
  

  

 

  

  

KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA 
 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala -
hankkeen arviointiselostuksen nähtävilläolosta hankkeen vaikutusalueella. 

Hankkeessa suunnitellaan valtatien 3 uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempää-
lä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–
Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatien 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja 
Pirkkalan kuntien alueelle.  

Arvioitavat valtatien hankevaihtoehdot 

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja melun-
torjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.  
 
Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden 
linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat 
Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.  
 
Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-
kehän meluntorjuntoineen.  
 
Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-
kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus 
Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.  
 
Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0). 

Hankkeesta vastaava on Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Yhteyshen-
kilö on Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. YVA-selostuksen laati hankkees-
ta vastaavan toimeksiannosta Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy konsulttiryhmä. Yhteyshenkilö on Taina 
Klinga p. 020 747 6188 etunimi.sukunimi@sitowise.com.  
 
YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö 
-vastuualue. Yhteyshenkilö on Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 12.1.-28.2.2022 Lempäälän kunnan palvelukäytävässä, Manttaalitie 
15, Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, Koulutie 1 ja Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä, 
Frenckellinaukio 2 B. Lisäksi arviointiselostus on luettavissa Lempäälässä Sääksjärven kirjastossa Pitkäah-
teentie 1, Pirkkalassa pääkirjastossa, Suupantori 2 sekä Tampereella pääkirjasto Metsossa, Pirkankatu 2 
sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla  
www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA  
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä tiis-
taina 18.1.2022 klo 18 - 19.30. Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan osoitteessa 
www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA  
 
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tulee nähtäville ja 
luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille. Ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 28.2.2022 osoitteella  
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. 
  
Tampereella 12.1.2022 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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