjoisen linjausvaihtoehdon vastaavan eteläistä paremmin yhteydelle asetettuihin tavoitteisiin parantaa seudun poikittaisia yhteyksiä ja logististen toimintojen toimintaedellytyksiä. Tieyhteyden mahdollistama maankäytön kehittäminen tulee kuitenkin tien yleissuunnittelun yhteydessä selvittää,
jotta yhteyden liikenteellinen mitoitus voidaan varmistaa.
Pohjoisen linjauksen valinnan perusteena tuotiin esille myös seuraavia näkökohtia: Pohjoinen linjaus edistää
logistiikan tarpeita hieman eteläistä linjausta paremmin, sillä linjaus vastaa paremmin raskaan liikenteen
suuntautumista ja tuottaa raskaan liikenteen aikakustannussäästöjä. Se tukee eteläistä linjausta paremmin
läpikulkevaa poikittaisliikennettä, mutta eteläinen linjaus paremmin paikallista liikennettä. Pohjoisella linjauksella on enemmän seudullista merkitystä liikenneverkossa ja edistää siten paremmin HLJ-tavoitteiden saavuttamista. Pohjoinen linjaus sijoittuu paremmin Lamminsuon liittymään suunniteltujen työpaikka-alueiden
kannalta sekä Senkkerin tieyhteyksien kannalta ja mahdollistaa paremmin Riipilän-Reunan alueen yhtymisen
Kivistön- Keimolan kehittyvään alueeseen. Vuoden 2025 tilanteessa linjausten liikenteelliset hyödyt ovat samansuuruiset. Vuoden 2040 tilanteessa eteläisen linjauksen liikenteelliset hyödyt ovat suuremmat, sillä se
tukee paremmin Luoteis-Vantaan maankäytön kytkeytymistä etelän suuntaan. Pohjoinen linjaus mahdollistaa
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kuitenkin paremmin maankäytön kehittämisen etäämmällä lentomelualueesta. Suunniteltu maankäyttö perustuu pohjoiseen linjaukseen. Pohjoinen linjaus on parempi Vantaanjoen jokilaaksoon liittyvien kulttuuriympäristökokonaisuuden ja arvokkaimpien alueiden säilymisen kannalta. Melun kannalta ei vaihtoehtojen välillä
ole merkittäviä eroja.

4.1.2 Vuoden 2018-2019 suunnittelu (tämä aluevaraussuunnitelma)
Vaihtoehtoja on jalostettu ja tutkittu alustavasti vuonna 2018 aluevaraussuunnitelman luonnoksen yhteydessä
ennen YVA-menettelyn soveltamispäätöstä. Vaihtoehtojen suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet hankkeen
tavoitteet, aiempien selvitysten ratkaisut sekä tieverkon, maankäytön ja ympäristön nykyiset olosuhteet. Vaihtoehdot muodostettiin ohjausryhmän evästyksen pohjalta. Periaatteena on ollut alusta saakka, että realistiset
potentiaaliset vaihtoehdot käsitellään osana aluevaraussuunnitelmaa.
Toteutuskelpoisuudelta huonoja vaihtoehtoja pudotettiin pois vuoden 2018 aikana ja parhaista vaihtoehdoista
tehtiin myös kattava vertailu Reunaan ja Kesäkylään (ympäristövaikutukset, maankäytön tarpeet ja tietekniikka). Vaihtoehtojen vertailussa tunnistettiin vaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset ja erot asetettuihin
tavoitteisiin nähden. Tavoitteena oli löytää perustelut aluevaraussuunnitelmaksi viimeisteltävän vaihtoehdon
valintaan. Vaihtoehtoja käsiteltiin kahdessa hankkeen ohjausryhmän kokouksessa syksyllä 2018. Keskusteluissa käytiin läpi vaihtoehtojen hyödyt ja haitat sekä epävarmuustekijät, mikä muodostaa tälle YVAmenettelylle vankan tietopohjan.

Reunan vaihtoehtotarkastelut
Reunan alueelle keskittynyt paljon ympäristön arvokohteita, joten sen vaihtoehtoja on jalostettu useaan otteeseen. Vaihtoehtojen muodostamisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet lähialueen asutus, luonnonarvot ja
korkeuserojen luonnehtima metsäinen maasto.
Vuonna 2018 aluevaraussuunnitelmassa Reunan alueella tutkittiin kahta vaihtoehtoa (noin 1700-1800 metriä
pitkiä osuuksia) VE 1 ja VE 2. Vertailussa todettiin, että vaikutukset luontoarvoihin ja ekologisiin ovat kokonaisuutena väistämättä merkittäviä molemmissa tutkituissa vaihtoehdoissa. on pieniä eroja, jotka voivat olla
olennaisia tiedon tarkentuessa. Reunan vaihtoehdot muuttavat luonnonmaisemaa ja halkovat metsäisen selännealueen. Valtakunnallisesti arvokkaan Vantaanjokilaakson kannalta leikkaukset ja rakenteet näkyvät jokilaaksoon metsän reunasta, mutta tutkituilla vaihtoehdoilla ei todettu olevan olennaista eroa maiseman arvojen kannalta. Uusi väylä muuttaa elinympäristöä ja heikentää viihtyisyyttä, mutta asutus ei nouse ratkaisevaksi teemaksi vaihtoehtojen vertailussa. Vertailun perusteella paremmaksi todettiin pohjoisempi (silloinen
VE 2). Erot eivät olleet suuria, mutta VE 2 on erityisesti tietekniikan, maaston ja liito-oravien kannalta parempi
kuin vaihtoehto VE 1.
Reunan alueen vertailuun jäi 2018 kriittisiä epävarmuustekijöitä, sillä tieto alueen luonnonoloista oli paikoin
puutteellista. Hankkeesta vastaava päätti tehdä maastokaudella 2019 lisää luontoselvityksiä tukemaan suunnittelua (ks. sivu 51). Kun YVA-menettelyn vaihtoehtoja suunniteltiin, maastokauden 2019 luontoselvityksen
perusteella pohjoisessa vaihtoehdossa päätettiin hyödyntää jalopuuta kasvavalla metsäalueella tehty hakkuuaukea. Uudessa linjauksessa alueella olevat liitto-oravalle sopivat haavikot jätetään varmuuden vuoksi
linjauksen eteläpuolelle, mikä muutenkin suoristaa tutkittavaa linjausta.
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Kuva 44. Reunassa 2018 ja 2019 tutkittuja vaihtoehtoja.
Bild 44. Kanter 2018 och 2019 utforskade alternativ.

Kesäkylän vaihtoehtotarkastelut
Vuoden 2018 aluevaraussuunnitelmassa tutkittiin Kesäkylän kohdalla neljää eri linjausta, joista yksi oli vanha
asemakaavan mukainen VE 1 ja kolme muuta kulkevat Kesäkylän pohjoispuolelta (VE 2a, VE 2b) ja VE 3.
Vaihtoehtojen muodostamisessa keskeisiä tekijöitä olivat Kesäkylän tiivis asutus ja viheralueet, voimalinjat
sekä Senkkerin maa-aineksen ottoalueet. Huomioon on otettu myös laajeneva maankäyttö. Vaihtoehtoisten
linjausten alueelle on keskittymässä kiertotalouden toimintoja, alueella on suhteellisen vähän asutusta ja lentomelu rajoittaa alueen muuta käyttöä. Kesäkylän pohjoispuolen tutkiminen tuli aloitteena osallisilta.
Vaihtoehdot olivat hyvin erilaisia maankäytön kehittämisen ja nykyisten toimintojen näkökulmasta. Vertailussa
todettiin, että VE 1 on pohjoisia vaihtoehtoja parempi maankäytön ja liikenteen verkollisten ratkaisujen kannalta. Alueen maankäytön suunnittelu on perustunut pitkään VE 1-linjaukseen, joten se on vakiintunut. VE 1
palvelee Vantaan puolen alueita suoraan ja maanhankintaa on jo tehty siihen perustuen. Erityisesti Kiilan
täyttömäen yhteydet pohjoisempiin vaihtoehtoihin on hankalampi järjestää. Kaikilla vaihtoehdoilla on paikallisesti tärkeitä luontoarvoja ja ekologisia yhteyksiä heikentäviä vaikutuksia. Vaihtoehdoilla ei ollut kuitenkaan
kokonaisuutena eroa luonnonympäristö kannalta.
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Tuusulan kunta tutki vaihtoehtojen vertailun aikaan pohjoisten vaihtoehtojen maankäytön mahdollisuuksia ja
etuja. Lopulta kunnassa päädyttiin siihen, että pohjoiset vaihtoehdot hylätään ja niitä ei esitetä vuonna 2019
yleiskaavaehdotukseen. Pohjoiset vaihtoehdot halkoivat Senkkerin laajaa louhinta-aluetta, joka vaikeuttaa
merkittävästi väylän rakentamista ja toisaalta väylä vaikeuttaa louhintatoimintaa. Todettiin, että Seepsulan
maa-aineksenotto saattaa tehdä pohjoisesta vaihtoehdosta toteutuskelvottoman tai hyvin kalliin.
Asutuksen ja ihmisten elinolojen kannalta vaihtoehtojen vertailu oli moniulotteinen, haitat kohdistuvat osin eri
sijainteihin. Selkeänä johtopäätöksenä todettiin, että vaihtoehto VE 2a kulkee liian läheltä Kesäkylän asutusta. Asutuksen etäisyyttä tarkasteltaessa VE 1 ja VE 2b ovat merkittävyydeltään saman suuruisia, kun taas
VE 3 on paras. Asutuksen kannalta pohjoisemmat vaihtoehdot ovat meluvaikutuksen kannalta huonompia
pohjoisreunan asukkaille. Kesäkylän eteläosan asukkaille pohjoiset vaihtoehdot VE 2a, VE 2b ja VE 3 ovat
parempia. VE 1 pirstoo eteläpuolista viheraluetta ja eristää Kesäkylää omaksi saarekkeekseen.
Pohjoiset vaihtoehdot VE 2B ja VE 3 ovat hieman parempia maastollisesti ja tiegeometrian puolesta nykytilanteessa kuin VE 1, mutta alueen käyttö ja louhinnan jatkuminen muuttaa tilannetta ja tuo haasteita tiegeometriaan. Näillä perusteilla vaihtoehto 1 on vähemmän riskejä sisältävä ratkaisu.
Kesäkylän vaihtoehdoista parhaaksi valittiin eteläinen vaihtoehto 1. Se osoittautui kokonaisvertailun perusteella parhaimmaksi linjaukseksi. Suurimmat perusteet nousevat maankäytön kehityksestä ja nykyistä toiminnoista. Pohjoiset linjaukset aiheuttavat haittaa louhinnalle ja Kesäkylän pohjoisosan asutukselle. Vaihtoehto
VE 1 on parhaiten tutkittu vaihtoehto, johon on varauduttu mm. Vantaan asemakaavoituksessa. Se palvelee
myös liikenteellisesti parhaiten alueen nykyisiä ja tulevia toimintoja.
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Kuva 45. Kesäkylässä 2018 ja 2019 tutkittuja vaihtoehtoja.
Bild 45. 2018 och 2019 utforskade alternativ i Sommarbro.
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4.2 YVA-menettelyssä tutkittavien vaihtoehtojen kuvaus
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:
•

VE 1 aluevaraussuunnitelma linjaus, jossa Reunassa vaihtoehtoiset linjaukset VE Reuna 1A ja VE
Reuna 1B.

•

VE 0+ ainoastaan Tuusulan Focus-alueen osuuden toteutus.

•

Vaihtoehto 0 – hanketta ei toteuteta.

Kuva 46. Tutkittava linjaus vaihtoehtoineen.
Bild 46. Justering med alternativ.
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Kuva 47. Tutkittavat vaihtoehdot jaksoittain.
Bild 47. Alternativ som ska granskas regelbundet.

4.2.1 Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 1 sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulan välillä. Yhteys on mitoitettu seudullisena maantienä. Se on logistiikan laatukäytävä, jossa liikenteen toimintavarmuus ja sujuvuus
korostuvat. Seuraavassa on kuvattu ratkaisun keskeiset periaatteet:
•

Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Myllykyläntien välillä yhteys on kaksikaistainen yksiajoratainen sekaliikennetie ja Myllykyläntien ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä yhteys on nelikaistainen kaksiajoratainen
sekaliikennetie.

•

Päätien suunnittelunopeus on 80 km/h ja moottoriteiden eritasoliittymäalueilla 50-60 km/h.

•

Reunassa on kaksi vaihtoehtoista linjausta VE Reuna 1A ja VE Reuna 1B.

•

Tiejakson itäosassa on tavoitetilanteessa eritasoliittymät. Myös tiejakson länsiosaan tehdään tarvittavat varaukset eritasoliittymille ja ne suunnitellaan ensimmäisessä vaiheessa tasoliittyminä. Tiejakson
pääliittymissä otetaan huomioon HCT-ajoneuvojen vaatima mitoitus.

•

Hämeenlinnanväylä (vt 3) ja Tuusulanväylä (kt 45) ovat moottoriteitä, joten niiden eritasoliittymät suunnitellaan moottoriteiden eritasoliittymien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Muut mahdolliset eritasoliittymät mitoitetaan perusverkon eritasoliittymien ohjearvojen mukaan.
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•

Tasoliittymien periaatteet määritellään liikenne-ennusteen perusteella. Nelihaaraliittymiä, kiertoliittymiä
tai liikennevaloja ei sallita lukuun ottamatta Hämeenlinnanväylän tai Tuusulanväylän eritasoliittymäalueita.

•

Jalankulku- ja pyöräily tapahtuu omilla väylillään. Tiekäytävään muodostetaan jatkuva reitti. Risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuu tavoitetilanteessa eritasossa. Jalankulkua, pyöräilyä ja mopoilua ei sallita päätiellä tavoitetilanteessa.

•

Liittymien yhteyteen suunnitellaan pysäkkiparit.

•

Kiilan täyttömäen pohjoispuolelle rakennetaan levähdysalue, joka toimii myös poliisin raskaan liikenteen tarkastuspisteenä. Levähdysalueet rakennetaan kumpaankin ajosuuntaan erikseen. Levähdysalueet rakennetaan kokonaan ajoradasta erotettuina ja se varustetaan erkanemis- ja liittymiskaistoilla.

4.2.2 Vaihtoehto 0+ (Focus-alue)
Vaihtoehto 0+ sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylä välillä. Yhteys palvelee
Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon. Yhteyden liittymät voidaan toteuttaa ensivaiheessa tasoliittyminä, jos niiden toimivuus sen sallii. Vaihtoehdon 0+ periaatteet
tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa. Seuraavassa on kuvattu ratkaisun keskeiset alustavat periaatteet:
•

Yhteys on Myllykyläntien ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä todennäköisesti kaksikaistainen sekaliikennetie. Tavoitetilanteessa tiejakso on kaksiajoratainen ja nelikaistainen alueella toteutetaan eritasoliittymät.

•

Päätien suunnittelunopeus on 80 km/h ja moottoriteiden eritasoliittymäalueilla 50-60 km/h.

•

Tiejakson pääliittymissä otetaan huomioon HCT-ajoneuvojen vaatima mitoitus.

•

Tuusulanväylä (kt 45) eritasoliittymät suunnitellaan moottoriteiden eritasoliittymien suunnitteluohjeiden
mukaisesti. Muut eritasoliittymät mitoitetaan perusverkon eritasoliittymien ohjearvojen mukaan.

•

Jalankulku- ja pyöräily tapahtuu omilla väylillään. Tiekäytävään muodostetaan jatkuva reitti. Risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuu tavoitetilanteessa eritasossa. Jalankulkua, pyöräilyä ja mopoilua ei sallita päätiellä tavoitetilanteessa.

•

Liittymien yhteyteen suunnitellaan pysäkkiparit.
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Kuva 48. 0+ vaihtoehdon alustava Focus-alueen suunnitelmaratkaisu (kuuluu myös vaihtoehtoon 1).
Bild 48. 0+ Alternativ för Focus-områdesplanering (ingår också i alternativ 1).

4.2.3 Vertailuvaihtoehto 0 (ei uutta väylää)
Myös hankkeen toteuttamatta jättäminen eli vaihtoehto 0 toimii vertailun apuna. Siinä tarkastellaan tilannetta
tulevaisuudessa siten, että kumpikaan hankkeen vaihtoehdoista (vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 0+) ei toteudu.
0-vaihtoehdon avulla tunnistetaan mm. liikenteen tarpeiden muuttuessa tulevia sujuvuusongelmia perustuen
liikenne-ennusteeseen.
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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 (YVA-laki 252/2017 2§). Pääteiden rakentamisessa on kyseessä moniulotteiset vaikutukset,
joissa vaikutuksen suunta ja merkittävyys vaihtelee näkökulmasta ja sijainnista riippuen. Uudesta väylästä on
tyypillisesti sekä haittaa että hyötyä ympäristön ja ihmisten elinolojen kannalta. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa tämän hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset.
Tiehankkeessa arvioidaan huolellisesti myös liikenteelliset vaikutukset, vaikka YVA-lainsäädäntö 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.

Kuva 49. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset.
Bild 49. Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen.
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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. Pääväylän rakentamisen vaikutusalueen laajuus vaihtelee muutamista kymmenistä 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 ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön ja maisemaan ulottuvat jopa kilometrejä väylän ympärillä, varsinkin jos kyseessä on avoimet alueet
ja virkistyskäyttö. Väylät muodostavat esteen eläinten liikkumiselle, jolloin vaikutus voi olla kokonaisuutena
laaja-alainen. Vaikutukset liikenteeseen, liikkumiseen sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä
laajimmin aluerakenteeseen ovat luonteeltaan välillisiä. Ne ulottuvat hyvin laajalle jopa yli maakuntarajojen.

Kuva 50. Alustava vaikutusalue.
Bild 50. Inledande inflytande sfär.
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5.3 Painopisteet ja rajaukset
Vaikutusten arvioinnin menetelmät ja tärkeimmät lähtötiedot on esitetty vaikutusryhmittäin luvussa 6. Menetelmät ovat päätiehankkeista saatujen kokemusten mukaan hyviä ja toimivia menetelmiä, mutta niitä tarkennettaessa on pohdittu tämän hankkeen erityistarpeita. Tässä hankkeessa tutkittavien vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu ja vertailtu jo vuoden 2018 aluevaraussuunnitelman yhteydessä, mikä antaa vahvan pohjan
YVA-ohjelman muodostamiselle, rajauksille ja painopistealueille.
YVA-menettelyn arvioinnin painopistealueita ja ongelmia ovat seuraavat:
•

maankäytön kehittymiseen ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset

•

asutukseen ja ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset

•

luontoarvoihin ja ekologisiin yhteyksiin kohdistuvat vaikutukset

•

maisemaan kohdistuvat vaikutukset

•

yhteisvaikutukset maankäytön ja eri hankkeiden kanssa.

Työtä tukevat selvitykset on suunniteltu viranomaisten kanssa yhteistyönä jo YVA-ohjelmaa valmisteltaessa,
millä on pyritty varmistamaan tietopohjan riittävyys ympäristövaikutusten arviointiin. Rajauksia arviointiin on
esitetty luvussa 6. Lähtökohtana työssä käytetään monipuolisia lähtötietoja, joita on saatu paljon kaavoituksesta. Niitä on myös täydennetty viranomaisten antamien kommenttien perusteella.

Alustavan vaikutusten arvioinnin näkemyksiä taustalla
Vuoden 2018 aluevarasuunnitelman luonnoksen yhteydessä tehtiin hankkeen alustava vaikutusten arviointi,
joka palveli myös YVA-tarpeen harkintaa. Sen johtopäätösten perusteella hankkeen todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia ovat:
•

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kannalta merkittävä uusi väylä vaikuttaa suuresti maankäytön
kehittymiseen ja yhdyskuntarakenteeseen, osin ratkaisevana uutena yhteytenä.

•

Alueelle on keskittynyt poikkeuksellisen paljon arvokohteita, erityisesti Reunaan ja Tuusulanjoen
ympäristöön. Uudella väylällä on haitallisia vaikutuksia useisiin suojeltuihin lajeihin, direktiivilajeihin,
arvokkaisiin kasvillisuuskohteisiin ja paikallisesti arvokkaisiin luontokohteisiin.

•

Uusi väylä pirstoo luonnonympäristöä ja heikentää ekologisia yhteyksiä ns. pääkaupunkiseudun viherkehällä.

•

Uusi väylä muuttaa elinympäristöä asutuksen läheisyydessä ja laajalti avoimessa kulttuurimaisemassa. Uusi väylä muuttaa maiseman rakennetuksi ja muodostaa uuden melulähteen. Erityisesti
Vantaanjoen maisema-arvot heikentyvät.

•

Uusi väylä itsessään aiheuttaa vähemmän ympäristön muuttumista kuin väylä yhdessä siihen kytkeytyvän maankäytön kanssa. Kehittyvän maankäytön alueella yhteisvaikutukset ovat merkittäviä.
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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 perusteella. Todennäköisesti merkittävät vaikutukset käsitellään tarkemmin YVAselostuksessa. Termi ”todennäköisesti merkittävä vaikutus” on 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 §).
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 (Kuva 51).

Kuva 51. Vaikutusten arvioinnin kehikko (lähteenä Imperia-hanke).
Bild 51. Ramverk för konsekvensbedömning (källa: Imperia-projekt).

90

Miten määritellään merkittävyyden osatekijät?
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.

•

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.
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5.5 YVA-selostuksen sisällön periaatteet
YVA-menettelyssä tuotetaan 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 panostetaan ymmärrettävään raporttiin, 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. Raporttien luettavuutta parantaa
se, että rakenteessa käytetään paljon teemakarttoja, taulukoita ja luetelmia. Tärkeimpien arvokkaiden kohteiden luetteloihin ja taulukoihin integroidaan sekä kohdekuvaus että YVA-selostuksessa kohteeseen kohdistuva vaikutus (IMPERIA-merkittävyysasteikko huomioiden).

Kuva 52. YVA-selostuksen pääsisältö.
Bild 52. Huvudinnehållet i MKB-rapporten.

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 merkittävyyttä
arvioidaan osa-alueittain käyttäen pääosin neljä tai viisiasteista luokittelua, jossa vaikutus on voi olla kielteinen tai myönteinen.
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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.

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

5.6 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.
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 suunnittelualueen
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.

5.7 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 alustavasti 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
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epävarmuustekijöitä pyritään hallitsemaan varmistamalla yhteysviranomaisen kanssa yhteistyössä, että YVAmenettelyn 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. YVA-selostuksen johtopäätöksissä esitetään
keskeiset lisäselvitystarpeet ja jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat.

5.8 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 haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä, rajoittaa tai poistaa. Merkittävien haittojen lieventämis- ja ehkäisykeinoja esitetään YVA-selostuksessa järjestelmällisesti vaikutuslajeittain ja yhteenvetona. YVAmenettelyssä ja yleissuunnittelun vaiheessa haasteena on se, että monet vaihtoehtojen lieventämistoimenpiteet suunnitellaan ja vahvistetaan vasta tiesuunnittelun aikana tai maankäytön suunnittelussa. Tähän vastataan tunnistamalla epävarmuustekijät ja riskit sekä antamalla suositukset 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 poikittaiset kulkuyhteydet toteutuvat 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. Suunnittelualueen tasolla tarkastellaan suunnittelualueen toimintoja
sekä maankäytön suunnitelmia (työpaikka-alueet, asutus, viheralueet, maa- ja metsätalous).
Maankäytön tilanne ja tavoitteet selvitetään Vantaan, Tuusulan ja sekä Uudenmaan 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 maastokäynnillä.
Vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä kuntien ja maakuntaliiton maankäytön suunnittelun toimijoiden
kanssa samalla kun väylää sovitetaan yhteen maankäytön tarpeiden kanssa. Käynnissä olevasta kaavoituksessa (Vantaan yleiskaava ja Tuusulan Focuksen asemakaavoitus) saadaan materiaalia tukemaan väylän ja
siihen kytkeytyvän maankäytön ratkaisun vaikutusten arviointia.

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 haja-asutusalueiden vetovoimaa asuinpaikkana. Toisaalta yhteyksien paraneminen voi kuitenkin merkitä paikallista maankäytön tiivistymistä.
Pääväylien parantamisen välittömät ja suorat vaikutukset maankäyttöön ovat luonteeltaan paikallisia, sillä
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
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muuttaa kiinteistöjen vanhoja kulkuyhteyksiä. Asuinkiinteistöille uudesta tiestä voi aiheutua erilaisia immissiohaittoja (esimerkiksi meluhaitta).
Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sen suhteen, kuinka hanke muuttaa nykyistä maankäyttöä ja vaikuttaa tulevaan maankäyttöön. 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.

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, elinympäristön viihtyisyyteen, liikkumismahdollisuuksiin, saavutettavuuteen,
turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen ja paikalliseen identiteettiin. Liikkumista tarkastellaan yksilön näkökulmasta, kun taas laajempi yhteiskunnallinen arviointi on käsitelty liikenteellisten vaikutusten yhteydessä. Terveysriskejä tuodaan esille asiantuntija-arvioina, mutta terveysvaikutuksia voidaan arvioida tilastollisesti väestötasolla, joten terveysvaikutuksiin ei voida ottaa suoraan kantaa.
Arvioinnissa hyödynnetään 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 käynnissä olevan kaavoituksen palautteesta, YVA-ohjelman yleisötilaisuudesta ja YVA-ohjelman mielipiteistä. Lisäksi tietoa alueesta saadaan tarkastelemalla kartta- ja tilastoaineistoja (mm. väestötiedot, asutuksen keskittyminen, palveluiden ja virkistysreittien sijoittuminen) sekä tekemällä havainnoiva maastokäynti.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin osallistuu laajempi työryhmä mm. terveysvaikutusten osalta. Valtatien keskeinen vaikutus on melu, joten melulaskennat antavat tärkeää tietoa vaikutusten arviointiin.

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. Merkittävin liikenteen haitta
on yleensä liikennemelu, johon voidaan yhdistää häiritsevyyden ohella terveysvaikutuksia. Lähimaisemaan
ja viihtyisyyteen kohdistuvat vaikutukset koetaan yksilöllisesti. Väylät 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.
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Elinympäristön nykytilanne on tärkeä lähtökohta vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa. Väylä uudessa
maastokäytävässä (paikka, jossa ei ole aiemmin tietä) muuttaa ympäristöä suuresti. Toisaalta tiiviisti rakennetussa ympäristössä tien rakentaminen suhteutuu muuhun ympäristöön. Asumiseen kohdistuvaa suoraa häiriötä voi lähtökohtaisesti pitää merkittävänä haittana. Kielteisiä muutoksia voi kompensoida hyvin
liikenneyhteyksien paraneminen.
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 tekijöitä

Vaikutuksen merkittävyyttä vähentäviä
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
• Teollista toimintaa, infrastruktuuria.
• Alueen yhtenäisyys on rikkoutunut.
• Maisemassa ei ole erityispiirteitä.

•
•
•
•

Asuinalue.
Loma-alue.
Virkistyskäyttö.
Herkkiä toimintoja (koulu tai paiväkoti).

• Ei asutusta, loma-asutusta.
• Ei herkkiä toimintoja (esim. koulu)
• Ei virkistyskäyttöä.
• Oleskelu alueella on satunnaista tai luonteeltaan ohikulkua.

Vaikutuksen
suuruus

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

• Ei aiheuta havaittavia muutoksia elinympäristössä.
• Nykyisen elinympäristön luonne säilyy.
• Vaikutus kohdistuu yksittäisiin ihmisiin.
• Pieni osa alueesta on vaikutuksen alaisena.
• Ympäristöhäiriö ei lisäänny.

Esimerkkejä
tyypillisistä tilanteista

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

• Asuintalo joudutaan lunastamaan ympäristössä, joka on huono asumiseen nykytilanteessa.
• Kulkuyhteys muuttuu alle kilometrin
(auto), alle puoli kilometriä (jalankulku,
pyöräily).
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6.3 Melu ja ilmalaatu
Melu ja ilmanlaatu arvioidaan asiantuntija-arviona tukeutuen laskennallisiin menetelmin.

Melu
Melulaskennat laaditaan pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla 2 metrin laskentakorkeudelle ainakin uusille linjauksille. Tulokset esitetään 5 dB välein olevina meluvyöhykkeinä. Melulähteinä laskennoissa
huomioidaan päätieverkko suunnittelualueella (valtatie 3 ja Tuusulanväylä) ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat uudet yhteydet. Melumallinnukset laaditaan ilman meluesteitä ja meluesteiden kanssa. Meluntorjuntavaihtoehtoja laaditaan 1/vaihtoehto.
Vaikutukset 0-vaihtoehtoon verrattuna arvioidaan asiantuntija-arvioina.
Melutasot esitetään karttapohjalla 5 desibelin välein. Melun vaikutuksia arvioidaan melualueille sijoittuvien
asukasmäärälaskentojen perusteella. Asukasmäärät melualueilla jaotellaan 55 – 60 dB, 60 – 65 dB ja yli 65
dB vyöhykkeisiin sekä loma-asutuksen osalta 45 – 50 dB ja 50 – 55 dB vyöhykkeisiin. Vaihtoehtojen välisten
vaikutusten vertailemiseksi tarkastellaan myös muita melulle altistuvia herkkiä kohteita, kuten mm. kouluja ja
päiväkoteja jne.
Laskentojen perusteella vaihtoehdoille määritellään alustavat meluntorjunnan tarpeet. Meluntorjunnan alus-

tavat tarpeet tarkentuvat YVA-menettelyn aluevaraussuunnitelman viimeistelyssä. Melunratkaisut tarkentuvat ja vahvistetaan tiesuunnitelmassa.

Päästöt
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.
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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:
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso),
LAeq, enintään
Päivällä klo 7-22

Yöllä klo 22-7

55 dB

45–50 dB 1) 2)

45 dB

40 dB 3)

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
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.

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. llmanlaatua tarkastellaan laatimalla vaihtoehdoille liikennemäärään perustuvat suositusetäisyystarkastelut oppaan Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Opas
2/2015) -mukaisesti. Asuinrakennusten suositusetäisyyksiä käytettäessä typpidioksidin vuosikeskiarvo on
enintään 20 μg/m3, pien- hiukkasten vuosikeskiarvo on enintään 8,5 μg/m3 ja hengitettävät hiukkaset ovat
alle raja- ja ohjearvojen.
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6.4 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Pinta- ja pohjavesien vaikutusarviot 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,
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,
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.
Vaikutusarvioinnissa ei käsitellä alueen tulvariskiä, sillä tie on suunniteltu kulkemaan +0,5 m tulvarajan yläpuolella. Tulvariskialue huomioidaan hankkeen myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Hankkeen pohjavesivaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnittelualueen itäosassa sijaitsevaan Mätäkiven pohjavesialueeseen. Pohjavesialueen osalta arvioidaan vaikutuksia pohjaveden laatuun sekä muodostuvan pohjaveden määrään. Arvioinnissa huomioidaan pohjavesialueella sijaitsevat vedenottamot. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia muihin luokiteltuihin pohjavesialueisiin niiden suunnittelualueeseen nähden kaukaisesta sijainnista johtuen. Pohjavesialueiden ulkopuolella hankkeen pohjavesivaikutuksia arvioidaan 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 aluevaraussuunnitelmassa, 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.
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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 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.
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
vaikutukset ovat yleensä väliaikaisia. Pintavesivaikutusten kannalta merkittävimpiä suunnittelukohteita
ovat vesistöylitykset.
Uutta tietä rakennettaessa maaperää kuivatetaan uudella tiealueella, millä 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. Uutta tietä suunniteltaessa voidaan ottaa vanhoja teitä paremmin huomioon liikenteen
sujuvuus sekä liikenneturvallisuus, mikä vähentää onnettomuusriskiä.
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.
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6.5 Vaikutukset luonnonoloihin ja suojelualueisiin
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan asiantuntija-arviona, joka pohjautuu hankkeesta tehtyihin suunnitelmiin sekä olemassa olevaan tietoon luonnonympäristöstä. Lähtötietoina käytetään tarkastelualueelta olemassa olevia luontotietoja sekä tehtyjen luontoselvitysten tietoja.
Alueen luonnonoloista on lisäksi tehty arvioinnin tueksi luontoselvityksiä, joissa luonnonympäristön nykytila
on selvitetty hankkeen vaatimalla tarkkuustasolla. Selvitykset perustuvat avoimeen ympäristötietoon, aiempiin aluetta koskeviin luontoselvityksiin, uhanalaisten lajien rekisteriin sekä hankkeen yhteydessä tehtyihin
maastoselvityksiin.
Vaikutusalueella luonnonympäristön kuvausta täydennetään YVA-selostusvaiheessa vielä meneillään olevien selvitysten tuloksilla. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, arvokkaisiin luontokohteisiin ja suojeltaviin eliölajeihin sekä luonnon dynaamiseen
toimintaan. Vaikutusten arvioinnissa eritellään rakentamisen ja tienpidon aikaiset vaikutukset. Vaikutusten
merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan kohteiden arvo, erityispiirteet ja kytkeytyminen ekologiseen kokonaisuuteen. Lisäksi YVA-menettelyn yhteydessä tunnistetaan ja arvioidaan hankkeen vaikutukset alueen pääasiallisiin ekologisiin yhteyksiin ja viherverkkoon.
YVA-selostuksessa esitetään myös mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisy- tai lieventämiskeinot sekä
mahdolliset suositukset jatkosuunnitteluun.

Natura-arvioinnin tarveharkinta
Vantaanjoki kuuluu Vantaanjoen Natura-alueeseen (FI0100104). 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.
YVA-menettelyn ennakkoneuvottelussa arvioitiin, että hanke ei todennäköisesti vaadi varsinaista luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviota, koska Vantaanjoen Natura 2000 -suojeluperusteina ovat vuollejokisimpukan ja saukon esiintyminen. Tielinjaus ylittää Vantaanjoen uoman siltaa pitkin eikä valmistuttuaan pysyvästi
haittaa joen kulkua eikä kummankaan lajin esiintymistä tai liikkumista joessa. Tarvearvioinnilla selvitetään
perustellusti, onko hankkeella mahdollisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin. Mikäli tarvearvioinnin johtopäätös on, että merkittävän haitan mahdollisuutta ei voida poissulkea, tulee
laatia varsinainen luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.
Tarvearviointi tehdään YVA-menettelyssä arvioitaville vaihtoehdoille. Arvioinnin perusteena käytetään Natura-alueen virallista tietolomaketta ja hankkeen suunnitelma-aineistoa sekä -selvityksiä.

Luontoselvitykset
Aluevaraussuunnitelma käynnistettiin vuonna 2018 lähtötiedon keräämisellä ja nykytilanteen analyysilla.
Tuolloin johtopäätös oli, että alueelta on saatavissa erittäin runsaasti olemassa olevaa tietoa luontoarvoista.
Seuraavassa on esitetty keskeiset tarkastelualuetta koskevat luontoselvitykset:

•

Lemminkäinen Infra Oy 2017. Kiilan kiertotalouskeskus, ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

•

Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Finavia 2009. Focus-alueen maa-ainestenoton YVAmenettely.

•

Tuusulan kunta 2007. Focuksen alueen luontoselvitykset.
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•

Tuusulan kunta 2013. Kiviaineksen otto ja ylijäämämaiden vastaanotto Västerskogin tilalla, ympäristövaikutusten arviointiselostus.

•

Tuusulan kunta 2015. Tuusulan osayleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2013 ja 2014.

•

Tuusulan kunta 2016. Focuksen alueen luontoselvitys 2016.

•

Tuusulan kunta 2017. Tuusulan ekosysteemipalvelut-raportti.

•

Tuusulan kunta 2019. Luontoselvitykset Tuusulan Ruotsinkylässä (Kehä IV, Västerskog) vuonna
2018. Raporttiluonnos.

•

Uudenmaan liitto 2017/2019. Luonnonsuojelualueiden kohdetiedot, Uudenmaan maakuntakaavan
liiteaineisto 1.

•

Uudenmaan liitto 2018. Vantaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein
Uusimaa-kaavaa varten - Osa II.

•

Uudenmaan liitto/Helsingin yliopisto 2018. Uudenmaan ekologiset verkostot-raportti.

•

Vantaan kaupunki 2006. Vantaan luonnonmuistomerkit-raportti.

•

Vantaan kaupunki 2007. Luonnonsuojeluselvitys.

•

Vantaan kaupunki 2009. Vantaan pienvesiselvitys.

•

Vantaan kaupunki 2011. Vantaan virtavesiselvitys 2010-2011.

•

Vantaan kaupunki 2013. Kalliosinisiiven elinympäristöjen selvitys Pohjois-Vantaalla vuonna 2012.

•

Vantaan kaupunki 2013. Metsäiset yhteydet Vantaalla-raportti.

•

Vantaan kaupunki 2014. Vantaan luonnonsuojelualueet-raportti.

•

Vantaan kaupunki 2015. Vantaan petolinnut 2015-raportti.

•

Vantaan kaupunki 2015. Vantaan pienvesien tutkimusraportti 2015.

•

Vantaan kaupunki 2016. Suunnittelualueen kääpä- ja metsäselvitykset.

•

Vantaan kaupunki 2017. Vantaan viherrakenneselvitys.

•

Vantaan kaupunki 2018. Luoteis-Vantaan liito-oravaselvitys 2017-2018, väliraportti.

•

Vantaan kaupunki 2018. Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017.

•

Vantaan kaupunki 2018. Kiilan hule- ja pohjavesiselvitys.

•

Vantaan kaupunki 2018. Soita Riipilässä-kohdeinventointi.

•

Vantaan kaupunki 2018. Vantaan viitasammakkokartoitus 2018.

•

Vantaan kaupunki 2018. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä.

Vuoden 2018 koottu tietopohja osoittautui kuitenkin osittain hajanaiseksi ja aineistossa ilmeni lisäselvitystarpeita, joiden sisältöä on selvennetty alla. Suunnittelun aikana tarkentuneen tiedon perusteella oli selvää, että
alueella on kuitenkin paikoin erittäin merkittäviä luontoarvoja tai viitteitä niistä. Näitä kohteita oli erityisesti
Reunan ja Tuusulanjokilaakson alueiden linjauksilla. Reunan Josvaholmenissa tehdyt lahokaviosammalhavainnot ja ydinalue tulivat esille Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen nähtävillä olon myötä. Edellä mainituista syistä päädyttiin täydentämään luontoselvityksiä, jotta suunnittelun pohjaksi saadaan yleissuunnittelutarkkuudelle riittävä tieto. Myös yhtenäinen tieto luontoarvoista luontoarvojen huomioimisen kannalta. Täydennyksistä on keskusteltu 2019 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen kanssa.
Luontoselvityksiä on täydennetty seuraavin menetelmin ja periaattein:
•

Direktiivilajeihin kuuluvien kirjoverkkoperhosen ja kalliosinisiiven esiintymiä ei ollut selvitetty koko
Vantaan puoleisen linjauksen eikä Tuusulan osalta. Kirjoverkkoperhonen on varsinkin Helsingin pohjois- ja itäpuolella laajalle levinnyt ja varsin yleinen laji, jonka kannat kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti. Kirjoverkkoperhosen esiintyminen voi muuttua nopeasti, koska laji voi levitä uusille hakkuualueille ja vastaavasti kadota vanhoilta paikoiltaan umpeenkasvun myötä. Molempien lajien esiintyminen
selvitettiin käymällä kesällä 2019 kävellen läpi kaikki tielinjaukset puhtaita viljelymaita lukuun ottamatta. Alkukesällä havaituista kirjoverkkoperhosista ja niiden esiintymisalueista tehtiin havaintokartta,
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jonka perusteella kohdennettiin lajin toukkapesien etsintöjen maastotyöt. Kalliosinisiiven esiintyminen
selvitettiin kesäkuussa etsimällä lajin munia ravintokasvilta isomaksaruoholta.
•

Kirjoverkkoperhosselvityksen ohessa tunnistettiin suunnittelualueen merkittävät luontotyypit ja uhanalaisille lajeille potentiaaliset merkittävät elinympäristöt. Selvitys toteutettiin luontotyyppi- ja
elinympäristökartoituksena, jonka yhteydessä kerättiin lajitietoa sillä tasolla kuin lajeja havaittiin ja samalla saatiin koko alueesta sekä eri linjauksista vertailukelpoinen yleiskuva. Kyseistä selvitystasoa pidetään arvokkaiden luontokohteiden selvittämisessä soveltuvimpana menetelmänä (ks. Söderman
2004, luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi). Tämä on todettu tehokkaaksi tavaksi saada hyvä
yleiskuva alueesta ja elinympäristöselvityksen tulosten perusteella voidaan edelleen arvioida tarve
tehdä lajikohtaisia selvityksiä.

•

Lepakoiden esiintymistä selvitettiin viljelysalueita lukuun ottamatta Vantaan puoleiselta osuudelta elosyyskuun 2019 aikana ja arvioitiin niille tärkeät kohteet. Tuusulan puolella selvitykset ovat lepakoiden
osalta tässä vaiheessa riittäviä. Tuusulan talvella 2019 toimittamassa luontoselvityksessä ilmeni ns. Iluokan lepakkoalue, joka eteläkärki sivuaa tielinjausta Tuusulanjoen kohdalla ja lepakkoalue jatkuu joenvarren suuntaisesti koilliseen suunnittelualueesta.

•

Natura-tarvearvio koskien hankkeen vaikutuksia Vantaanjoen Natura 2000 -alueeseen tehdään YVAmenettelyn yhteydessä.

•

Viitasammakon esiintyminen koko suunnittelualueella selvitettiin keväällä 2018 ja liito-oravan esiintymisestä tehtiin täydentävä selvitys Reunan itäpuolisella alueella keväällä 2019.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Uuteen maastokäytävään rakennettavan väylän tyypillinen välitön vaikutus luonnonympäristöön on luonnonympäristön häviäminen, muuttuminen, vieraslajien leviämisen riski 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 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.
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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
vaikutus

Laji/luontotyyppi häviää tai menettää ominaispiirteitä oleellisesti (esimerkiksi metsäympäristöt) / 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
vaikutus

Lajin elinmahdollisuudet/luontotyypin ominaispiirteet voivat heiketä (esimerkiksi avosuot) / Vaikutuksessa luontokohteesta tai lajiesiintymästä häviää vain pieni osa, mutta kohde menettää olennaisesti ominaispiirteitään
tai sopivuuttaan arvokkaan lajin elinympäristöksi.

Vähäinen haitallinen vaikutus

Vain (pieniä) muutoksia, jotka eivät muuta ominaispiirteitä / Luontokohteesta tai lajiesiintymästä häviää pieni osa, mutta kohde säilyttää keskeiset ominaispiirteensä tai sopivuutensa arvokkaan lajin elinympäristöksi.

Neutraali muutos tai ei
vaikutusta, myönteinen
vaikutus

Ei todennäköisiä muutoksia ominaispiirteissä / Ympäristö ihmisen voimakkaasti muokkaama.

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 tielinjauksilla on 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. Arvioinnissa huomioidaan yleispiirteisesti alueella mahdollisesti esiintyvät happamat sulfaattimaat. Happamien sulfaattimaiden esiintymistä selvitään tarkemmin tiesuunnitelmavaiheessa.
Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvista mahdollisista pilaantuneen maan kohteista (MATTIrekisteri) pyydetään lisätiedot ELY-keskukselta. Saatavien tietojen perusteella pyritään kohteen sijainti suhteessa suunnittelualueeseen arvioimaan kohteiden maaperän pilaantuneisuutta ja pilaantuneisuuden vaikutusta hankkeeseen.

6.7 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona monipuoliseen lähtötietoon perustuen. Maiseman nykytilan kuvauksessa tarkastellaan yleispiirteisesti vaikutusalueen maisemarakennetta, maiseman ominaispiirteitä, maisemakuvaa sekä kulttuuriympäristöä olemassa olevan lähtöaineiston sekä maastohavaintojen pohjalta.
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Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta vaikutusten painopistealueina ovat maiseman ja kulttuuriympäristön
arvokohteet sekä mahdolliset maisemavaurioita aiheuttavat toimenpiteet kuten laajat maa- ja kallioleikkaukset sekä maisematilaan kohdistuvat haitalliset muutokset ja häiriöt. Erityisesti arvioidaan siltojen sekä uusien
eritasoliittymien aiheuttamat maisemavaikutukset maiseman nykytilaan, arvoihin ja ominaispiirteisiin verrattuna.
Vantaanjokilaakso, Myllykylä ja Tuusulanjoki ovat arvioinnin painopistealueita, koska niiden kohdille on keskittynyt maiseman ja kulttuuriperinnön arvoja. Arvioinnissa esitetään haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteitä ja annetaan ohjeita jatkosuunnitteluun, jossa yksityiskohdat ratkaistaan; tässä tieympäristösuunnittelu ja tien sovittaminen maisemaan on merkittävässä roolissa. Vantaanjoen maisema-alueeseen kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseksi ja havainnollistamiseksi keskeisistä näkökulmista tehdään mallipohjaisia
kuvia.
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, asiantuntija-arviot sekä kartta- ja ilmakuva-analyysi.
Työhön ei kuulu tiehankkeissa tyypillinen erillinen muinaisjäännösinventointi, sillä museoviranomaisten tietojen mukaan muinaisjäännöksiä koskeva tietopohja on riittävää YVA-menettelyn pohjaksi. Tuusulan osalta
tiedot muinaisjäännöksistä perustuvat vuonna 2006 tehtyyn Tuusulan kunnan perusinventointiin (Museovirasto/Kirsi Luoto) ja vuonna 2009 tehtyyn Tuusulan historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointiin (Museovirasto/Katja Vuoristo).

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta keskitytään erityisesti arvoalueisiin kohdistuvien muutosten merkittävyyden arvioimiseen. Tässä keskeisiä elementtejä ovat muutokset, jotka kohdistuvat avoimiin maisematiloihin kuten laajoihin peltoalueisiin pitkine näkymineen, vesistöylityksiin tai -ohituksiin sekä maisemavaurioita aiheuttaviin laajoihin maa-, metsä- ja kallioleikkauksiin. Eritasoliittymäalueet ja niiden vaatima
tilantarve sekä maastomuutokset ovat maisemakuvan muutoksessa keskeisiä. Tässä hankkeessa arvioidaan erityisesti tien maisemavaikutukset avoimilla alueilla, uusien maastokäytävien aiheuttamat maisemavaikutukset pinnanmuodoiltaan vaihtelevaan maastoon sekä tien ja meluntorjunnan maisemallinen yhteisvaikutus.
Maisema muuttuu väistämättä tierakentamisen seurauksena. Vaikutusten merkittävyyteen ja laajuuteen
vaikuttaa maiseman herkkyys, kestokyky ja muutosten määrä. Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia ilmenee
tässä hankkeessa pääosin kohteen lähimaisemassa, mutta myös kaukomaisemassa avointen peltolaaksojen ja tulevien eritasoliittymien kohdilla.
Rakentaminen saattaa myös sulkea tai katkaista maiseman hahmottamisen kannalta tärkeitä näkymiä tai
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita näkymäyhteyksiä. Lisäksi asuin- ja virkistysalueille kohdistuvat maiseman
muutokset ovat tärkeitä asukkaiden jokapäiväisen elinympäristön kannalta.
Erittäin suuri haitallinen vaikutus

Hanke muuttaa maiseman arvoja, ominaispiirteitä tai mittasuhteita keskeisiltä
osilta tai laaja-alaisesti.
Rikkoo merkittävästi maiseman yhtenäisyyttä, tilallisuutta ja maisemakuvaa.
Katkaisee olennaiset näkymäyhteydet ja pitkät näkymälinjat.
Kulttuuriperinnön arvot katoavat kokonaan tai olennaisilta osin.
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Suuri haitallinen vaikutus

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

Kohtalainen haitallinen vaikutus

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

Vähäinen haitallinen vaikutus

Eroaa vähäisessä määrin nykyisistä maiseman piirteistä ja mittasuhteista.
Muutokset maisemassa heikosti havaittavissa.
Vaikuttaa maiseman luonteeseen ja tunnistettavuuteen sitä muuttaen.

Neutraali muutos tai ei vaikutusta,
myönteinen vaikutus

Ei aiheuta havaittavia vaikutuksia maisemaan tai kulttuuriperintöön.
Säilyttää nykyisen maiseman luonteen ominaispiirteineen tai jopa parantaa maisemakuvaa nykyisestä (mm. näkymien avautuminen umpeenkasvaneessa maisemassa).

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:
•

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).
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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). 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.
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 vaihtoehtojen mukaisesti. Vaihtoehtojen liikenne-ennusteen tarkennukseen sisältyy myös vaikutusalueen tulevaisuuden maankäyttöennusteen huomiointi.

Liikenteellinen sujuvuus ja palvelutaso
Hankevaihtoehtojen vaikutus vaikutusalueen tieverkon liikenteelliseen sujuvuuteen arvioidaan liikennemallin
avulla. Tarvittaessa toimivuuden varmistamiseksi voidaan laatia täydentäviä tarkasteluja alueellisesti rajatumpiin kohteisiin mikrosimulointiohjelmistolla, jolloin ohjelmisto valitaan tapauskohtaisesti tarkasteltavan
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tilanteen mukaan. Viitekehyksenä sujuvuuden arvioinnissa on kuusiportainen HCM-palvelutasoluokitus, ja
arviointi perustuu vuoden 2040 liikenne-ennusteeseen.

Liikenneturvallisuus
Sujuvuuden tapaan myös eri vaihtoehtoihin sisältyvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset arvioidaan liikennemallin ja siihen sisältyvien erilaisten väylien onnettomuusasteiden perusteella.

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.

Joukkoliikenne
Hankkeen vaikutukset joukkoliikenteeseen arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviona.

Jalankulku ja pyöräily
Hankkeen vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn arvioidaan laadullisesti asiantuntija-arviona. Arvioinnin pohjaksi tehdään verkollinen tarkastelu jalankulku- ja pyöräily-yhteyksistä ja niiden kehittämisestä.

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
Arviointiselostuksesta saadun yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen hankkeesta vastaava ja
kunnat tekevät päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta kesällä 2020. Sen jälkeen viimeistellään hankkeen mahdollistavat kaavoitustyöt.
Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma.
Suunnitteluratkaisu toimii myös kuntien tulevan maankäytön suunnittelun lähtökohtana. 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 Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja aluevaraussuunnittelun tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi todennäköisesti vaiheittain kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää
mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi sisältyväksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Myös jatkosuunnittelussa ympäristöarvoja selvitetään ja haittoja lievennetään
Maanteiden suunnitteluprosessissa suunnitelma tarkentuu vaiheittain ja kussakin vaiheessa vaikutusten
arviointi ja vuoropuhelun sisältö vastaa suunnitelmatarkkuutta. Aluevaraussuunnitelma on yleissuunnittelua, jossa linjauksen tai sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset voidaan
arvioida yleissuunnittelutarkkuudella. Aluevaraussuunnitelman perustella linjaus voidaan osoittaa yleiskaavoissa ja Focus-Alueen osalta asemakaavassa.
Monet YVA-menettelyssä esiinnousseet asia otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa, jolloin ratkaistaan suunnitelman tarkemmat yksityiskohdat. Aluevarassuunnitelman edetään tiesuunnitteluun,
jossa väylän paikka tarkentuu ja suunnitelmavaihe sitoo tien paikalleen. Tiesuunnitteluun kuuluu oma
vaikutusten arviointi ja sitä tukevat tarvittavat selvitykset. Tiesuunnitelman yhteydessä luontoselvitykset
ovat tarpeellisia jo siksi, että luonnonympäristö koskeva tieto vanhenee nopeasti esim. huomion arvoisten
lajien suhteen. Väylän toteuttamisen ajankohta ei ole tiedossa ja tiesuunnitelmaan etenemiseen menee
todennäköisesti vuosia.
Tiesuunnitelmassa linjausta voidaan tarkentaa ottaen huomioon maankäytön reunaehdot. Monet haittojen lieventämistoimenpiteet suunnitellaan ja ratkaistaan vasta tiesuunnitteluvaiheessa. Niihin kuuluvat
nousevat tässä hankkeessa tärkeät ekologisten yhteyksien ja huomionarvoisten luontoarvojen turvaaminen sekä meluntorjunta. Monet selvitykset kannattaa tai on mahdollista järkevästi toteuttaa vasta tiesuunnitelmavaiheessa suunnittelutarkkuudesta johtuen. Esim. Vantaanjoen Natura-alueen suojeluperusteena
olevien vuollejokisimpukoiden selvittäminen sukeltamalla kannattaa tehdä tiesuunnitelmavaiheessa, kun
siltaratkaisu on selvillä. Tiesuunnitelmaan kuuluu myös luonnonsuojelulain mukainen 65 § Natura-arviointi.
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7.2 Tarvittavat luvat ja päätökset
YVA-selostuksessa esitetään, mitä suunnitelmia, lupia ja päätöksiä hankkeen yhteydessä tulee tehdä ennen
lakisääteisen tiesuunnitelman laatimista tai ennen rakentamisen aloittamista. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavia lupia ja päätöksiä ovat tässä hankkeessa alustavasti:
•

tiesuunnitelman hyväksymispäätös

•

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.

7.3 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 ja tarkan seurantaohjelman laatiminen kuuluu luontevasti tiesuunnitelmavaiheeseen.
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8 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 FM Lauri Erävuori. Työryhmän taustalla on tarvittaessa isojen konsultointiyritysten monipuolinen tuki YVA-menettelyssä tuleviin erityiskysymyksiin.
VASTUUALUE
/ osallistuminen vaikutusten arviointiin

ESITTELY

YVA-menettelyn vastuu
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Vaikutukset ihmisten
elinoloihin

Taina Klinga, FM 2001 (maantiede)

Hankkeen projektipäällikkö
Rakentamisen aikaiset
vaikutukset
Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

Rauno Tuominen, insinööri 1987 (yhdyskuntatekniikka)

Melu ja ilmanlaatu
Vaikutukset ihmisten
elinoloihin

Siru Parviainen, TkK 2012 (geomatiikka)

Vaikutukset luonnonmonimuotoisuuteen

Jaakko Kullberg, FM (biologia)

Klingalla on yli 15 vuoden kokemus infrahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. Hän on ollut mukana monissa päätiehankkeissa vaihtelevissa rooleissa
osallistuen mm. projektien johtoon, vuorovaikutukseen, maankäytön ja liikenteen
ratkaisujen yhteensovittamiseen. Hän on ollut YVA-vastuuhenkilönä tai projektikoordinaattorina monissa YVA-menettelyssä. Klinga on vastannut kymmenissä
väylä- ja muissa infrahankkeissa vaikutusten arvioinnista liittyen maankäyttöön
sekä ihmisten elinoloihin.

Tuomisella on yli 30 vuoden kokemus väylähankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnittelusta. Hänen vastuualueenaan on ollut projektin johdon sekä tie- ja liikennesuunnittelun ja liikenteellisten vaikutusarvioiden lisäksi myös ympäristövaikutusten arviointimenettely, tiedottaminen ja vuorovaikutus.

Parviaisella on yli 10 vuoden kokemus meluun liittyvistä selvityksistä eri maankäytön suunnittelun tasoilla. Melun lisäksi Parviaisella on kokemusta ilmalaatu- ja
tärinävaikutuksien arvioinnista sekä paikkatietomenetelmistä.

Kullbergilla on asiantuntemusta seuraavista osa-alueista, Ekologia, eläintiede,
kasvitiede, hydrobiologia. Erikoisala perhoset, alalla 30 vuoden kokemus. Ympäristöselvitykset, uhanalaisen lajiston huomioonottaminen rakentamisessa, väylähankkeissa ja maisemasuunnittelussa 10 vuoden ajan. Lajien uhanalaisuus, biodiversiteetti, ilmastonmuutos, paahdeympäristöt, vieraslajit. Lajintuntemus: perhoset, kovakuoriaiset, hyönteiset, linnut, nisäkkäät, ruohovartiset kasvit.
Vaikutukset Ilmastoon

Tiina Ronkainen, FT 2015 (ympäristötieteet)
Ronkaisella on laaja osaaminen ilmastonmuutoksen mekanismeista ja vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Ronkainen tarkasteli väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristöön ja on ollut mukana projekteissa, joissa on kartoitettu
toimenpiteitä ja välineitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ronkainen on toteuttanut myös useita vuorovaikutteisia hankkeita, joissa on tarkasteltu erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ihmisiin.
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Vaikutukset pinta- ja
pohjavesiin
Vaikutukset maa ja kallioperään

Maiju Juntunen, FM 2006 (geologia)

Vaikutukset maisemaa
ja kulttuuriympäristöön

Marja Oittinen, maisema-arkkitehti 1990

Juntusella on laaja kokemus infrahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista.
Hän on ollut mukana useissa suunnittelu- ja YVA-hankkeissa vastaamassa vaikutusarvioinnista pinta- ja pohjavesiin, maa- ja kallioperään sekä pilaantuneisiin
maihin. Juntunen on laatinut kaavoitukseen ja maankäytön muutoksiin liittyen
useita pohjavesiselvityksiä sekä arvioinut sulfaattimaiden esiintymistä ja niiden
ympäristövaikutuksia. Lisäksi Juntusella on useiden vuosien kokemus pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostuksiin sekä pohjavesitarkkailuihin liittyvissä projekteissa.

Oittisella on yli 25 vuoden kokemus infrasuunnitteluhankkeista aina esiselvityksistä toteutussuunnitteluun. Suunnittelun ohella hän on laatinut kaavoitukseen
liittyviä selvityksiä, vaikutusten arviointeja ja ohjetöitä. Viime vuosina hän on toiminut projektipäällikkönä useissa pääkaupunkiseudun monialaisissa aluehankkeissa, joissa vaikutuksia on arvioitu kaavatasosta toteutukseen saakka. Hän on
toiminut maisemasuunnittelun tekniikkavastaavana lukuisissa tie-, rata- ja raidehankkeissa työuransa aikana.
Liikenne

Katja Lindroos, DI 2016 (liikennetekniikka)
Lindroosilla on 3,5 vuoden kokemus liikenteellisten vaikutusten arvioimisesta.
Hän ollut laatinut useita hankearviointeja infrahankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnitelmiin. Lindroosilla on kokemusta myös liikenteen mallinnuksesta, liikenne-ennusteista sekä niiden kytkemisestä liikenteellisten vaikutusten arviointiin.

LÄHDELUETTELO
Ahro, J., Hirvonen, A., Koski, K., Pakkanen, H., Söyrink, R. 2016. Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden
maankäytön suunnitteluun. Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelut.
Helsingin seudun kunnat 2015. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019-suunnitelma.
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
Lemminkäinen Infra Oy 2017. Kiilan kiertotalouskeskus, ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2018. Liikenteen Ilmastopolitiikan väliraportti.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2018. Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 - Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti.
Luonnonvarakeskus 2019. Kala- ja riistatilastot (http://stat.luke.fi/kala-ja-riista).
Metsäkeskus 2019. Erityisen arvokkaat elinympäristökuviot.
Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Finavia 2009. Focus-alueen maa-ainestenoton YVA-menettely.
Museovirasto 2019. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto:
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
Nurmijärven kunta 2016. Klaukkalan osayleiskaava (KV 27.1.2016).
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).
Södermann Tarja 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja
Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Luonto ja luonnonvarat, Suomen ympäristökeskus.
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.
Tuusulan kunta 1996. Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaava.

113

Tuusulan kunta 1998. Nahkela-Siippo-Rusutjärvi-osayleiskaava (KV 22.6.1998).
Tuusulan kunta 2007. Focuksen alueen luontoselvitykset.
Tuusulan kunta 2013. Kiviaineksen otto ja ylijäämämaiden vastaanotto Västerskogin tilalla, ympäristövaikutusten
arviointiselostus.
Tuusulan kunta 2014. Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaava (KV 31.3.2014).
Tuusulan kunta 2014. Tuusulan viheraluestrategia (luonnos).
Tuusulan kunta 2015. Tuusulan osayleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2013 ja 2014.
Tuusulan kunta 2015. FOCUS-osayleiskaava (KV 16.3.2015).
Tuusulan kunta 2016. Focuksen alueen luontoselvitys 2016.
Tuusulan kunta 2017. Tuusulanjoki - Kulttuurimaisema ja rakennuskanta. Yleiskaavan 2040 taustaselvitys.
Tuusulan kunta 2017. Tuusulan ekosysteemipalvelut-raportti.
Tuusulan kunta 2018. Tuusulan yleiskaava 2040 (luonnos).
Tuusulan kunta 2018. FOCUS-alueen kaupallinen selvitys ja liikenneverkkotarkastelu 27.6.2018.
Tuusulan kunta 2019. Luontoselvitykset Tuusulan Ruotsinkylässä (Kehä IV, Västerskog) vuonna 2018. Raporttiluonnos.
Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen
2030.
Uudenmaan liitto 2006. Uudenmaan maakuntakaava (YM 8.11.2006).
Uudenmaan liitto 2010. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (YM 22.6.2010).
Uudenmaan liitto 2012. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (YM 14.12.2012)
Uudenmaan liitto 2014. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (YM 30.10.2014)
Uudenmaan liitto 2017. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (ei lainvoimainen).
Uudenmaan liitto 2018. Uusimaa-kaava 2050-luonnosvaiheen kaavakartta (kaavaehdotus).
Uudenmaan liitto/Helsingin yliopisto 2018. Uudenmaan ekologiset verkostot-selvitys.
Uudenmaan liitto 2018. Vantaan luontokohteiden maakunnallisen arvon määrittely LAKU-kriteerein Uusimaa-kaavaa varten - Osa II.
Valtioneuvosto 2018. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Vantaan kaupunki 2006. Vantaan luonnonmuistomerkit-raportti.
Vantaan kaupunki 2007. Luonnonsuojeluselvitys.
Vantaan kaupunki 2007. Vantaan yleiskaava (KV 17.12.2007).
Vantaan kaupunki 2009. Vantaan pienvesiselvitys.
Vantaan kaupunki 2011. Vantaan virtavesiselvitys 2010-2011.
Vantaan kaupunki 2013. Kalliosinisiiven elinympäristöjen selvitys Pohjois-Vantaalla vuonna 2012.
Vantaan kaupunki 2013. Metsäiset yhteydet Vantaalla-raportti.
Vantaan kaupunki 2014. Vantaan luonnonsuojelualueet-selvitys.
Vantaan kaupunki 2015. Vantaan petolinnut 2015-selvitys.
Vantaan kaupunki 2015. Vantaan pienvesien tutkimusraportti 2015.
Vantaan kaupunki 2016. Suunnittelualueen kääpä- ja metsäselvitykset.
Vantaan kaupunki 2017. Vantaan viherrakenneselvitys.
Vantaan kaupunki 2018. Vantaan lahokaviosammalkartoitus 2017.
Vantaan kaupunki 2018. Luoteis-Vantaan liito-oravaselvitys 2017-2018, väliraportti.
Vantaan kaupunki 2018. Kiilan, Kesäkylän, Seutulan kaatopaikan ja Lavangon asemakaava-aineisto.
Vantaan kaupunki 2018. Pirttirannan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Vantaan kaupunki 2018. Soita Riipilässä-kohdeinventointi.
Vantaan kaupunki 2018. Vantaan viitasammakkokartoitus 2018.
Vantaan kaupunki 2018. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä.
Vantaan kaupunki 2018. Kiilan hule- ja pohjavesiselvitys.
Vantaan kaupunki 2018. Maalajikartat 1:2000 ja 1:10 000 mittakaavoilla.
Vantaan kaupunki 2019. Vantaan yleiskaava 2020 (luonnos).
Ympäristöministeriö 2007. Ympäristöministeriön raportteja 20/2007. MELUTTA -hankkeen loppuraportti.
Ympäristöministeriö 2015. Ilmanlaatua koskeva sääntely. sivusto: http://www.ymparisto.fi/fi-I/Ilmasto_ja_ilma/Ilmansuojelu/Ilmansuojelun_raja_ja_ohjearvot
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 2017. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia.

114

KARTAT JA PAIKKATIETO
Aineistot ovat pääosin julkisten tahojen avoimia aineistoja (lisenssi CC 4.0 BY), käyttöehdot löytyvät aineiston omistajilta) tai karttapalveluita. Aineistoa on täydennetty muutamissa digikartoissa hankkeen lähtötietona kerätyillä paikkatiedoilla.
ESRI Arcgis Online 2019. https://www.arcgis.com/home/index.html
Geologian tutkimuskeskus GTK 2019. Avoimet paikkatietoaineistot, rajapinnat ja karttapalvelu.
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/
Helsingin seudun seutukartta. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut yhdessä HSY:n ja
alueen muiden kuntien mittausorganisaatioiden kanssa 2019 https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
Maanmittauslaitos 2019. Avoimet kartta-aineistot.
Museovirasto 2019. Museoviraston avoin paikkatieto. Kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet suunnittelukäyttöön ja tutkimuskäyttöön -tietotuotteet
Museovirasto 2019. Avoimet paikkatietoaineistot, rajapinnat ja karttapalvelu. https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
Uudenmaan liitto 2019. Avoimet paikkatietoaineistot ja rajapinnat. https://www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/kaavakartat_ja_paikkatieto/lataamo_ja_rajapintapalvelut
SYKE 2019. Avoimet paikkatietoaineistot ja rajapinnat https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot
Suomen ympäristökeskus / ELY-keskukset 2019. Suomen ympäristökeskus avoin paikkatieto.
Tuusulan kunta 2007. Tuusulan luontoaineistoja-paikkatietoaineisto.
Tuusulan kunta 2013. Faunatica-luontoselvityksen paikkatietoaineistot.
Tuusulan kunta 2018. Asemakaavat-paikkatietoaineisto.
Tuusulan kunta 2018. Rakennusperintökohteet-paikkatietoaineisto.
Tuusulan kunta 2018. Aluevaraukset ja katuverkko-paikkatietoaineisto.
Tuusulan kunta 2019. Avoimet paikkatietoaineistot, rajapinnat ja karttapalvelu.
Vantaan kaupunki 2018. Rakennusperintökohteet-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2018. Vantaan luontotietoja-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2018. Viheraluetietokannat-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2018. Elinympäristöt-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2018. Josvaholmin harsosammal-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2019. Luoteis-Vantaan liito-orava-aineisto-paikkatietoaineisto.
Vantaan kaupunki 2019. Avoimet paikkatietoaineistot, rajapinnat ja karttapalvelu.

115

MARRASKUU | 2019
MAANTIE 152 VÄLILLÄ HÄMEENLINNANVÄYLÄ–TUUSULANVÄYLÄ
ALUEVARAUSSUUNNITELMA
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

www.ely-keskus.fi

