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Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala, YVA-menettely

ARVIOINTISELOSTUKSEN TÄYDENNYS  

1. JOHDANTO 

1.1. Tausta
Hankkeesta vastaava Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alue toimitti yhteysviranomaiselle arviointiselostuksen ”Valtatie 3 parantaminen välillä 
Lempäälä-Pirkkala” 25.3.2021.  Yhteysviranomainen teki täydennyspyynnön siihen 
12.4.2021.

Yhteysviranomaisen täydennyspyyntöön vastataan tällä muistiolla, joka täydentää YVA-
selostuksen tietoja. YVA-selostuksen sisältöä on muokattu jonkin verran täydennyspyyn-
nön pohjalta.  YVA-selostuksen pintavesiä koskeva luku 11 päädyttiin päivittämään luki-
jaa palvelevaksi kokonaisuudeksi, sillä täydentävät tiedot koskevat useaa kohtaa selos-
tustekstissä ja ne toivat tarkastelluista teemoista eniten huomionarvoista lisätietoa sekä
muutamia kohteita koskevan vaikutuksen merkittävyyteen liittyvän muutoksen. Lisäksi 
YVA-selostuksessa oikaistiin yksittäisiä lauseita tämän muistion mukaisesti. Pääosin 
tätä muistiota on kuitenkin käytettävä YVA-selostusta täydentävänä dokumenttina. 

Täydennyksen sisältöä on täsmennetty neljässä työpalaverissa touko-kesäkuussa 2021 
hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen asiantuntijoiden kesken (yhteysviranomai-
sen tiedollinen ohjaus). 

1.2. Muistion rakenne
Seuraavissa kohdissa on käyty läpi täydennyspyynnön eri kohtia ja esitetty täydentäviä 
tietoja sekä hankkeesta vastaavan näkemyksiä niihin. Tekstissä on viittauksia maalis-
kuussa 2021 yhteysviranomaiselle toimitettuun arviointiselostukseen, jota on sittemmin 
päivitetty. Muistioon on koottu pääotsikoiden alle täydennyspyynnössä esiintyneet laa-
jimmat teemat.  Tähän muistioon ei ole tässä vaiheessa kirjoitettu enää uudelleen kaik-
kia aiemman vuoropuhelun aikana käsiteltyjä asioita. 
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2. ILMANLAATU 

2.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Arviointiselostusta ja arviointeja tulee täydentää yhteysviranomaisen lausunnon 15–
20/97 sivujen mukaiseksi. Sivut 15-20 koskevat otsikoita väestö, ihmisten terveys, elin-
olot ja viihtyisyys sekä Ilmanlaatu ja melu. 

2.2. Vastine ja yleiset lähtökohdat 
Hankkeesta vastaavan näkemyksen mukaan asiat on käsitelty riittävällä tasolla ottaen 
huomioon, mihin hankkeella voidaan vaikuttaa. Laajemmat koko seutua koskevat vaiku-
tukset ja niihin liittyvät linjaukset on arvioitu seudullisissa suunnitelmissa kuten maakun-
takaavassa ja kehittämisstrategioissa – aiempi tiivistetty vastine on esitetty YVA-
selostuksen sivuilla 29-30.  
Ilmanlaadun 3D-mallinnus ei tuota hankkeesta vastaavan käsityksen mukaan uutta ja 
merkittävästi uudenlaista tietoa vaihtoehtojen vertailuun kyseessä olevassa avoimessa 
ympäristössä – eikä mallinnusta ole yleensä vaadittu vastaavissa hankkeissa.   
Vaikutusarvioinneissa on mukana koko seudun maankäytön ja asutuksen muutokset, 
mutta hankeyvassa on tarkoitus vertailla hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutuksia. YVA-
selostuksessa on käsitelty nykytilanne kultakin osa-alueelta, joka on ollut vertailun lähtö-
kohta. 
Vaikutuksia virkistykseen on käsitelty laajasti YVA-selostuksessa omassa luvussaan (6). 
Ilmanlaadun vaikutukset alueen virkistyskäyttöön eivät ole hankkeesta vastaavan arvion 
mukaan merkittäviä ja lisäksi virkistyskäyttöön vaikuttaa olennaisesti alueen maankäy-
tön suunnittelu. Tarkkaa maankäytön suunnittelua ei ole vielä tehty ja se tulee olemaan 
erilainen eri vaihtoehdoissa. Maankäytön suunnittelussa virkistyskohteet ja -reitit sekä 
asutus sijoitetaan riittävän etäälle ilmanlaatua heikentävistä toiminnoista ja maankäytön 
suunnittelulla varmistetaan riittävät laadukkaat elinympäristöt. 
Tulevaisuuden asukkaat, jotka mahdollisesti hakeutuvat asumaan maakuntakaavan mu-
kaisesti kehittyville alueille, on nostettu esiin lyhyesti näkökulmana vaikutusten arvioin-
tiin, mutta asia menee hyvin monimutkaiseksi ja spekulatiiviseksi tulevaisuuden arvioksi, 
joka ei eroa tuo vaihtoehtojen välille.  Siksi asiaa on käsitelty YVA-selostuksessa pie-
nellä painoarvolla. Virkistysalueiden riittävyyden arviointi suhteessa väestöennusteisiin 
seututasolla kuuluu maakunnalliseen ja seudulliseen maankäytön suunnitteluun.  

2.3. Täydentävät tiedot 

Ilmanlaadun vyöhykkeet 

YVA-selostuksessa on esitetty ns. HSY:n putkimallimenetelmällä liikennemääriin perus-
tuvat suositusetäisyydet asuinrakennuksille ja herkille kohteille (sairaala, koulu, päivä-
koti). Vaihtoehtojen vertailussa on laskettu eri vaihtoehdoissa em. alueille sijoittuvien 
asuin- ja lomarakennusten, henkilöiden ja herkkien kohteiden määrät, mikä mahdollistaa 
arvioinnin eri hankevaihtoehtojen välillä. Puutteistaan huolimatta vastaavaa menetelmää 
käytetään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla laajoista vaikutusarvioinneista aina asema-
kaavatasolle saakka.  
Arviointiselostuksessa on esitetty eri hankevaihtoehtojen asuinrakennusten ja herkkien 
kohteiden suositusvyöhykkeet karttapohjilla. Tämän täydennyksen liitteenä 1 on esitetty 
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samat vyöhykkeet hankevaihtoehtokohtaisesti pienemmässä mittakaavassa.  Lisäksi il-
malaatuvyöhykkeisiin on mahdollisuus tutustua digitaalisesti osoitteessa 
https://arcg.is/0OHbKT0, jossa tarkastelun voi tarkentaa haluamalleen alueelle.  

Putkimallimenetelmän toimivuus 

Putkimallimenetelmän toimivuuden arvioimiseksi laadittiin tämän täydennyksen yhtey-
dessä laskennallisen 3D-mallinnuksen tulosten ja putkimallimenetelmän suositusetäi-
syyksien suppea vertailu. Pirkanmaalla sijaitsevalle hankkeelle Valtatie 12 Alasjärvi-Huu-
tijärvi YVA laskettuja typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten (PM10, PM2.5) leviämismallin-
nusten tuloksia (Enwin Oy 2016) verrattiin julkaisussa Ilmanlaatu maankäytön suunnitte-
lussa (Uudenmaan ELY-keskus, opas 2/2015) esitetyn putkimallimenetelmän perusteella 
asuinrakennuksille määritetyn suositusetäisyysvyöhykkeen laajuuteen. Vertailu on koko-
naisuudessaan esitetty tämän täydennyksen liitteenä 2.  
Tehdyn vertailun perusteella vaikuttaa siltä, että putkimallimenetelmällä muodostetut suo-
situsetäisyysvyöhykkeet ovat pääosin laajempia kuin 3D mallinnetut ilman epäpuhtauk-
sien raja- tai ohjearvovyöhykkeet. Voidaan siis arvioida, että käytettäessä asuinrakennus-
ten suositusetäisyyttä suunnittelutyökaluna Pirkanmaalla, typpidioksidin vuosi- ja vuoro-
kausiarvojen ylitykset (kansallinen vuosiraja-arvo tai vuorokausipitoisuuden kansallinen 
ohjearvovyöhyke) tai pienhiukkasten PM10 vuosiarvojen ylitykset (WHO vuosiohjearvo tai 
kansallinen vuosiraja-arvo) eivät ole todennäköisiä. Putkimallimenetelmällä pienhiukkas-
ten PM10 osalta saatetaan ylittää kansallinen vuorokausiohjearvo (kuukauden toiseksi 
suurin vuorokausiarvo) vilkkailla risteysalueilla tai liikennemäärän ylittäessä 40 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Edelleen tehdyn vertailun perusteella pienhiukkasten PM2.5 vuo-
siarvojen (WHO vuosiohjearvo tai EU vuosiraja-arvo) tai vuorokausiarvojen (WHO vuoro-
kausiohjearvo) ylitykset eivät ole todennäköisiä. Putkimallimenetelmällä vaikutetaan var-
mistettavan riittävä etäisyys myös vilkkailla risteysalueilla (tarkasteltu erityisesti Lahden-
tien ja Jyväskyläntien eli valtateiden 9 ja 12 liittymäaluetta), pois lukien jo aiemmin mainittu 
PM10 -pitoisuus kuukauden toiseksi suurimpana vuorokausiarviona.  
Herkkien kohteiden suositusetäisyys on liikennemäärällä < 50 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa kaksinkertainen asuinrakennusten suositusetäisyyteen verrattuna ja ajoneuvomää-
rillä > 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa 50-80 metriä laajempi, joten asuinrakennusten 
suositusetäisyys on vaikutusarviointia laadittaessa määrittävä suure.  
Ilmatieteen laitoksen mukaan ”Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10) kutsutaan halkaisijal-
taan alle 10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumuk-
seltaan vaikkapa valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutu-
neena myös esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja tai hiilivetyjä. Huomiota herättävin osa 
kaupunki-ilman hengitettävistä hiukkasista on liikenteen nostattamaa katupölyä. Pitoisuu-
det kohoavat erityisesti maalis-huhtikuussa, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfaltti-
pöly nousevat liikenteen nostattamina kuivilta kaduilta. Katupölyn esiintymiseen vaikuttaa 
mm. liikenteen määrä ja ominaisuudet, nastarenkaiden ja hiekoituksen käyttö, teiden puh-
distuksen menetelmät ja ajoittuminen sekä talven ja kevään sääolot.”  
Ennustetilanteessa valtatien liikennemäärän on arvioitu kasvavan tasolle > 40 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa, jolloin putkimallimenetelmän asuinrakennusten suositusetäisyys 
on hieman kapeampi kuin selvityksessä Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA laskettu 
PM10-hiukkasten pitoisuus kuukauden toiseksi suurimpana vuorokausiarviona. Moottori-
teitä kuitenkin hiekoitetaan harvoin, mistä syystä PM10 muodostus voi olla pienempi kuin 
saman liikennemäärän hiekoitetulla katuverkolla.  
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3D-mallitarkasteluja tehdään liikennehankkeissa tyypillisesti lähinnä tunnelien suu-
aukoilta ja ympäristössä, jossa rakennukset muodostavat heikosti tuulettuvia katukuiluja 
tai vastaavia ympäristöjä. 

Virkistysalueet ja -reitit 

3D-leviämismallinnus tai putkimallimenetelmä eivät sovellu kovinkaan hyvin virkistysalu-
eiden tai -reittien ilmanlaadun arviointiin, sillä käytetyt ilmanlaadun epäpuhtauksien raja- 
ja ohjearvot perustuvat pitkäaikaiseen oleskeluun, esimerkiksi asumiseen, ilmanlaadun 
epäpuhtausvyöhykkeillä.  
Voidaan kuitenkin todeta, että sekä mahdollisen uuden valtatieoikaisun että 2-kehän lii-
kenne heikentävät ilmanlaatua paikallisesti alueilla, joille ei tällä hetkellä kohdistu merkit-
tävää paikallista päästölähdettä. On kuitenkin huomioitava, että oikaisu vähentää jo nyt 
moottoriteiden varsilla olevan pysyvän asutuksen ja herkkien kohteiden altistumista ilman 
epäpuhtauksille. Laaditussa YVA-selostuksessa em. hyödyn on arvioitu olevan suurempi 
kuin virkistysalueisiin ja -reitteihin kohdistuvat negatiiviset vaikutukset ovat.  

Väestömäärän kasvuennuste 

Ilmanlaadun epäpuhtausvyöhykkeiden väestömääriä tulevaisuudessa on vaikea arvioida. 
Kuitenkin kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun keinoin on mahdollista estää uusi 
asuinrakentaminen tai herkkien kohteiden sijoittaminen suunnitteilla olevan moottoritie-
oikaisun välittömään läheisyyteen. Näin ollen on todennäköisempää, että väestömäärän 
kasvu suuntautuu jo rakennetulle alueelle tai sen välittömään läheisyyteen, eli käytän-
nössä olemassa olevien moottoritielinjausten läheisyyteen.   

2.4. Johtopäätökset 
Tehdyn arvion mukaan YVA-selostuksessa esitetty ilmanlaadun epäpuhtauksien arvioin-
timenetelmä on asuinrakennusten ja herkkien kohteiden osalta riittävä ja sillä muodostet-
tujen etäisyysvyöhykkeiden ulkopuolella altistuminen typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten 
(PM10, WHO vuosiohjearvo tai kansallinen vuosiraja-arvo) tai PM2.5 epäpuhtauksille yli 
raja- tai ohjearvojen ei vaikuta todennäköiseltä. PM10 kansallisen vuorokausiohjearvon 
(kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo) ylitys voi olla mahdollinen, mutta koska moot-
toriteitä ei tyypillisesti hiekoiteta talviaikaan, arvioidaan ylityksen mahdollisuus pienem-
mäksi kuin hiekoitetuilla katuosuuksilla. Hankkeesta vastaava toteaa lisäksi, että esimer-
kiksi Tampereen kaupungin alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-
arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mit-
tausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi. 
Sen kummemmin 3D-mallinnus kuin putkimallimenetelmäkään eivät sovellu kovin hyvin 
ilman epäpuhtauksien vaikutusten arviointiin virkistysalueilla tai -reiteillä, sillä raja- ja oh-
jearvot on tarkoitettu pitkäaikaisesta altistuksesta mahdollisesti seuraavien terveysvaiku-
tusten estämiseen. Uusien tielinjausten liikenteen ei arvioida aiheuttavan sellaisia määriä 
ilman epäpuhtauksia, että se heikentäisi merkittävästi tielinjan läheisten virkistysalueiden 
tai -reittien käytettävyyttä.   
Tulevaisuudessa väestömäärien kasvun arvioidaan tapahtuvan ennemminkin täydennys-
rakentamisena nykyisten tielinjausten läheisyydessä kuin mahdollisten uusien tielinjojen 
välittömässä läheisyydessä, jossa uusi rakentaminen voidaan paremmin estää tai ohjata 
riittävälle etäisyydelle päästölähteestä maankäytön ja suunnittelun keinoin. Tästä näkö-
kulmasta tarkasteltuna liikenteen ohjaaminen edes osittain uuteen maastokäytävään olisi 
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väestötason pitkäaikaisen altistumisen näkökulmasta todennäköisemmin hyvä kuin 
huono asia. 
Täydennyspyynnön vuoksi hankkeesta vastaava on arvioinut kriittisesti YVA-
selostuksessa käytettyä menetelmää ja tehnyt siitä lisäselvityksen. Lisäksi YVA-
selostuksen tietoja on arvioitu yhteysviranomaisen täydennyspyynnön pohjalta. Hank-
keesta vastaavan näkemyksen mukaan YVA-selostuksessa esitettyihin arvioihin ja johto-
päätöksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia tehtyjen lisäselvitysten perusteella.  

3. MELU 

3.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Meluliitettä ja meluarviointeja tulee täydentää vastaamaan yhteysviranomaisen lausun-
toa (s. 20–23/97). 

3.2. Vastine ja yleiset lähtökohdat 
YVA-selostuksessa on esitetty melun nykytila, mutta tarkemmat kartat on laadittu vertai-
lutilanteesta, koska hankkeesta vastaavan näkemyksen mukaan ne kuvaavat vaihtoehto-
jen eroja riittävästi. 
Melun muutostasot ovat tulkittavissa tehdyistä melulaskentakartoista. Erilliset melun muu-
tosta kuvaavat kartat olisivat laajentaneet materiaalia huomattavasti ja tehneet YVA-
selostukseen tutustumisen entistä vaativammaksi. YVA-selostuksessa on tunnistettu 
merkittävimmät melutilanteen muutoskohteet ja niistä on omat teemakuvansa.   
Melun muutosalueiden kuvaamiseen ns. erotuskuvina liittyy merkittävä tekninen ongelma 
tilanteessa, jossa muutoksen kohteena ei ole yksi maastokäytävä tai kohtuullisen rajattu 
alue, vaan noin 200 km2 alue. 200 km2 alueelle keskiäänitasojen laskeminen käytettyihin 
20m*20m ruutuihin tarkoittaa sitä, että laskentapisteitä on yhteensä noin 5 000 000 kpl / 
laskettava vaihtoehto. Laskenta-ajan pitämiseksi mahdollisena laskennoissa on em. 
syystä käytetty ns. hakusäteenä neljää kilometriä eli ohjelma hakee jokaiseen pisteeseen 
neljän kilometrin säteeltä äänienergian. Neljän kilometrin laskentasäteellä saadaan tekni-
sesti laskettua hyvin matalia keskiäänitasoja, mutta laskentasäde ei ole riittävän pitkä esi-
merkiksi laskemaan Tampere-Helsinki –moottoritien vaikutusta Iso Muurajärven länsipuo-
lelle (kts. kuva 1) (etäisyys moottoritieltä järvelle yli 4 km), joka taas sijoittuu alle 4 km 
etäisyydelle valtatien uudesta oikaisusta ja jonne näin ollen muodostuu laskennallisesti 
välille 0-35 dB sijoittuva keskiäänitaso uuden oikaisun liikenteestä. Tällöin erotuskuvaan 
tulee näkyville selvää keskiäänitason kasvua alueella, jolla keskiäänitaso on kuitenkin kai-
kissa vaihtoehdoissa alle 35 dB LAeq7-22. Kuvassa 1 on esimerkki, jossa vaihtoehdon 
VE1 ja 2-kehän eteläinen linjaus keskiäänitasoista on vähennetty vaihtoehdon VE 2 ja 2-
kehän pohjoinen linjaus keskiäänitasot. 
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Kuva 1. Esimerkkikuva äänitasoerokartasta, jossa vaihtoehdon VE1 ja 2-kehän eteläinen 
linjaus keskiäänitasoista on vähennetty vaihtoehdon VE 2 ja 2-kehän pohjoinen linjaus 
keskiäänitasot. Karttaan merkitty magentalla noin 4 km etäisyysviivat. 

YVA-selostuksen täydennyksessä käytetyllä laskentatarkkuudella laskennan kesto/ti-
lanne on noin 2,5 vuorokautta. Laskentasäteen pidentämisellä edelleen on merkittävä las-
kenta-aikaa kasvattava vaikutus, eikä sillä saavuteta merkittävää lisätietoa arvioinnin laa-
timisessa. Käytettyä laskentaohjelmistoa ja pohjoismaista tiemelun laskentamallia ei ole 
tarkoitettu pitkien etäisyyksien laskentaan. Siten laskentatuloksia ei tulisi käyttää myös-
kään yksinomaisena arviointityökaluna, vaan korkeintaan tukea antavana tuloksena, jolla 
voidaan arvioida ne alueet, missä laskennoissa huomioitujen tieliikennemelulähteiden vai-
kutus on todennäköisesti vähäistä.
Yhteismelun käsittely vaihtoehdoittain ei tuo lisäarvoa vaihtoehtojen vertailuun ja yhteis-
melua koskevista asioista ei ole olemassa riittäviä suunnitelmia, jotta ne voitaisiin käsi-
tellä riittävän yksiselitteisesti. Myöskään Naistenmatkantien melun tarkastelulla ei kat-
sota olevan vaikutusta vaihtoehtojen vertailuun. Lisäksi sen tilanne on muuttumassa 
mm. raitiotien toteutumisen vuoksi. YVA-selostuksen vaihtoehtojen vertailu on tehty 

Iso Muurajärvi
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jokaisen vaihtoehdon osalta samoilla periaatteilla, jolloin niissä tapahtuvat muutokset 
pystytään kuvaamaan riittävällä tarkkuudella vaikka yhteismelua ei ole käsiteltykään.  
Melutasot on käsitelty valtioneuvoston ohjearvojen mukaan kuten muissakin vastaavissa 
YVA-hankkeissa. Uudet meluesteet on esitetty YVA-selostuksen suunnitelmakartoilla. 
Melun osalta nykyiset ja uudet esteet vaikuttavat kokonaisuuteen ja siksi ne on käsitelty 
yhdellä merkinnällä selostuksessa. Melun käsittely on YVA-vaiheessa yleisellä tasolla ja 
vaihtoehdot on käsitelty tasapuolisesti, jotta voidaan tunnistaa niiden erot. Nykyisen val-
tatien 3 osalta on esitetty myös torjunta Pirkkalan alueelle. Saadun täydennyspyynnön 
perusteella YVA-selostuksen yhteydessä esitettyjen keskiäänitasokarttojen mittakaavaa 
on pienennetty, kartoille on lisätty pohjakartta sekä 40 dB ja 35 dB keskiäänitasoaluei-
den rajat ja lisäksi nykyiset ja uudet/korotettavat meluesteet on esitetty eri väreillä. Päivi-
tetyt kartat on esitetty tämän täydennyksen liitteenä 3. Lisäksi hankkeen melukarttoihin 
on mahdollisuus tutustua digitaalisesti osoitteessa https://arcg.is/1Lya0v0, jolloin eri alu-
eiden melutilanteita voi tutkia tarkemmin. 
Henkilöiden jakautuminen meluvyöhykkeittäin on esitetty YVA-selostuksen taulukossa 
16. 
Rakentamisen aikaisia meluvaikutuksia on käsitelty päätiehankkeissa vakiintuneella ta-
valla. Tässä suunnitteluvaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista tehdä 
tarkempia arvioita.  Ei ole oletettavissa, että rakentamisen aikaiset vaikutukset vaikuttai-
sivat oleellisesti vaihtoehtojen vertailuun. Kyseessä on tilapäinen haitta ympäristölle, 
mikä lähtökohtaisesti vähentää vaikutuksen merkittävyyttä.  
Alle 35 dB melutason arviointia ei pystytä tekemään riittävän yksiselitteisesti, koska alu-
een maankäytön kehittämisestä eri vaihtoehdoissa ole tasavertaisia tai riittävän tarkkoja 
suunnitelmia. Maakuntakaava esittää yleispiirteisellä tarkkuudella vaihtoehtoon 1 poh-
jautuvan liikenne- ja maankäyttöratkaisun. Kaupunkiseudun kasvualueen maankäyttö 
muuttuu joka tapauksessa riippumatta YVA-hankkeen vaihtoehdosta ja muuttuva maan-
käyttö tuo muutosta esitettyihin alhaisiin melutasoihin.  

3.3. Täydentävät tiedot 

Nykytilan kehitys, maankäyttö ja yhteisvaikutukset selostuksessa 

Yhteysviranomainen korostaa nykytilanteen kehityksen kuvausta. Hankkeesta vastaa-
van näkemyksen mukaan selostuksessa on käsitelty järjestelmällisesti nykytilanteen 
muuttumista. Se on luonnollista, koska kyseessä on maankäyttöön kytkeytyvä tiehanke. 
Haasteen tähän tuo se, että tulevan ympäristöä muuttavan maankäytön toteutuminen on 
riippuvaista hankkeen toteutumista.  Tämä näkyy myös painotuksessa yhteisvaikutusten 
arviointiin. YVA-selostuksessa on käsitelty runsaasti sitä, että jos hanketta ei toteuteta 
vaihtoehdon 0 kautta. Tämä vastaa osaltaan ympäristön nykytilan kehitykseen ilman 
hanketta. Myös pienimuotoisesti kehittyvä maankäyttö (ilman hanketta) on tuotu esille.    

Hiljaiset alueet  

Saadun täydennyspyynnön perusteella YVA-selostuksen yhteydessä esitettyjen kes-
kiäänitasokarttojen mittakaavaa on pienennetty ja kartoille on lisätty mm. pohjakartta 
sekä 40 dB ja 35 dB laskennallisten keskiäänitasoalueiden rajat. Päivitetyt kartat on esi-
tetty tämän täydennyksen liitteenä 3. 
Täydennyspyynnössä tuodaan esille, että kartoilla tulee olla näkyvissä melun ja sen 
muutoksen voimakkuuden kohdistuminen tarkemmin virkistysalueisiin- ja -reitteihin 

https://arcg.is/1Lya0v0
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(Pirkkalan ja Lempäälän Sääksjärven taajamassa sekä kuntien välisellä alueella). Melu-
kartoille on merkitty Birgitan polku sekä luonnonsuojelu- ja Natura 2000-alueet. Pohja-
kartalla näkyy myös muuta virkistysreitistöä. Tehtyjen laskentojen perusteella voidaan 
todeta, että esimerkiksi Taaporinvuoren ja Koivistonjärven alueilla tieliikenteen päiväajan 
keskiäänitasot ovat esimerkiksi hankevaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 noin 40-50 dB, joka 
on samaa tasoa vertailuvaihtoehdon kanssa. Keskiäänitasossa ei ole huomioitu esimer-
kiksi lento- tai raideliikennemelua, joita alueille kohdistuu myös.  
Mahdolliset uudet tieyhteydet vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi Pirkkalan Kaitalankul-
man ja Keskisenkulman väliselle alueelle sekä Lempäälän Perimmäisen alueen nykyisin 
liikennemelun puolesta varsin hiljaisiin alueisiin, mikä on tuotu vaikutuksena esille osana 
arviointiselostusta. Rauhallisen alueen menetystä uusien tielinjausten myötä on käsitelty 
suurella painoarvolla YVA-selostuksessa ja haitta on nostettu ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten kautta hankkeen todennäköisesti merkittäväksi vaikutukseksi.  
Lempäälän kunta on laatinut vuonna 2018 raportin Lempäälän luonnonhiljaiset alueet. 
Selvityksessä Lempäälän luonnonhiljaiset alueet on tunnistettu sijaitsevan kuvassa 2 
sinisellä esitetyillä alueilla. Kuten kuvasta näkyy, kohteet sijoittuvat etäälle hankealu-
eesta. Arvioitavilla vaihtoehdoilla ei keskiäänitason kannalta ole merkitystä kuvassa 2 
esitetyllä hiljaisille alueille.  

 
Kuva 2. Lempäälässä sijaitsevat hiljaiset alueet.  
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Pirkkalan osalta ei ole tiedossa, että kunnassa olisi kartoitettu hiljaisia alueita Lempää-
län tapaan.  
Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että merkittävä osa vaihtoehdon 1 suunnittelualueesta 
on meluvaikutusten näkökulmasta myös lentomelu- tai ampumamelualuetta. Esimerkiksi 
selvityksen Pirkanmaan melualueet (Pirkanmaan liitto 1.1.2014) mukaan hankealueelle 
vaikutti vuoden 2014 tilanteessa useampi melua tuottava toiminta (kuva 3). 

 
Kuva 3.Ote raportissa Pirkanmaan melualueet esitetystä melualuekuvasta.  

Liittymäalueet 

Saadun täydennyspyynnön perusteella YVA-selostuksen yhteydessä esitettyjen kes-
kiäänitasokarttojen mittakaavaa on pienennetty, jotta niistä voidaan paremmin tutkia ää-
nitasojen muutosta liittymäalueilla. 
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3.4. Johtopäätökset 

YVA-selostuksen meluun liittyviä tietoja on tarkennettu yhteysviranomaisen täyden-
nyspyynnön pohjalta ja havainnot on tuotu esiin tässä muistiossa. YVA-selostuksessa 
esitettyyn arvioon ja johtopäätöksiin ei tarpeen tehdä muutoksia tehtyjen lisäselvitysten 
perusteella.   

4. ILMASTO 

4.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Arviointiselostusta ja arviointeja ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumisesta tulee täy-
dentää yhteysviranomaisen lausunnon mukaiseksi (s. 23–26/97). 

4.2. Vastine  
YVA-selostuksessa on esitetty vaihtoehtojen vaikutukset päästömääriin, josta voi pää-
tellä vaihtoehtojen erot. Yksittäisellä hankkeella ei voida paljoakaan vaikuttaa liikenne-
muotojen kulkutapajakautumaan ja suunnittelua ohjaavat myös muut lainsäädännön vel-
voitteet ja poliittisesti hyväksytyt suunnitelmat ja tavoitteet kuin ilmastotavoitteet. Seudul-
liset kulkutapamuutoksia koskevat muutokset ovat yksittäistä hanketta laajempi kysymys 
ja ne ohjaavat esim. seudullista maankäytön suunnittelua.  
Tässä täydennyksessä on kuitenkin täydennetty ilmastoa koskevia tietoja tukemaan ar-
viota ja vastaamaan yhteysviranomaisen tiedon tarpeeseen keskusteluissa tarkennetuin 
periaattein. Fossiilittoman liikenteen tiekartta oli arviointiselosta laadittaessa vielä luon-
nosvaiheessa ja siitä ei ollut päätöksiä.  Se julkaistiin 6.5.2021 ja suhdetta siihen on ku-
vattu omassa kohdassaan myöhemmin tässä luvussa. 
Hiilinielu ja -varasto asioita on käsitelty vaihtoehdoittain ja suhteessa seudun hiilinieluun. 
Tarkastelun kohdistaminen pelkästään koskemaan suunnittelualueen kuntia ei muuta 
vertailua eikä maankäyttöä voida ottaa mukaan tarkasteluun, koska kaikkien vaihtoehto-
jen maankäyttöä ei ole suunniteltu eikä sen suunnittelu kuulu hankeyvaan. 
Viherrakenteeseen ja ekologisiin käytäviin kohdistuvat vaikutukset on käsitelty suunnitte-
lutarkkuus huomioon ottaen. Niiden yksityiskohtiin vaikuttaa myös alueen maankäytön 
suunnittelu, jota ei ole vielä tehty ja se on riippuvainen tiehankkeen vaihtoehdon valin-
nasta. Tarkastelussa on käsitelty myös rakentamisen aikaisia päästöjä. 
Ilmaston osalta on YVA-selostuksessa todettu paras vaihtoehto.  

4.3. Täydentävät tiedot 

Alueen päästöihin suhteuttaminen 

YVA-selostuksessa kohdassa 14.2 on esitetty Pirkanmaan tieliikenteen päästötaso 
vuonna 2018 (noin 895 kt CO2-ekv.), joka perustuu Suomen ympäristökeskuksen alueel-
lisen laskentamallin tietoihin (ALas-malli). ALas-malli perustuu nk. Hinku-laskentaan, 
jossa henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja mopoautojen päästöt lasketaan käyt-
töperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että tieliikenteen päästöihin lasketaan kuntaan rekiste-
röidyn ajoneuvon ajosuoritteen aiheuttamat päästöt riippumatta siitä missä päästöt ai-
heutetaan. Laskentatapa eroaa VTT:n kehittämästä ja ylläpitämästä Suomen 
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tieliikenteen päästölaskentamallista (LIISA, VTT:n Lipasto-järjestelmä), joka hyödyntää 
Liikenneviraston kuntakohtaista suoritedataa, eli se sisältää myös läpiajoliikenteen. Pir-
kanmaan kuntien tieliikenteen (kunnan omistamilla teillä ja Väyläviraston hallinnoimilla 
teillä tapahtuva liikenne) päästöt olivat noin 1005 kt CO2-ekv. vuonna 2018. LIISA-mallin 
tulos on siis noin 110 kt CO2-ekv. suurempi kuin Hinku-laskennassa saatu tulos. 
Vaihtoehtojen vertailussa on käytetty TALLI-mallia ja sen perusteella on arvioitu liiken-
teen aiheuttamien päästöjen muutoksia eri vaihtoehdoissa. Liikenne-ennustetta eri vaih-
toehdoissa on kuvattu YVA-selostuksen luvussa 15. TALLI-malli ei kata koko Pirkan-
maan alueen tie- ja katuverkkoa, jolloin YVA-selostuksessa kuvatut päästömäärät poik-
keavat muissa lähteissä seudulle arvioiduista päästömääristä. Verkko kattaa kuitenkin 
kaiken oleellisen tie- ja katuverkon, johon hanke vaikuttaa ja on siten riittävä vaihtoehto-
jen vertailuun.  Verkolla käsitellyt suoritemuutokset on esitetty taulukossa 1. 

 
Kuva 4.TALLI-mallin liikenneverkko.  
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Taulukko 1. Vertailussa käytetyt liikennesuoritteet eri vaihtoehdoissa (ajoneuvokilometriä 
vuorokaudessa). 

Vaihtoehto Kevyet  
ajoneuvot 

Raskaat  
ajoneuvot 

Yhteensä Ero vertailu-
vaihtoehtoon 

Nykytila 8 399 932 638 275 9 038 207  

Vertailuvaihto-
ehto 2040 

11 011 538 894 991 11 906 528  

Vaihtoehto 0+ 
2040 

11 011 538 894 991 11 906 528 0 

Vaihtoehto 1, 
2-kehä pohjoi-
nen linjaus 

10 950 556 883 907 11 834 464 - 72 065 

Vaihtoehto 1, 
2-kehä eteläi-
nen linjaus 

10 953 223 884 708 11 837 932 - 68 597 

Vaihtoehto 2, 
2-kehä pohjoi-
nen linjaus 

11 010 344 893 266 11 903 610 - 2 918 

Vaihtoehto 2, 
2-kehä eteläi-
nen linjaus 

11 013 435 894 004 11 907 439 + 910 

 
SYKEn ALas-mallin perusteella Pirkanmaan tietyökoneiden päästöt olivat noin 52 kt 
CO2-ekv. vuonna 2018. YVA-selostuksen taulukossa 70 on esitetty vaihtoehtojen raken-
tamisen kasvihuonekaasupäästöt, jonka perusteella työmaatoimintojen päästöt vaihtele-
vat välillä 0,5-15 kt CO2-ekv., suurimmat päästöt aiheutuvat vaihtoehdossa VE 1 + 2 
Kehä P. Enimmillään hankkeen työmaatoimintojen kokonaispäästöt vastaavat siis noin 
30 % Pirkanmaan vuotuisista tietyökoneiden päästöistä, ja vähimmillään noin yhtä pro-
senttia (VE 0+).  Vertailussa tulee kuitenkin huomioida, että hankkeen rakentaminen 
ajoittuu noin kolmelle vuodelle. Lisäksi tulevaisuudessa Väyläviraston sekä Ympäristö-
ministeriön toimet ja ohjaus vaikuttavat työkoneiden päästöihin vähentävästi, kun toden-
näköisesti nykyistä vähäpäästöisempiä työkoneita ja polttoaineita hyödynnetään raken-
tamisessa. Rakentamisvaiheen haittojen lieventämistoimenpiteitä ja jatkosuunnittelua on 
esitetty YVA-selostuksen osiossa 14.7. 

Hinku-verkoston tavoitteet 

Hinku-verkostoon sitoutuneet maakunnat ja kunnat tavoittelevat 80 % päästövähennystä 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pirkanmaa on yksi ensimmäisiä maa-
kunnalliseen tavoitteeseen sitoutuneita. Maakunnan tavoittelema päästötaso on noin 
800 kt CO2-ekv. vuonna 2030. Jäljelle jäävät päästöt (800 kt CO2-ekv.) tulee kompen-
soida tai sitoa hiilinieluihin, jotta voidaan puhua hiilineutraaliudesta. Pirkanmaan 
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hinkutavoitteeseen pääsy edellyttää päästöjen vähentämistä noin 2300 kt CO2-ekv. ny-
kytasosta. Nykytoimin päästövähennystarpeesta oltaisiin saavuttamassa noin 1500 kt 
CO2-ekv., mikä tarkoittaa, että lisävähennyksiä tarvitaan vielä vajaa 800 kt CO2-ekv.  
Hankealueen kunnista Lempäälä, Pirkkala ja Tampere ovat sitoutuneet Hinku-tavoittee-
seen. Vuonna 2030 kuntien tavoiteltu päästötaso on 255 kt CO2-ekv. (Taulukko 2).  

Taulukko 2. Hankealueen kuntien päästöt vuonna 2018, sekä Hinku-tavoitteen mu-
kaiset päästövähennystarpeet ja tavoitellut päästötasot v. 2030. 

Kunta Kokonais-
päästöt v. 
2018 
(Hinku-las-
kenta ilman 
kompen-
saatiota kt 
CO2-ekv. 

Tieliiken-
teen pääs-
töt v. 2018, 
Hinku-las-
kenta, su-
luissa 
osuus ko-
konais-
päästöistä, 
kt CO2-ekv. 

Tieliiken-
teen pääs-
töt v. 2018, 
LIISA-malli, 
kt CO2-ekv. 

Päästövä-
hennys-
tarve nyky-
tasosta, su-
luissa vä-
hennyspro-
sentti 

Tavoiteltu 
päästötaso 
v. 2030 

Lempäälä 143 48 (33 %) 90 111 (-78 %) 32 

Pirkkala 102 38 (37 %) 45 80 (-78 %) 22 

Tampere 1365 285 (21 %) 247 1164 (-85 
%) 

201 

Yhteensä 1610 370 (23 %) 382 1355 (-85 
%) 

255 

 
 YVA-selostuksessa taulukossa 71 on esitetty vaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt ja 
vaikutukset hiilinieluihin ja -varastoihin, vertaamalla päästöarvoja tässä esitettyyn Tau-
lukkoon 2, nähdään, että rakentamisen päästöt vastaavat 0,4-8,9 % hankekuntien nyky-
tilan päästöistä. Edelleen lukuja vertaamalla todetaan, että rakentamisen päästöt vas-
taavat noin 0,5-10,6 % hankekuntien absoluuttisesta päästövähennystarpeesta. Arvi-
ossa pitää ottaa huomioon, että tarkastelussa verrataan rakentamisen kokonaispäästöjä 
vuosittaisiin päästöihin. Rakentamisen aikaiset päästöt jakautuvat vaihtoehdosta riip-
puen 2-3 vuodelle.  

Hiilinielut- ja varastot 

Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman maankäyttöaineiston perusteella maankäyttö-
luokassa metsät ja muut luonnonalueet ovat Pirkanmaalla vähentyneet noin 974 ha vuo-
sien 2012-2018 välillä (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri). Tämä tarkoittaa metsäaluei-
den vähenemistä noin 120 ha/v.  
Vaihtoehtojen tuomat muutokset puustoisessa alassa on esitetty Taulukossa 3. Suurim-
mat muutokset syntyvät vaihtoehdossa VE 1 + 2 Kehä P, jossa poistuva metsäala on 
noin 130 ha. Poistuva metsäala on siis enimmillään noin 10 ha suurempi kuin vuosittain 
Pirkanmaalla poistuva metsäala.   VE2 linjaus noudattaa pitkälti olemassa olevan 
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maantien linjausta, jolloin poistuva puustoinen ala on pienempi. Vaihtoehdossa VE0+ 
poistuva metsäala vastaa noin 3 % ja VE 2 enimmillään 37 % Pirkanmaalla vähenevästä 
metsäalasta vuodessa.  

Taulukko 3. Linjauksen alle jäävä metsäala eri vaihtoehdoissa pe-
rustuen Metsäkeskuksen metsävarakuviotietoihin ja Corine-maan-
käyttöaineistoon. 

Vaihtoehto 
Puustoinen ala ha (Metsän tila-
vuus) 

VE 0+ 3 
VE 1 + 2-kehä Pohjoinen 126 
VE 1 + 2-kehä Eteläinen 130 
VE 2 + 2 -kehä Pohjoinen 41 
VE 2 + 2-kehä E Eteläinen 45 

 
Suurin puuston poistuma sekä vaikutukset hiilinieluihin ja -varastoihin ovat vaihtoeh-
dossa VE 1 + 2-kehä Pohjoinen: poistuva puusto (14 000 m3) vastaa noin 0,3 prosenttia 
Pirkanmaalla keskimäärin toteutuneesta vuotuisesta hakkuukertymästä. Hiilinielu (noin 
83,7 tonnia CO2-ekv.) vastaa 0,02 prosenttia Pirkanmaan metsien hiilinielusta. 
Pirkanmaan metsien hiilinielun tulisi vähintään kaksinkertaistua, jotta maakunnan 
vuonna 2030 tavoiteltu päästötaso voitaisiin sitoa kokonaisuudessaan alueen metsiin. 
Hanke ei merkittävästi lisää tarvetta lisätä metsän hiilinielua maakunnassa. 

Peilaaminen fossiilittoman liikenteen tiekartta 

Valtioneuvosto teki toukokuussa 2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämisestä, eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Suunnitelman 
tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, ja se koskee erityi-
sesti tieliikenteen päästöjä. Suunnitelmassa on nostettu yhdeksi toimenpiteeksi väylien 
kunnossapidon parantaminen, jolla on vaikutusta liikenteen CO2-päästöihin. Maanteiden 
hoito ja parannustyöt vähentävät päällysteiden epätasaisuutta ja tien pinnan karkeutta, 
mutta samalla tulisi huolehtia siitä, että teiden laadun paraneminen ei johda liikenteen 
nopeuksien nousemiseen tai kasvaviin liikennemääriin. Nämä kumoavat tiestön parem-
man kunnon tuottamat päästövähennykset lisääntyvän polttoainekulutuksen vuoksi. Li-
säksi tiekartassa on määritelty ajoneuvojen käyttövoiman muuttumisen, liikennesuorit-
teen ja eri kulkumuotojen kehitystavoitteita, joilla voidaan vaikuttaa päästöjen vähentä-
miseen. 
Liikennejärjestelmän kehittäminen on hankeyvaa laajempi kysymys ja siihen liittyvät 
päätökset tehdään valtakunnallisella ja seudullisella tasolla. Yksi hanke ei voi vaikuttaa 
valtakunnallisiin päästötavoitteisiin. Yhdyskuntasuunnittelua ohjaavat myös muut tavoit-
teet kuin ilmastotavoitteet esimerkiksi pääteistä annettu asetus. Näitä kokonaisuuksia 
käsitellään tämänkin hankkeen jatkosuunnittelussa ja pohdittaessa, mikä vaihtoehto to-
teutetaan. YVA-selostuksessa on vertailtu eri vaihtoehtoja ja niiden eroja tämän hetken 
parhaan tiedon perusteella, jota kuvaa Tampereen seudun liikennemalli (TALLI-malli), 
jossa on otettu huomioon tämän hetken käsitys alueen kehittymisestä ja sen vaikutuk-
sista liikennesuoritteeseen ja sitä kautta päästöihin. Vaihtoehtojen eroja voidaan arvi-
oida TALLI-mallin suoritteisiin perustuen ja jos liikenteen kulkumuotojakautuma seudulla 
muuttuu niin se muuttuu saman suuntaisesti kaikissa vaihtoehdoissa. Näillä perusteilla 
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voidaan todeta, että vaihtoehto 1 vähentää liikennesuoritetta eniten ja siinä on vähiten 
ruuhkautumista, mutta ilmastovaikutusten osalta vaihtoehdoilla ei ole kovinkaan suuria 
eroja.  

Viherrakenne, tulvat, sopeutumiskysymykset  

Alueen viherrakennetta ja sen huomioon ottamista on käsitelty YVA-selostuksen eri koh-
dissa ja kaikissa vaihtoehdoissa on sen tarpeet otettu huomioon. Viherrakenteen koko-
naisuus tarkentuu myöhemmissä suunnitteluvaiheissa yhdessä alueen maankäytön 
kanssa. Tarkemmassa suunnittelussa pystytään ottamaan huomioon viheryhteyksiin liit-
tyvät tarpeet ja myös hankkeen kuivatukseen liittyvät järjestelyt.  
Varautuminen ilmastonmuutokseen ja sen mahdollisesti aiheuttamiin lisävaatimuksiin 
esim. tulvimisen osalta pystytään ottamaan huomioon parhaiten vaihtoehdossa 1. Siinä 
tiejärjestelyt suunnitellaan uuteen maastokäytävään, jolloin esimerkiksi sillat ja itse tiet-
kin voidaan sijoittaa niin, että riskit ovat vähäisemmät ja paremmin hallittavissa. Nykyi-
siin rakenteisiin tukeutuvissa vaihtoehdoissa 0+ ja 2 asiaa ei pystytä ottamaan niin hyvin 
huomioon, koska niiden toimenpiteet on kytkettävä nykyisiin korkeusasemiin. 

4.4. Johtopäätökset 
Tehdyt lisätarkastelut eivät muuta YVA-selostuksen johtopäätöksiä. Hankkeen toteutta-
minen vähentää metsäalaa enimmillään 130 ha, mikä on merkittävä poistuma suhteutet-
tuna Pirkanmaalla keskimäärin vuodessa vähenevään metsäalaan. Toisaalta poistuva 
puustotilavuus ja edelleen poistuva hiilinielu ovat kuitenkin vähäisiä verrattuna Pirkan-
maan vuotuiseen hakkuukertymään ja kokonaisnieluun. Näin ollen hanke ei merkittä-
västi lisää tarvetta lisätä metsän hiilinielua maakunnassa.  

5. LUONNON MONIMUOTOISUUS 

5.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Arviointiselostusta ja arviointeja tulee täydentää yhteysviranomaisen lausunnon 27–
31/97 sivujen mukaan luonnon monimuotoisuuden osalta.  

5.2. Vastine ja yleiset lähtökohdat 
Arviointiselostuksen lähtötietoina on käytetty laajaa aineistoa, jota on täydennetty myös 
työn aikana tehdyillä selvityksillä. Myös SYKE:n aineisto on ollut mukana tarkasteluissa. 
Zonation-analyysia ei käytetty lähtöaineistona erikseen, sillä sitä on käytetty vahvana 
tausta-aineistona mm. Tampereen kaupunkiseudun metsäekologisen verkoston määrit-
telyssä. Zonation-aineisto on esitetty täydentävänä tietona ja sitä on verrattu Tampereen 
kaupunkiseudun metsäekologisen verkoston kartta-aineistoon (YVA-selostus luku 10). 
YVA-selostuksessa vaikutukset on hankkeesta vastaavan näkemyksen mukaan kuvattu 
hyvin laajasti ja siten, että vaihtoehtoja voidaan verrata toisiinsa. YVA-selostuksessa on 
mainittu, mihin menetelmiin ja lähteisiin nojaten ekologisen ja viherverkoston lähtökoh-
dat on muodostettu vertailuun. 
YVA-selostuksessa on kerrottu, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat verkostoihin. Tarkem-
mat suunnitelmat tehdään normaalin suunnitteluprosessin mukaan seuraavissa 
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suunnitteluvaiheissa ja niihin vaikuttaa myös alueen maankäytön suunnittelu. Tässä 
suunnitteluvaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista esittää epävarmoja ratkaisuja ja vaiku-
tusarvioinnit tarkentuvat jatkosuunnittelussa normaaliin tapaan. Käsittelyllä pystytään 
tunnistamaan vaihtoehtojen erot. Täydentäviin tietoihin on kuitenkin lisätty tietoa eri to-
teutustavoista viheryhteyksille.  
Konsultin työryhmässä viherrakenteeseen ja ekologisiin yhteyksiin liittyvien vaikutusten 
arvioinnista on vastannut FM ekologi Elviira Ritari. Hän on myös ollut mukana laati-
massa selvitystä Tampereen kaupunkiseudun viherrakenteesta (2018), joten tehty arvi-
ointi pohjautuu vankkaan asiantuntemukseen.  
YVA-selostuksen VE 1 Puskiainen-Rajajärvi osuuden tekstistä ja taulukosta on jäänyt 
pois viheryhteystekstit. Suunnitelmakartoissa ne ovat mukana. YVA-selostuksessa on 
kuitenkin maininta, että vaihtoehto 1 heikentää viher- ja ekologisia yhteyksiä ja haittaa 
lievennetään silloilla. Tämä ei vaikuta vaihtoehtojen vertailusta tehtyihin johtopäätöksiin. 
Tässä täydennyksessä Puskiainen-Rajajärvi osuutta käsitellään tarkemmin omassa lu-
vussaan (5.3). 
Natura-arvioinnin tarve harkitaan uudelleen jatkosuunnittelussa. Natura-asiaa on kuiten-
kin käsitelty jo YVA-selostuksessa laajasti ja monipuolisesti ottaen huomioon vaiheen 
suunnittelutarkkuus. Osa vaikutuksista pystytään tunnistamaan vasta tarkemmassa 
suunnittelussa, joten asia tarkentuu myöhemmin normaalin suunnitteluprosessin mu-
kaan. 
Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset mainittuihin järviin ja niiden kasvillisuuteen 
vaativat tarkempaa suunnitelmaa, eikä niillä ole vaihtoehtojen vertailun suhteen oleel-
lista merkitystä. Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia käsitellään tarkemmin luvussa 6 ja 
YVA-selostuksessa.  

5.3. Täydentävät tiedot 

Vaikutukset Pirkanmaan maakuntakaavassa esitettyyn ekologiseen verkostoon ja viher-
yhteydet 

Kuten arviointiselostuksessa on mainittu, suunnitellut uudet tielinjaukset kulkevat Pirkan-
maan ekologisessa verkostossa määritetyn luonnon ydinalueen läpi. Pirkanmaan maa-
kuntakaavan ekologisen verkoston selvityksessä, suunnitellun uuden tielinjauksen hal-
komalla luonnon ydinalueella sijaitsee runsaasti vanhaa kuusimetsää, luonnontilaista 
suota sekä lehtoja/lehtomaista ympäristöä. Uhanalaisista lajeista Pirkkalan-Lempäälän 
luonnon ydinalueella tavataan mm. kuikkaa, kaakkuria, liito-oravaa ja hajuheinää. Selvi-
tyksessä todetaan myös, että kyseisellä alueella on merkittäviä maankäytön kehittämi-
sen suunnitelmia.  
Uusien tielinjausten toteuttaminen heikentää ekologista verkostoa, mutta ekologiset yh-
teydet on huomioitu YVA-menettelyn vaihtoehtojen suunnittelussa. Linjausvaihtoehtojen 
yhteyteen on osoitettu eri linjausvaihtoehtojen toteutuessa turvattavat poikittaiset viher- 
ja virkistysyhteystarpeet. Nämä yhteydet turvaavat viherverkoston ja ekologisten yhteyk-
sien jatkuvuuden tien rakentamisesta huolimatta. 
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä on maininta ulkoilu- ja viheryhteyksien erityi-
sestä huomioimisesta. Esimerkki viheryhteydestä on vihersilta, jota pitkin esim. suuret 
riistaeläimet sekä keskisuuret ja pienet nisäkkäät pystyvät käyttämään kulkureittinä tien 
ylitse. Hyvin suunnitelluilla ja sijoitelluilla viheryhteyksillä pystytään tehokkaasti lieventä-
mään suunniteltujen teiden vaikutuksia eläimistölle.  
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Alla olevassa taulukossa 4 on esimerkkejä ratkaisuista, joilla estevaikutuksia pystytään 
lieventämään tiesuunnittelussa. 

Taulukko 4. Esimerkkejä kulkuyhteysratkaisuista, joiden avulla tiehankkeen aiheut-
tamia estevaikutuksia pystytään lieventämään. 

Eläinryhmä Kulkuyhteys 
Suuret riistaeläimet Leveä ja riittävän korkea alikulku, vihersilta 
Keskikokoiset nisäkkäät Leveä ja riittävän korkea alikulku, vihersilta 
Piennisäkkäät Leveä alikulku, pieneläinputket, vihersilta 
Liito-oravat Latvusyhteys, hyppytolpat, puuistutukset kulku-

reittien vahvistamiseksi 
Saukko Erikseen suunniteltavat kuivapolut 
Matelijat ja sammakkoeläimet Leveä alikulku, pieneläimet 
Lepakot Valaisemattomat tieosuudet, puustoiset, pieni-

piirteiset maisemat (mm. liito-oravien latvusyh-
teydet) 

 
Tarkempien kulkuyhteyssuunnitelmien tekeminen on mahdollista vasta suunnittelun 
edetessä, kun tielinjaukset on valittu. Vasta tämän jälkeen voidaan suunnitella kuhunkin 
paikkaan sopivimmat ratkaisut eläinten kulkuyhteyksiksi. Ratkaisut muodostetaan yksi-
tyiskohtaisesti aikanaan tiesuunnittelussa ottaen huomioon ajantasaiset tiedot oletetta-
vasti edenneestä maankäytön suunnittelusta. YVA-vaiheessa on varmistettu, että tarvit-
tavat yhteydet ovat sijoitettavissa niille esitettyihin paikkoihin (yhteystarve-merkintä kar-
toilla ja kuvissa). Tämä on kuvattu myös YVA-selostuksessa luvussa 2.4.  
Muita tie- ja siltarakenteiden suunnittelussa huomioon otettavia eläinryhmiä ovat esim. 
linnut, jotka pesivät ja levähtävät alueella. Lintujen huomioiminen tiesuunnitteluvai-
heessa voi tarkoittaa esim. rakenteiden suunnittelemista siten, ettei läpinäkyvistä pin-
noista aiheudu vaaraa lentoon lähteville yksilöille. Myös viherympäristöön mahdollisesti 
rakennettavien meluseinien ja -kaiteiden riittävä näkyvyys on linnuston kannalta tärkeä 
asia.  
Vaikutusten lieventämiseksi tien rakennustöiden ajoittaminen kunkin eläinryhmän ja 
luonnon kannalta herkän alueen kannalta optimaaliseksi on tärkeää. Esimerkiksi melu-
herkän linnuston kannalta, rakennustyöt on paras ajoittaa lintujen muutto- ja pesimäajan 
ulkopuolelle syys-maaliskuulle. Nämä ovat nykykäytäntöjen ja ohjeistusten mukaisia toi-
mia maanteiden suunnittelussa.  

Zonation-aineiston ja Tampereen kaupunkiseudun metsäekologisen verkoston vertailu 

Yhteysviranomaisen täydennyspyynnössä pyydettiin vertailemaan Zonation-aineistoa ja 
Tampereen kaupunkiseudun metsäekologista verkostoa. YVA-selostuksen viherver-
kosto-luvussa (luku 10.2.4) on käsitelty mm. ekologisten yhteyksien nykytilaa. Tässä esi-
tetty täydennys kohdistuu erityisesti lukuun 10.2.4 ja sivulla 114 esitettyyn kuvaan 10.8 
(maaliskuun 2021 versio YVA-selostuksesta). 
Zonation on Helsingin yliopiston tutkijoiden ekologiseen tietoon perustuvan päätöksen-
teon avuksi kehittämä työkalu. Zonation- analyyseihin käytetään luonnosta kerättyjä, 
paikkatietoon sidottuja spatiaalisia aineistoja erilaisista luonnon monimuotoisuudesta 
kertovista muuttujista, kuten lajimääristä, lajien levinneisyyksistä, ekosysteemeistä, sekä 
elinympäristöjen määrästä ja laadusta. Tämän lisäksi analyysiin voidaan lisätä tietoa 
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esimerkiksi lajien uhanalaisuudesta, kytkeytyvyyksistä viheralueiden välillä, sekä erilai-
sista suojeluun liittyvistä rajoitteista kuten kustannuksista ja kiinteistörajoista. Zonation-
analyysin tuloksena saadaan mm. kartta, joka osoittaa alueen monimuotoisuuden säilyt-
tämisen kannalta tärkeimmät ja siitä eniten hyötyvät kohteet. Zonation-karttojen avulla 
voidaan siis kohdentaa suojelutoimenpiteet alueille, joilla suojelusta on eniten hyötyä. 
Alla on esitetty Zonation-aineiston pohjalta tehty kartta, jossa näkyvät luonnon moni-
muotoisuudelle tärkeät metsäalueet. Aineistona on käytetty viimeisintä versiota (versio 
6). Alla olevaa karttaa ja arviointiselostuksen karttaa (kuva 10.8.) verrattaessa huoma-
taan, että Zonation-analyysin osoittamat monimuotoisuudelle tärkeimmät metsäalueet 
osuvat selvästi samoille alueille, joilla ekologinen verkosto kulkee, eivätkä kartat eroa 
toisistaan merkittävästi. Zonation-aineiston perusteella ekologisesti tärkeät alueet yhdis-
tyvät nykyisellään toisiinsa hieman selkeämmin pohjois-eteläsuunnassa kuin länsi-itä-
suunnassa. Tämä tukee havaintoa tarpeesta poikittaisille yhteyksille. 
Zonation-kartassa näkyvät monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet ovat yhteneviä 
Tampereen kaupunkiseudun seudullisen viherverkon ekologisten yhteyksien kanssa. 
Alla olevan kuvan perusteella voidaan todeta sama kuin ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksessa eli ekologiset yhteydet ovat nykytilassa heikentyneet ja maata pitkin liik-
kuvien eliöiden osalta lähes poikkeuksetta katkenneet nykyisen maankäytön (mm. 
asuinalueet, tiet) seurauksena. Tampereen kaupunkiseudun viherrakenteen selvityk-
sessä (2019) tunnistettiin useita viherrakennetta katkovia estevaikuttajia, jotka heikentä-
vät viheryhteyttä länsi-itäsuunnassa. Esimerkiksi Tampereen Särkijärven kohdalla ole-
van metsäekologisen verkoston pääverkostoon ja tukevaan verkostoon kohdistuu nykyti-
lassa erittäin voimakkaita ja kohtalaisia pistemäisiä estevaikutuksia. 
Alla olevassa Zonation-kartassa (kuva 5) on esitetty samat poikittaiset viher-/virkistysyh-
teystarpeet kuin arviointiselostuksen kuvassa 10.8. Nämä yhteystarpeet turvaavat viher-
verkoston jatkuvuuden tien rakentamisesta huolimatta. Viheryhteyksien osalta suunnitel-
missa tulee erityisesti huomioida lajikohtaiset kriteerit, jotta viheryhteydet säilyvät tarkoi-
tuksenmukaisina. Jos yhteyden maaperään esimerkiksi johdetaan hulevesiä, yhteyttä 
käytetään osana meluntorjuntaa tai yhteys suunnitellaan palvelemaan virkistyskäyttöä, 
tulee yhteys säilyttää tarpeeksi leveänä ekologisen hyvän laadun säilyttämiseksi. 
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 Kuva 5. Zonation-tiedot.  
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Pulkajärvi (FI0337002), Natura-arvioinnin tarpeen harkinta 

Yhteysviranomaisen täydennyspyynnössä otettiin kantaa Natura-arvion tarveharkinnan 
johtopäätöksiin. Suunnitelluilla tielinjauksilla Pulkajärven Natura-alueeseen ei kohdistu 
suoria haitallisia vaikutuksia ja mahdolliset alueeseen kohdistuvat vaikutukset ovat välil-
lisiä. 
Mahdolliset välilliset vaikutukset Natura-alueeseen aiheutuvat muutoksista tien vaikutus-
alueen vesitaloudessa. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia itse Pulkajärveen käsitellään täy-
dennyksen pintavesiosiossa.  
Pulkajärven rantaan rajautuvista Natura-luontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät 
(9010) ja puustoiset suot (91D0). Näistä luontotyypeistä herkin Pulkajärven vesitalouden 
muutoksille ovat puustoiset suot. Pintavesiosiossa on käsitelty tieltä tulevien hulevesien 
johtamiselle eri vaihtoehtoja. Mikäli tien hulevedet johdetaan Pulkajärven valuma-alueen 
ulkopuolelle, menettää järvi vähäisen määrän tulovirtaamastaan, mutta myös haitta-ai-
neiden määrä on tällä tavoin pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa hulevedet johde-
taan järven valuma-alueen sisälle.  
Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n yhteydessä tehty Pulkajärven Natura-arvioinnissa 
todetaan, että 2-kehän vaihtoehdot on suunniteltu kiertämään luonnonarvokohteet. Eri 
toteutusvaihtoehdoissa Pulkajärven Natura 2000 -alue jää vaihtoehtoisten tielinjausten 
väliin. Lyhimmillään etäisyyttä tielinjausten ja Natura-alueen välillä on vähän yli 100 m. 
Aluevaraussuunnitelman mukaan, eteläinen linjausvaihtoehto tulee valtaosin tasauksel-
taan ympäröivää maanpintaa korkeammalle (maakuntakaavan linjaus, VE 1 ja VE 2), 
jolloin puustoisten soiden luontotyyppiin (91D0) vaikuttavia kuivattavia vesitalousmuu-
toksia Natura-alueen suuntaan ei synny. Pohjoisempi linjaus kulkee lyhyesti alueelta, 
jolta valumavedet luonnontilassa suuntautuvat Natura-alueen suuntaan. Tähän väliin 
sijoittuu kuitenkin paikallistie, mikä on jo saattanut muuttaa vesien luontaisia valuma-
suuntia (VE 3, linjaus ei täsmälleen sama). 
Alustava arvion mukaan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan vesitaloutta 
turvaavien erityismääräysten kanssa, sillä hankkeella ei todennäköisesti ole merkittä-
västi heikentäviä vaikutuksia Pulkajärven Natura-alueen luonnonarvoihin.  
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Natura-luontotyyppiin puustoiset suot kohdistuva 
vaikutus on todennäköisesti vähäinen, vaikka tien hulevedet johdettaisiin Pulkajärven 
valuma-alueen ulkopuolelle. Mahdollisilla arvioiduilla Pulkajärven vesitalouden muutok-
silla ei arvioida olevan välillisiä muutoksia järven ympärillä oleviin Natura-luontotyyppei-
hin. 

Osuuden Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus VE 1) viheryhteydet 

Vaihtoehdossa 1 (VE 1) valtatien uusi linjaus sijoittuu aiemmin rakentamattomalle met-
säalueelle. Alla oleva taulukko on viheryhteyksien osalta päivitetty versio YVA-
selostuksen taulukosta 35, jossa käsitellään kohdekohtaisia vaikutuksia VE 1 osuudella 
Puskiainen-Rajajärvi. 

Kohde Herkkyys Muutoksen suu-
ruus 

Vaikutusten mer-
kittävyys 

Ekologiset yhteydet Kohtalainen Suuri Suuresti kielteinen 

Puskiainen-Rajajärvi osuuden tekstistä ja taulukosta on jäänyt pois viheryhteyksistä ker-
tovat tekstit. Vaihtoehto 1 heikentää Puskiainen-Rajajärvi osuuden viher- ja ekologisia 
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yhteyksiä ja tielinjauksen vaikutuksia pystytään lieventämään mm. vihersilloilla. Luvussa 
5.3.1 on käsitelty tarkemmin eri lievennysratkaisuja. Lopulliset lievennysratkaisut tarken-
tuvat tiesuunnitteluvaiheessa. 
Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne (2019) raportissa on käsitelty erikseen ns. 
Lempäälän Puskiaisten oikaisua, jolla tarkoitetaan valtatieltä 3 erkaantuvaa suunniteltua 
uutta moottoritietä. Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne (2019) raportin kaavatar-
kastelussa, Puskiaisten oikaisun kohta tunnistettiin ekologisen yhteyden säilymisen kan-
nalta haastavimpana kohtana. Siinä tukevan ekologisen verkoston yhteys kulkisi tulevai-
suudessa uuden moottoritien eli Puskiaisten oikaisun vieressä ja ylittäisi lopulta valtatien 
yhdistäen moottoritien itä- ja länsipuolen metsät. Ekologinen yhteys sijoittuisi osaksi tii-
vistä ja täydentyvää taajamarakennetta. Raportissa mainittiin myös, että kyseisen ekolo-
gisen yhteyden tarkempi sijoittuminen, säilyttämis- ja kehittämismahdollisuudet tulisi ar-
vioida tarkemmassa suunnittelussa. Ekologinen yhteys on merkitty Puskiaisten kohtaan 
siksi, että se on yksi ainoista kohdista, jossa moottoritien molemmilla puolilla on vielä 
leveälti metsää ja laadukkaan yhteyden muodostaminen on siten mahdollista. Tampe-
reen kaupunkiseudun viherrakenne (2019) -raportissa mainitaan Lempäälän puolella 
moottoritien ylittävästä viheryhteydestä erikseen, että viheryhteys on maakuntakaavassa 
merkitty Ruotasjärven kohdalle (seudullisen viherrakenteen tukeva yhteys). Ruotasjär-
ven kohdalla oleva yhteys on metsäekologisessa mielessä melko huono ja sen kehittä-
minen on haastavaa, koska yhteys kulkee jo nykyisellään verrattain kapeassa tilassa. 
(Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne 2019). 
Osuudella Puskiainen-Rajajärvi (VE 1) vaikutusten merkittävyys ekologiselle yhteydelle 
ilman lievennystoimia on siksi arvioitu suuresti kielteiseksi. Laadukkailla viheryhteyk-
sillä vaikutuksia voidaan lieventää parhaimmillaan vähäisen kielteiseksi. 

Viherverkkoon ja viheryhteyksiin liittyvät epävarmuustekijät 

Suurimpana epävarmuustekijänä viherverkkoon ja viheryhteyksiin kohdistuvien vaikutus-
ten arvioinnissa on se, ettei maakuntakaavan mukaisen maankäytön lopullista toteutu-
mistapaa vielä tiedetä tarkkaan. Alueelle on osoitettu merkittäviä alueita mm. yrityksille 
ja teollisuudelle. Eri toimintojen sijoittuminen riippuu voimakkaasti jatkosuunnitteluun va-
littavasta tielinjausvaihtoehdosta.  Kokonaisuutena viherverkkoon vaikuttaa voimak-
kaasti myös taajama-alueiden kehitys, asuinalueiden leviäminen ja toisaalta tiivistyvä 
kaupunkirakentaminen.  

5.4. Johtopäätökset 
Luonnon monimuotoisuus -lukuun tehdyt täydennykset eivät olennaisesti muuta ympä-
ristövaikutusten arviointiselostuksen johtopäätöksiä luontovaikutusten tai Pulkajärven 
Natura-alueen (FI0337002) Natura-arvioinnin tarveharkinnan osalta. 
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6. PINTAVEDET  

Pintavesien täydentävät tiedot on lisätty arviointiselostukseen ja ne on myös esitetty 
tässä muistiossa. 

6.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Arviointiselostusta ja arviointeja tulee täydentää erityisesti seuraavilta osin 

• vaikutukset Pulkajärven hydrologiaan ja vedenlaatuun 

• Pikku-Rajajärven luonnontilaisuus ja keinot merkittävien vaikutusten estämiseen 
ja myös tilanne, että haittojen estämiseksi ei ole keinoa käytettävissä/olemassa.  

• järvien herkkyys hulevesien mukana tulevan kloridin pitkäaikaisvaikutuksille ja 
keinot merkittävien vaikutusten estämiseen ja myös tilanne, että haittojen estä-
miseksi ei ole keinoa käytettävissä/olemassa.  

6.2. Vastine ja yleiset lähtökohdat 
Pintavesivaikutuksissa on haasteena se, että monet olennaiset vesien hallintaan liittyvät 
toimenpiteet ratkaistaan tiesuunnitelmavaiheessa. Kuivatukseen ja vesistövaikutuksiin 
voidaan vaikuttaa tien korkeusaseman suunnittelulla ja linjauksen sijainnilla. Näissä ta-
pahtuvilla tarkennuksilla voidaan vaikuttaa monilta osin todettuihin vaikutuksiin ja se 
vaatii parempaa tietoa maaperästä ja ratkaisujen liittymisestä myös tulevaan maankäyt-
töön, josta ei ole vielä tarkempaa tietoa. 
Kuivatusvesien johtamisen suunnittelu tapahtuu tarkemmassa suunnitteluvaiheessa ja 
normaalisti tämä periaate on hyväksytty vastaavissa YVA-selostuksissa. Kirjaus ohjaa 
jatkosuunnittelua ja yleisenä käytäntönä on välttää haitallisia vaikutuksia tällaisissa koh-
teissa. 
Suunnitelmat eivät vielä tässä vaiheessa ole niin tarkkoja, että kohdekohtaisten huleve-
sivaikutusten arviointia voitaisiin enempää tarkentaa. Lieventämis- ja hallintatoimet rat-
kaistaan jatkosuunnittelussa. 
Kloridikuormituksen määrää ja vaikuttavuutta ei vielä tässä suunnitteluvaiheessa pystytä 
tarkasti arvioimaan, sillä niihin vaikuttavat oleellisesti tiealueen hulevesien johtamissuun-
nitelmat, sekä mahdollisesti toteutettavat viivytys- tai suojausrakenteet. Nämä ratkais-
taan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitelmien vaikutukset pystytään 
arvioimaan tarkemmin. 

6.3. Täydentävät tiedot 

Pulkajärvi 

Pulkajärvi sijoittuu 2-kehän pohjoisen ja eteläisen vaihtoehdon väliin ja valtatien Puskiai-
nen–Linnakallio uuden linjauksen länsipuolelle. Järven itäpäästä vaihtoehdon 1 Rajajär-
ven eritasoliittymään on noin 500 metriä ja järven valuma-alueen itälaidasta noin 100 
metriä.  
Pulkajärven valuma-alue on hyvin pieni (84 ha) suhteessa järven pinta-alaan (13,2 ha) 
ja tilavuuteen (0,48 milj. m3). Järven viipymä erittäin pitkä (laskennallisesti yli seitsemän 
vuotta). Pieneksi järveksi Pulkajärvi on syvä, sen keskisyvyys on 3,6 m ja keskisyvän-
teessä maksimisyvyys on 10,8 m. Pieni valuma-alue, hidas veden vaihtuvuus ja suuri 
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syvyys, jonka myötä järvi kerrostuu, tekevät järvestä erittäin herkän kuormitukselle. Jär-
veen ohjautuvat haitta-aineet, kuten tiesuolauksesta peräisin oleva kloridi, eivät toden-
näköisesti juurikaan poistuisi järvestä vaan kertyisivät sen alusveteen. Pitkäaikaisvaiku-
tuksena suolan kertymisestä voisi syntyä häiriöitä kevät- ja syyskierroissa, mikä puoles-
taan voisi johtaa hapettomuuteen syvänteessä. 
Pulkajärven herkkyys on arvioitu YVA-selostuksessa suureksi ja muutoksen suuruus il-
man lieventämistoimia vähäiseksi, jolloin vaikutusten merkittävyys muodostuu kohta-
laiseksi.
Esitetyt 2-kehän linjausvaihtoehdot kiertävät Pulkajärven valuma-alueen lähes täysin. 
Pohjoinen linjaus kulkee valuma-alueen koillisreunalla 300 metriä (Kuva 66), eteläinen 
etelä- ja itäreunalla 800 metriä (Kuva 77). 

Kuva 6. VE1 2-kehän pohjoinen linjaus, Pulkajärvi (tummempi sininen) ja Pulkajärven 
valuma-alue (vaaleampi sininen). 

Kuva 7. VE1 2-kehän eteläinen linjaus, Pulkajärvi (tummempi sininen) ja Pulkajärven 
valuma-alue (vaaleampi sininen).

Tien hulevedet näillä osuuksilla voidaan ohjata Pulkajärven valuma-alueen ulkopuo-
lelle, jolloin haitta-ainekuormitus minimoituu, mutta järvi menettää vähäisen määrän tu-
lovirtaamastaan. Vähenemä on pohjoisessa vaihtoehdossa noin 0,6 ha eli noin 0,7 % 
Pulkajärven valuma-alueesta ja eteläisessä vaihtoehdossa noin 1,6 ha eli noin 1,9 %  
Pulkajärven valuma-alueesta. 
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Vaihtoehtoisesti tien hulevedet voidaan näillä osuuksilla ohjata Pulkajärven valuma-alu-
eelle, jolloin järveen tuleva vesimäärä ei muutu, mutta haitta-ainekuormitus kasvaa. 
Koska kuormitus kohdistuu valuma-alueen laidalle, eikä järveen laske varsinaisia tulo-
ojia, kuormitus pidättyy osin suotuessaan maaperän kautta järveen. Valuma-alueen ul-
kopuolelle ohjaaminen soveltuu hyvin pohjoisen 2-kehän linjauksen vaikutusten lieventä-
miseen, sillä valunnasta poistuva vesimäärä on vähäinen ja maasto melko jyrkkää (Kuva 
8), jolloin kuormituksen suodattuminen maaperään voi olla heikompaa kuin tasaisem-
massa maastossa. Valuma-alueelle ohjaaminen soveltuu hyvin eteläisen linjauksen vai-
kutusten lieventämiseen, sillä maaston tasaisuudesta johtuen valunnan virtausnopeus 
on vähäinen ja haitta-aineet ehtivät pidättyä veden suotautuessa hitaasti kohti järveä. 
Eteläisellä linjauksella on huomioitava, että Pulkajärven valuma-alue rajautuu etelässä 
Lempäälän Kaitajärven valuma-alueeseen. Myös Kaitajärven herkkyys kuormitukselle 
on suuri, joten tien hulevesien ohjaaminen Pulkajärven suuntaan suojaa Kaitajärveä, 
jonne tielinjaukselta on lyhempi etäisyys.

Kuva 8. Suomen metsäkeskuksen pintavesien virtausmallin kaltevuustiedot Pulkajärven 
valuma-alueella. 

Eritasoliittymän vesien ohjaus ei vaikuta Pulkajärven hydrologiaan tai vedenlaatuun, 
koska vedet eivät johdu järven valuma-alueelle.

Pikku-Rajajärvi

Rajajärvien ympäristössä on tehty avohakkuita, joissa rantoihin on jätetty 15 metrin le-
vyinen suojapuustovyöhyke. Pikku-Rajajärven valuma-alue on erittäin pieni, eivätkä hak-
kuut ulotu sen valuma-alueelle (Kuva 9). Toisin kuin YVA-selostuksessa on todettu (avo-
hakkuiden vaikutuksesta johtuen ei-luonnontilainen) järveä voidaan näin ollen pitää 
luonnontilaisena, jolloin sen herkkyys on suuri (YVA-selostuksessa kohtalainen). 
Pikku-Rajajärveen 2-kehän osuudella Sääksjärvi-Rajajärvi kohdistuvien muutosten suu-
ruus ilman lieventämistoimia on arvioitu kohtalaiseksi, jolloin vaikutusten merkittä-
vyys on suuri. Toisin kuin YVA-selostuksessa on mainittu, Birgitan polku kulkee Raja-
järven eteläpuolella, ei Pikku-Rajajärven ja Rajajärven välissä.
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Kuva 9. Pikku-Rajajärven ympäristössä tehdyt avohakkuut (kuva: Google Maps 2021) ja 
järven valuma-alue (valkoinen rajaus).

YVA-selostuksen mukaisesti 2-kehän vesistövaikutukset Pikku-Rajajärveen osuudella 
Sääksjärvi-Rajajärvi syntyvät ajoradan rakentamisesta uuteen maastokäytävään, jolloin 
järveen voi kohdistua etenkin kiintoaineskuormitusta ja mahdollisesti ravinne- ja humus-
kuormitusta alueilta, joilta pintamaa ja puusto poistetaan. Kuormitus voi aiheuttaa väliai-
kaista samentumista sekä rehevöitymistä järvessä. Rakentamisen aikaiset sääolot sekä 
valumareitit vaikuttavat merkittävästi kuormituksen suuruuteen. Nykyisillä työtavoilla ja 
suojauksilla kuormitus jää yleensä vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi (rakentamisaikainen 
vaikutus). Valtatien käytönaikaiset vesistövaikutukset kasvavat nykytilanteesta, kun talvi-
kunnossapidettävä tiealue rakentuu uuteen maastokäytävään ja läpäisemätön pinta-ala 
valuma-alueella kasvaa nykyisestä, jolloin myös alueella muodostuvien maantiehuleve-
sien määrä kasvaa. Lisääntyvän hulevesivirtaaman myötä lisääntyy myös haitta-ainei-
den aiheuttama kuormitus järveen.
Pikku-Rajajärven kohdalla tielinjaus sijoittuu alle 50 metrin etäisyydelle järvestä, sen va-
luma-alueen eteläreunalle. Rakentamisen aikaisen kiintoaineskuormituksen ja käytön 
aikaisen tiesuolakuormituksen vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla vedet Pikku-
Rajajärven valuma-alueen ulkopuolelle, käytännössä itään Rajajärvensuon suuntaan, 
jonne Pikku-Rajajärvi laskee. Nämä vedet ohittavat myös Rajajärven. Koska Pikku-Raja-
järven valuma-alue on varsin pieni, pinta-alaltaan pienikin valuma-alueen menetys voi 
kuitenkin heijastua järveen esimerkiksi umpeenkasvun nopeutumisena. Pikku-Rajajärvi 
on nykytilassaan vain 0,3 ha laajuinen ja sen valuma-alue on 1,2 ha. Tielinjaus pienen-
täisi valuma-aluetta 0,3 ha (25 % nykyisestä). Mikäli tien hulevedet ohjattaisiin rakenta-
misen jälkeen Pikku-Rajajärven suuntaan kompensoimaan valuma-aluemenetystä, 
hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet eivät pienellä valuma-alueella juurikaan 
ehtisi pidättyä maaperään ennen päätymistä järveen. Järven tilavuus on luultavasti 
pieni, mutta pienen valuma-alueen vuoksi veden vaihtuminen on hidasta. Hulevedet 
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nostaisivat järven kloridipitoisuutta ja sähkönjohtokykyä todennäköisesti pysyvästi. Järvi 
on kuitenkin niin matala, että tästä ei aiheutuisi muutoksia veden sekoittumiseen ja kier-
toon, eikä näin ollen happitalouteen. 

Järvien herkkyys hulevesien mukana tulevan kloridin pitkäaikaisvaikutuksille 

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien järvien herkkyys tiehulevesien mukanaan tuo-
malle kuormitukselle, erityisesti tien suolauksen aiheuttamalle kloridikuormitukselle, arvi-
oitiin täydennykseen tarkemmin järvien pinta-alan, tilavuuden ja viipymän, keski- ja mak-
simisyvyyden ja valuma-alueen laajuuden perusteella (Taulukko5). Pitkä viipymä ja ker-
rostumisen mahdollistava suuri syvyys altistavat järven haitta-aineiden pitkäaikaiskerty-
miselle, mutta suurissa järvissä laimeneminen on tehokasta. Lyhyt viipymä jatkuvasti 
sekoittuvissa läpivirtausjärvissä suojaa järveä haitta-aineiden kertymiseltä. 
 

Taulukko 5. Keskeiset tiedot hankkeen vaikutusalueella sijaitsevista järvistä valuma-alueittain. Va-
luma-alueen pinta-ala: Value- valuma-alueen rajaustyökalu KM10 (SYKE). Muut tiedot: SYKE-WSWF 
Vemala, keskiarvo jaksolla 1.1.2013-31.12.2020, paitsi Matojärvi, Levee, Rajajärvi ja Pikku-Rajajärvi 
karttatarkastelulla (ei tietoja viranomaisten avoimissa rekistereissä) ja Pikku-Kyynärö Ympäristötieto-
rekisteri Hertassa olevien vedenlaatutietojen perusteella. Herkkyys kuormitukselle: vihreä ei herkkä, 
keltainen kohtalaisen herkkä, punainen herkkä tai erittäin herkkä. 

Valuma-alue, 
järvi 

pinta- 
ala 

keski- 
syvyys 

maksimi- 
syvyys tilavuus 

lähtö- 
virtaama viipymä 

valuma-
alue 

herkkyys 
kuormituk-

selle  
ha m m milj m3 m3/vrk vrk ha  

35.211         
Vähä-Naistenjärvi 1,5 1,85  0,03 9 >1000 21  
35.216         
Iso-Naistenjärvi 2,6 2,12  0,06 346 159 94  
Sääksjärvi 79,7 2,47 7,4 1,97 2333 843 965  
Kaitajärvi (Pirkkala) 3,2 1,00 1,0 0,03 518 61 102  
Rajajärvi 2,0      14  
Pikku-Rajajärvi 0,3      1,2  
35.217         
Koivistonjärvi 3,8 1,67 4,0 0,06 1642 38 599  
Keskisenjärvi 4,6 1,70 4,1 0,08 518 150 263  
Pulkajärvi 13,2 3,60 10,8 0,48 173 >1000 84  
Keskinen 10,1 1,63 3,9 0,16 3629 45 1006  
Ylinen 8,8 3,80 11,4 0,33 3283 101 853  
Kaitajärvi (Lem-
päälä) 5,2 3,23 9,7 0,17 864 194 199  

Matojärvi 0,8      25  
Levee 0,7      496  
35.241         
Ahostenjärvi 16,1 1,23 2,7 0,20 3888 50 890  
Ruodasjärvi 36,0 2,17 5,5 0,78 18662 41 4753  
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35.242
Iso-Kyynärö 13,1 2,50 7,5 0,33 1210 270 80
Pikku-Kyynärö 1,6 7,9 38
Särkijärvi 144,9 7,00 21,0 10,14 2592 >1000 746

Kuormitusherkkyyden tarkempi huomioiminen vesistöjen muutosherkkyyden kokonais-
valtaisessa arvioinnissa aiheuttaa herkkyydessä muutoksen kohtalaisesta suureksi 
Pikku-Kyynärön ja Lempäälän Kaitajärven osalta. Pikku-Rajajärven herkkyys on korjattu 
suureksi myös sen luonnontilaisuuden vuoksi. Myös Pulkajärven herkkyys on arvioitu 
suureksi jo YVA-selostuksessa. Vähä-Naistenjärven herkkyysarvio ei muutu, sillä lam-
men valuma-aluetta halkoo nykyinen valtatie 3 (Pyhäjärventie), järvessä on havaitta-
vissa tiesuolauksen aiheuttamasta kloridikuormituksesta todennäköisesti aiheutunutta 
kohonnutta sähkönjohtokykyä ja sen virkistyskäyttöarvo on vain tyydyttävä.
Pulkajärveen kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimet on kuvattu luvussa 6.3.1.
Pikku-Rajajärveen kohdistuvien vaikutusten lieventämistoimet on kuvattu luvussa 6.3.2.
Vaihtoehdossa VE 0+ Pikku-Kyynäröön ei kohdistu muutoksia ja vaihtoehdossa VE 2 
muutoksen suuruus on ilman lieventämistoimia arvioitu vähäiseksi. Tässä tehty tar-
kempi valuma-aluetarkastelu osoittaa, että myöskään vaihtoehdossa VE 2 rakennustoi-
met eivät kohdistu Pikku-Kyynärön valuma-alueelle, jolloin rakentamistoimista ei ai-
heudu järveen vaikutuksia. Vaikutuksen merkittävyys ei muutu herkkyysmuutoksen 
vuoksi YVA-selostuksessa esitetystä vaihtoehdossa VE 0+. Vaihtoehdossa VE 2 muu-
toksen merkityksettömyydestä johtuen vaikutuksen merkittävyys pienenee vähäisestä 
merkityksettömäksi.

Kuva 10. VE 2 toimenpiteet, Pikku-Kyynärä (tummempi sininen) ja Pikku-Kyynärän va-
luma-alue (vaaleampi sininen).
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Lempäälän Kaitajärveen on YVA-selostuksessa arvioitu kohdistuvan 2-kehän eteläi-
sessä vaihtoehdossa ilman lieventämistoimia kohtalaisia vaikutuksia, ja herkkyysmuu-
toksen vuoksi vaikutuksen merkittävyys kasvaisi kohtalaisesta suureksi. Tarkemmassa 
valuma-aluetarkastelussa rakentamisen aikaisten ja käytöstä aiheutuvien vaikutusten 
suuruus arvioidaan kuitenkin ilman lieventämistoimia vähäisiksi. Vaikutusten merkittä-
vyydeksi muodostuu tällöin kohtalaiseksi. 
YVA-selostuksen mukaisesti 2-kehän vesistövaikutukset Lempäälän Kaitajärveen osuu-
della Rajajärvi-Tarrunmäki (eteläinen linjaus) syntyvät ajoradan rakentamisesta uuteen 
maastokäytävään, jolloin järveen voi kohdistua etenkin kiintoaineskuormitusta ja mah-
dollisesti ravinne- ja humuskuormitusta alueilta, joilta pintamaa ja puusto poistetaan. 
Kuormitus voi aiheuttaa väliaikaista samentumista sekä rehevöitymistä. Rakentamisen 
aikaiset sääolot sekä valumareitit vaikuttavat merkittävästi kuormituksen suuruuteen. 
Käytönaikaiset vesistövaikutukset aiheutuvat läpäisemättömän pinta-alan kasvusta va-
luma-alueella nykyisestä, jolloin myös alueella muodostuvien maantiehulevesien määrä 
kasvaa. Lisääntyvän hulevesivirtaaman myötä lisääntyy myös haitta-aineiden aiheut-
tama kuormitus pintavesiin. 
Lempäälän Kaitajärven kohdalla 2-kehän eteläinen linjaus sijoittuu alle 300 metrin mat-
kalla järven valuma-alueen luoteisreunalle, noin 150 metrin etäisyydelle järvestä (Kuva 
11). Rakentamisen aikaisen kiintoaineskuormituksen ja käytön aikaisen tiesuolakuormi-
tuksen vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla vedet Kaitajärven valuma-alueen 
ulkopuolelle. On kuitenkin huomioitava, että kohdassa, jossa tielinjaus sijoittuu Kaitajär-
ven valuma-alueelle, valuma-alue rajautuu Pulkajärven valuma-alueeseen. Haitta-aineet 
päätyvät näin joko Pulkajärveen tai Kaitajärveen. Molempien järvien herkkyys kuormituk-
selle on suuri, mutta tässä kohdassa etäisyys Pulkajärveen on suurempi, mikä edesaut-
taa haitta-aineiden tehokkaampaa pidättymistä vesien suotautuessa kauempana ole-
vaan järveen. Kaitajärven valuma-alue 199 ha (Taulukko5) ja Kaitajärveen sen pohjois-
päässä laskeva oja saa osan vedestään lähteestä Kaitajärven ja Matojärven välillä. VE 1 
uuden valtatien linjaus sijoittuu järven valuma-alueen itälaitaan ensin 300 metrin pituu-
della ja vähän etelämpänä vielä noin 500 metrin pituudella (Kuva 11). Myös näissä koh-
dissa rakentamisen aikaisen kiintoaineskuormituksen ja käytön aikaisen tiesuolakuormi-
tuksen vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla vedet Kaitajärven valuma-alueen 
ulkopuolelle. Kaitajärven valuma-alue on 199 ha. Tielinjaus pienentäisi valuma-aluetta 
2,4 ha (1,2 % nykyisestä). Pieni valuma-alueen menetys valuma-alueen reunamilla ei 
aiheuta vähäistä suurempaa muutosta järveen. Mikäli uuden valtatien (ei 2-kehä) hule-
vedet ohjattaisiin rakentamisen jälkeen Kaitajärven suuntaan kompensoimaan va-
luma-aluemenetystä, hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet ehtisivät suurelta 
osin pidättyä maaperään ennen päätymistä järveen. Tämä lieventämiskeino ei kuiten-
kaan sovellu erityisen hyvin pitkäviipymäiselle, pienelle, mutta kerrostuvalle Kaitajär-
velle. Pitkän ajan kuluessa hulevedet nostaisivat järven kloridipitoisuutta ja sähkönjohto-
kykyä todennäköisesti pysyvästi. Koska järvi on pinta-alaansa nähden varsin syvä, tästä 
voisi aiheutuisi muutoksia veden sekoittumiseen ja kiertoon, ja tätä kautta happitalou-
teen. 
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Kuva 11. 2-kehän eteläisen vaihtoehdon ja vaihtoehdon 1 rakentamistyöt, Lempäälän 
Kaitajärvi (tummempi sininen) ja Lempäälän Kaitajärven valuma-alue (vaaleampi sini-
nen).

6.4. Johtopäätökset
Pulkajärven herkkyys on arvioitu YVA-selostuksessa suureksi ja muutoksen suuruus 
ilman lieventämistoimia vähäiseksi, jolloin vaikutusten merkittävyys muodostuu kohta-
laiseksi. Esitetyt 2-kehän linjausvaihtoehdot kiertävät Pulkajärven valuma-alueen lähes 
täysin. Lieventämistoimina esitetään tien vesien ohjaamista lyhyiltä valuma-alueelle si-
joittuvilta tien osuuksilta järven valuma-alueen ulkopuolelle, mikä on suositeltava vaihto-
ehto pohjoisella linjauksella, tai takaisin järven valuma-alueelle, mitä suositellaan eteläi-
sellä vaihtoehdolla. Lisäksi jatkosuunnittelussa voidaan vaikutuksia lieventää linjauksen 
tarkentamisella.
Pikku-Rajajärven herkkyys on korjattu suureksi, sillä järven ympärillä tehdyt avohak-
kuut eivät ulotu järven pienelle valuma-alueelle ja järveä voidaan näin pitää luonnontilai-
sena. Pikku-Rajajärveen kohdistuvien muutosten suuruus ilman lieventämistoimia on 
arvioitu kohtalaiseksi, jolloin vaikutusten merkittävyys on suuri. Lieventämistoimena on 
esitetty vesien ohjaaminen järven valuma-alueen ulkopuolelle, minkä käyttökelpoisuutta 
vähentää Pikku-Rajajärven hyvin pieni valuma-alue. Pienikin valuma-alueen menetys 
voi heijastua järveen esimerkiksi umpeenkasvun nopeutumisena. Vaihtoehtoisena lie-
ventämistoimena on esitetty tien hulevesien ohjaamista rakentamisen jälkeen Pikku-
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Rajajärven suuntaan kompensoimaan valuma-aluemenetystä. Pienellä valuma-alueella 
hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet eivät kuitenkaan pienellä valuma-alueella 
juurikaan ehtisi pidättyä maaperään ennen päätymistä järveen. Järven tilavuus on luulta-
vasti pieni, mutta veden vaihtuminen silti hidasta, jolloin hulevedet nostaisivat järven klo-
ridipitoisuutta ja sähkönjohtokykyä todennäköisesti pysyvästi. Järvi on kuitenkin niin ma-
tala, että tästä ei aiheutuisi muutoksia veden sekoittumiseen ja kiertoon, eikä näin ollen 
sen happitalouteen. 
Kaikkien hankealueen järvien herkkyys etenkin tiesuolauksesta peräisin olevan klori-
din pitkäaikaiskuormitukselle arvioitiin tarkemmin. Muutoksen suuruus arvioitiin järville, 
joilla vaikutusten merkittävyys oli vähäistä suurempi. Järvien kokonaisherkkyys nousi 
kohtalaisesta suureksi Pikku-Kyynärän ja Lempäälän Kaitajärven osalta. Muutoksen 
suuruus pieneni Pikku-Kyynärän kohdalla vaihtoehdossa VE2 vähäisestä merkityksettö-
mäksi ja Lempäälän Kaitajärven kohtalaisesta vähäiseksi. Vaikutuksen merkittävyys il-
man lievennystoimia muuttui YVA-selostuksessa esitetystä Pikku-Rajajärvellä kohtalai-
sesta suureksi ja Pikku-Kyynärällä vähäisestä merkityksettömäksi. Tarkempia lieventä-
mistoimia on esitetty Pulkajärvelle, Pikku-Rajajärvelle ja Lempäälän Kaitajärvelle. 

7. MATERIAALITEHOKKUUS  

7.1. Täydennyspyynnön sisältö 
Arviointiselostusta ja arviointeja vaikutuksista luonnonvarojen kestävänä käyttöön/mate-
riaalitehokkuuteen tulee täydentää yhteysviranomaisen lausunnon mukaiseksi (s. 144–
148/97) 

7.2. Vastine ja yleiset lähtökohdat 
• Nämä asiat tarkentuvat jatkosuunnittelussa ja eivät ole oleellisia vertailun kan-

nalta.  

• Kiviainesten ottoalueet on mainittu YVA-selostuksessa, mutta niiden aiheuttamat 
yhteisvaikutukset eivät ole tällä hetkellä olennaisia suhteessa maankäytön laaja-
alaiseen muutokseen.  

7.3. Täydentävät tiedot 
Uusiomateriaalien käyttö ja materiaalitehokkuus ovat jo nykyisin esillä Väyläviraston 
hankinnan ohjauksessa ja niihin liittyvät tavoitteet tulevat tulvaisuudessa korostumaan 
entistä enemmän. Uusiomateriaalien käyttöä ei pystytä kuvaamaan vielä YVA-
vaiheessa, koska rakentamisajankohta ja silloin käytettävissä olevat materiaalit eivät ole 
vielä tiedossa. Kiviainestenotto-hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi ei ole tässä vai-
heessa mahdollista, koska niiden käynnistymisajankohtaa ei ole tiedossa eikä myös-
kään YVA-hankkeen toteuttamisajankohtaa. Nämä asiat täydentyvät hankkeen jatko-
suunnittelussa ja etenkin rakentamisvaiheen valmistelussa. Silloin voidaan myös käsi-
tellä kiviainestenottohankkeiden mahdollista vaikutusta esimerkiksi vaihtoehdon 1 mu-
kaiseen valtatien 3 uuteen linjaukseen. Uusiomateriaaleja tullaan hyödyntämään hank-
keen toteuttamisessa mahdollisimman tehokkaasti saatavissa olevien materiaalien puit-
teissa. Uusiomateriaalien käyttö on tämän hetken tietojen perusteella paremmin mahdol-
lista uusien tielinjojen rakentamisessa kuin nykyisten teiden parantamisessa. Tämän 
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tyyppisissä kohteissa tyypillisiä käyttökelpoisia uusiomateriaaleja ovat pohjavedenpin-
nan yläpuolisiin pengertäyttöihin ja sitomattomiin rakennekerroksiin (kantava kerros, ja-
kava kerros) sekä meluvalleihin soveltuvat materiaalit. Tällaisia ovat betonimurske, tuh-
kat ja masuunihiekka. Lisäksi lentotuhkat voivat soveltua stabiloinnin sideaineeksi. 
Alustavia massamääriä eri vaihtoehdoissa on käsitelty YVA-selostuksen luvussa 13. Nii-
den arviointiin liittyy useita epävarmuuksia, mutta tehdyt tarkastelut kuvaavat massojen 
käsittelyn suuruusluokkia eri vaihtoehdoissa. Tässä vaiheessa ei ole riittävän tarkkaa 
tietoa alueen maa- ja kallioperästä, jotta voitaisiin arvioida, millaisia materiaaleja eri 
vaihtoehdoissa syntyy ja millaisia ovat niiden käyttömahdollisuudet eri rakenteissa tai 
ympäristörakentamisessa. Syntyviä massoja voidaan myös käyttää alueella tapahtu-
vassa muussa rakentamisessa, jolloin muiden hankkeiden materiaalitehokkuus paranee. 
Väylien linjaukset ja korkeusasemat ovat vielä alustavia ja niiden tarkentuminen myö-
hemmissä suunnitteluvaiheissa vaikuttaa oleellisesti massojen käsittelyyn. Nämä tiedot 
tarkentuvat vasta pääosiltaan tiesuunnitelmavaiheessa, jolloin hyväksytään teiden sijain-
nit ja niitäkin tarkennetaan vielä rakentamisvaiheessa. Maa-aineisten sijoittamisalueiden 
pinta-alaan ja tilavuuteen liittyy siten niin paljon epävarmuuksia, ettei niiden esittäminen 
ole tarkoituksenmukaista. Seuraavassa on esitetty alustava ja hyvin karkea arvio tarvit-
tavista maa-aineisten sijoittamisalueista eri vaihtoehdoissa: 

• Vaihtoehdossa 0+ maa-aineisten sijoittamispaikoille vietävän materiaalin määrä 
on noin 15 000 m3. 

• Vaihtoehdossa 1 maa-aineisten sijoittamispaikoille vietävän materiaalin määrä 
on noin 1 000 000 m3. 

• Vaihtoehdossa 2 maa-aineisten sijoittamispaikoille vietävän materiaalin määrä 
on noin 500 000 m3. 

Tehdyistä tarkasteluista voidaan todeta, että vaihtoehdossa 0+ ja 2 maa-ainesten sijoit-
tamismäärä on suuruusluokaltaan lähempänä todellisuutta kuin vaihtoehdossa 1, koska 
niiden tarkemmassa suunnittelussa ei pystytä muuttamaan toimenpiteiden linjauksia ja 
tasauksia paljoakaan. Tämä johtuu siitä, että ne perustuvat pääosin nykyisten väylien 
parantamiseen. Vaihtoehdossa 1 tien linjaus ja korkeusasema tarkentuu jatkosuunnitte-
lussa, jolloin massataloutta tarkastellaan tarkemmin ja voidaan vaikuttaa paljonkin siir-
rettävien ja syntyvien maa- ja kallioainesten syntyyn ja tarpeeseen. Lisäksi vaihtoeh-
dossa 1 pystytään muita vaihtoehtoja paremmin käyttämään mahdollisia ylijäämämas-
soja ympäristörakentamiseen tai alueella tapahtuvaan muuhun rakentamiseen. Tällä voi 
olla oleellinen vaikutus alueen kokonaismassankäyttöön ja tarvittavien maa-ainesten si-
joittamisalueiden tarpeeseen. 
Hulevesien käsittely tarkentuu jatkosuunnittelussa. Vaihtoehdoissa 0+ ja 2 kuivatus kyt-
keytyy nykyisiin väyliin ja noudattelee sen periaatteita. Vaihtoehdossa 1 hulevesien kä-
sittely tarkentuu jatkosuunnittelussa ja sen vaikutuksia voidaan tarkastella vasta kun 
suunnitelmat tarkentuvat. Lähtökohtaisesti kuivatus järjestetään avo-ojin ja vesien johta-
mista nykyisiin vesistöihin tarkastellaan niin, että haitallisia vaikutuksia lievennetään 
mahdollisimman tehokkaasti muun muassa vesien ohjaamisella niin, että kriittiset va-
luma-alueet eivät muutu tarpeettomasti ja tievesille järjestetään tarvittaessa viivytysal-
taita tms. rakenteita, joilla vaikutuksia hallitaan. 



    32 (33) 
    
   
 24.9.2021   
    
    
    

 
7.4. Johtopäätökset 

Materiaalitalouteen sekä maa-aineisten käsittelyyn liittyy suunnitteluvaihe huomioon ot-
taen niin paljon epävarmuuksia, että niillä olisi oleellista vaikutusta arviointiselostuk-
sessa jo esitettyihin arvioihin ja eri vaihtoehtojen vertailuun.  

8. MUUT HUOMIOT TÄYDENNYSPYYNTÖÖN 

Arviointiselostuksen sisältö 

YVA-ohjelman lausunnossa ja täydennyspyynnössä on korostuneesti ohjausta arvioin-
tiohjelman sisällöstä liittyen hankkeen tavoitteisiin ja liikenteellisiin vaikutuksiin. YVA-laki 
ei estä tuomasta esille asioita, jotka tuovat esille hankkeen perusteita ja realistisuutta ja 
siksi niitä on käsitelty YVA-selostuksessa. Liikenteelliset asiat kytkeytyvät olennaisesti 
ympäristövaikutuksiin ja maankäyttöön. Myös Väyläviraston uudessa YVA-ohjeessa 
(Ympäristövaikutusten arviointi rata- ja tiehankkeissa 2021) mainitaan tästä. Esimerkiksi 
ohjeen sivulla 30 todetaan ”Rata- ja tiehankkeissa on oleellista arvioida myös hankkeen 
ja sen vaihtoehtojen vaikutukset liikenteeseen, sillä ne kytkeytyvät monin tavoin ympä-
ristövaikutuksiin esimerkiksi liikennemäärien kehityksen, liikenneturvallisuuden ja ihmis-
ten liikkumisolojen kautta.” Hankkeen tavoitteet ovat olennainen osa hankkeen kuvausta 
ja ilman niitä on vaikea hahmottaa, miksi hanketta suunnitellaan. Tämä on myös tärkeää 
osallisille kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Tavoitteiden toteutumisen arviointi 
tukee hankkeen vaihtoehtojen vertailua kokonaisuudessaan ja se on esitetty selostuk-
sessa minimoituna yhteysviranomaisen ohjaus huomioon ottaen. 
YVA-selostuksen tiivistelmä tukee tehtyä arviointia ja siinä on käsitelty olennaiset asiat 
kaikkien keskeisten vaikutusten osalta tarpeellisessa määrin (YVA-asetuksen 4 §:n si-
sältövaatimukset).  Myös yhteenvetoluvussa 17.4. käsitellään laajasti nimenomaan ym-
päristövaikutuksia.  
On huomattava, että YVA-asetus myös edellyttää, että valitun vaihtoehdon tai valittujen 
vaihtoehtojen valintaan johtaneet pääasialliset syyt esitetään, mukaan lukien ympäristö-
vaikutukset. Useampi vaihtoehto on mahdollinen, jos tarvitaan vielä jatkosuunnittelua 
useammasta vaihtoehdosta. Hankkeesta vastaavan on perusteltava vaihtoehdon tai 
vaihtoehtojen valinta muidenkin kuin ympäristövaikutusten osalta (Väyläviraston YVA-
ohje 2021). Tässä YVA-hankkeessa perustellaan vaihtoehtojen vertailun johtopäätöksiä 
eri näkökulmista YVA-selostuksessa. Lopullinen vaihtoehdon valinta tehdään kuitenkin 
vasta, kun päätöksessä punnittavien seikkojen kokonaisuuteen saadaan myös YVA-
selostusvaiheen lausunnot ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä.   

Arviointiselostuksen kohta 4.5.  

Yhteysviranomainen vaatii oikaisua kohtaan 4.5: Arviointiselostuksen kohdassa 4.5. vii-
tataan tilaisuuteen, jossa yhteysviranomainen on avannut viranomaisen antamaa arvi-
ointiohjelmalausuntoa. Oikaisemme täydennyspyynnön vaatimuksen mukaisesti, että 
viranomainen ei voi muuttaa antamaansa lausuntoa arviointiohjelmasta tällaisessa ta-
paamisessa, mikäli asia on tulkittavissa siten.   On huomattava, että hankkeesta vas-
taava ei ole esittänyt, että lausunto muuttuisi.  On selvää, että kaikki arviointiohjelma -
lausunnon sisällöt eivät ole enää hankkeen edetessä täysin kirjaimellisesti ajan tasalla, 
sillä tieto hankkeesta ja ympäristöstä tarkentuu, muuttuu ja lähtötiedot päivittyvät. Se ei 
tarkoita sitä, että yhteysviranomaisen asiakirjaa olisi faktisesti jotenkin muutettu.  Kohta 
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4.5 vastaa siihen tiivistettynä, miten arviointiohjelmasta saatu laaja ja yksityiskohtainen 
lausunto on käsitelty ja otettu huomioon. 

Yhteenveto 

Tällä täydennysmuistiolla on pyritty vastamaan kootusti täydennyspyynnön sisältöön 
sekä lisäämään perusteluita johtopäätöksiin ja menetelmävalintoihin.  Muutamia yksittäi-
siä havaittuja teknisiä virheitä YVA-selostuksessa on korjattu tässä muistiossa, mutta ne 
eivät ole kokonaisuuteen nähden suuria. Tietotäydennyksissä on panostettu niihin suu-
rempiin asioihin, joihin tietoa on saatavissa kohtuudella.  Tieto hankkeen vaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista on täydentynyt, mutta nämä täydentävät selvitykset ja arviointi 
niiden pohjalta eivät muuttaneet YVA-selostuksen johtopäätöksiä ja keskeisiä asioita.   
Lausunnossa ja täydennyspyynnössä on esitetty melko paljon asioita, joita ei hank-
keesta vastaavan näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista käsitellä hankeyvassa, 
vaan ne liittyvät laajempiin seudullisiin suunnitelmiin tai strategioihin. Niille on oma paik-
kansa alueiden käytönsuunnittelussa (ml. vaikutusten arviointi ja päätöksentekopro-
sessi).  Samoin lisäselvityspyynnössä on esitetty monia asioita, joita ei YVA-vaiheen 
suunnitelmatarkkuudessa voida ottaa huomioon tai ne johtavat epävarmaan arvioon. 
Maanteiden suunnitteluprosessissa vaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventämistoi-
menpiteet tarkentuvat myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, jolloin myös otetaan huomi-
oon YVA-vaiheessa esiin tulleita tarkennuksia vaativia asioita. Jo YVA-menettelyä seu-
raavassa yleissuunnitelmavaiheessa nämä asiat tarkentuvat luonnollisesti suunnittelun 
myötä. Sitä ennen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen näkemykset hankkeen vaihtoeh-
tojen merkittävistä vaikutuksista tuovat vaihtoehtojen erot esille päätöksentekoa varten.   
 
Liitteet 
1. Ilmanlaadun vyöhykekartat eri vaihtoehdoissa 
2. Vertailu eri ilmanlaadun arviointimenetelmien tuloksista 
3.  Meluvyöhykekartat vuoden 2040 ennustetilanteessa eri vaihtoehdoissa 
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